
Respostas – ambientalismo

1. a) A coivara praticada pelo índio se fazia em menor escala e de forma rotacional, consequentemente com
menor  impacto  ambiental.  A  queimada  adotada  pelo  colonizador  se  faz  em maior  escala  e  de  forma
intensiva, tendo um maior impacto ambiental.
b) Extinção da fauna e flora, redução na produção de alimentos, aumento de erosão, redução da fertilidade
do solo, emissão de gases tóxicos e cinzas, levando a problemas respiratórios e contaminação do ar.

Uma observação.
Bastante  lamentável  a  UNICAMP  não  considerar  em  sua  resposta  o  contexto  econômico  das  duas
sociedades:  uma  com  economia  de  subsistência,  sem  geração  de  excedentes  comercializáveis;  outra,
tendendo à comercialização da produção em contexto mercantilista. 

2. a) Fatores que ampliaram a disponibilidade de alimentos nas décadas recentes: o uso de tecnologia e
técnicas  agrícolas,  elevando  consideravelmente  a  produtividade;  o  desenvolvimento  da  indústria  de
alimentos; o desenvolvimento da logística de transporte e armazenamento; a incorporação de novas áreas
agricultáveis produtivas; o robustecimento da economia de mercado pela urbanização crescente no mundo
(maior demanda exigindo maior oferta).
b) Considerando a sustentabilidade ambiental, são desafios: aumentar a produtividade agrícola, minimizando
impactos negativos no meio ambiente; utilizar fontes de energia renováveis e menos poluentes; diminuir os
padrões de consumo, para poupar recursos naturais; tornar equânime a distribuição de alimentos; aumentar
a disponibilidade de terras agricultáveis, sem prejudicar o meio ambiente; prover moradia e saneamento
básico, minimizando impactos negativos no meio ambiente; diminuir desperdício de alimentos e recursos
naturais.

3. a) As queimadas naturais no Cerrado brasileiro têm sua importância ligada ao processo de fertilização do
solo pela presença da matéria orgânica transformada em cinzas, que o remineraliza.  Apesar de o fogo
provocar o aumento da temperatura do solo em sua superfície, alguns centímetros abaixo ela pouco varia.
Não  há,  portanto,  dano  às  estruturas  radiculares  que,  com  as  próximas  chuvas,  voltam  a  brotar.  As
queimadas naturais, em razão do clima seco e quente, predominam entre os meses de julho e novembro,
conforme mostrado no gráfico.
b) O processo que atualmente impulsiona a reorganização regional  no bioma Cerrado é a dinâmica do
agronegócio  ou da agricultura globalizada.  Ele  tem sido  responsável  pelo  avanço  da  fronteira  agrícola,
especialmente com a produção de grãos (como soja e milho) e a pecuária.

4. a) O clima pode ser definido como uma sucessão habitual dos estados de tempo atmosférico que se
estende por um longo período de anos, normalmente mais de 10 anos. Já o tempo é caracterizado como o
estado momentâneo ou transitório da atmosfera.
b) O fenômeno representado é a Ilha de Calor. Ela ocorre em razão do aumento da temperatura nas áreas
centrais das cidades, como se pode verificar através do comportamento das isotermas representadas na
figura. Esse fenômeno ocorre em razão de dinâmicas sociais permanentes, por isso independe da estação do
ano.  Essas  dinâmicas  são:  impermeabilização  do  solo  urbano,  concentração  de  poluentes,  remoção  da
cobertura vegetal, grande densidade de construções e intenso tráfego de veículos.

5. Memória social, patrimônio ambiental e patrimônio imaterial são instâncias inseparáveis, que incluem as
diferentes manifestações culturais das quais são tributárias as sociedades do presente. Em virtude dessa
perspectiva, justificam-se tanto as delimitações de áreas de conservação ambiental quanto as de reservas
indígenas. Com as primeiras, são favorecidos a preservação de mananciais, a manutenção da biodiversidade
e dos ciclos naturais do clima, o aproveitamento de substâncias e componentes naturais, assim como a
geração de fluxos turísticos para fins de emprego e renda. A demarcação de reservas indígenas, por sua vez,
promove a preservação de saberes locais, a manutenção da etnodiversidade, a preservação da diversidade
cultural do Brasil e a conservação do modo de vida das nações indígenas.

6.  Várias  são  as  teorias  que  tentam  explicar  a  dinâmica  de  crescimento  populacional,  quase  sempre
representando uma visão ideológica desse processo. O texto apresentado expressa algumas das ideias da
teoria demográfica Neomalthusiana, que encara os problemas ambientais globais como um resultado do
crescimento  populacional  acelerado.  Para  essa  teoria,  caso  não  haja  uma  redução  do  crescimento
populacional no planeta, os recursos naturais se esgotarão em um tempo relativamente curto. Por sua vez, a
teoria  demográfica  Reformista  (ou  Marxista)  defende  uma  posição  oposta  a  dos  neomalthusianos,  ao
argumentar que a exploração dos recursos naturais de forma descontrolada é um resultado do modelo



capitalista, que privilegia determinados grupos em detrimentos de outros, como pode ser comprovado pela
flagrante diferença de consumo de produtos e de recursos entre as classes sociais em países de economia
de mercado.

7. Diversas áreas de florestas tropicais no planeta sofrem com o avanço de processos de desmatamento.
Essa prática de degradação ambiental implica o cuidado em diferentes contextos por parte do poder público
desses  países,  tendo  em  vista  que  os  impactos  ambientais  gerados  a  partir  do  desflorestamento
ocasionamprejuízos  em uma variedade de fenômenos  e processos naturais  e  socioambientais.  Entre as
principais causas do desmatamento estão: a extração de madeira; a instalação de projetos agropecuários; a
implantação de projetos de mineração; a instalação ou expansão de garimpos; a construção de usinas
hidrelétricas; e as queimadas. Podem ser apontadas como consequências negativas do desmatamento: o
aumento do processo erosivo nos solos; o assoreamento dos rios e lagos (naturais ou de barragens); o
rebaixamento do nível de aquíferos; a diminuição dos índices pluviométricos; a elevação das temperaturas
locais  e  regionais,  com  alterações  microclimáticas;  o  agravamento  do  processo  de  desertificação;  a
proliferação de pragas e doenças, entre outras.

8. A ocorrência de chuvas com elevado teor de acidez tem aumentado em variados países do mundo,
tornando-se um problema que merece a atenção de pesquisadores e dos governos dessas regiões. Por mais
que sejam encontradas chuvas ácidas em praticamente todas as regiões do planeta, duas áreas merecem
destaque  pela  abrangência  e  pelo  pH  inferior  a  4  (muito  ácido):  o  nordeste  da  América  do  Norte  –
notadamente  nos  Estados  Unidos  –  e  a  porção  ocidental  da  Europa.  Entre  as  possíveis  causas  desse
fenômeno estão: o lançamento de poluentes industriais; a emissão de poluentes por veículos automotores; e
o uso de combustíveis fósseis em usinas termelétricas. No conjunto de consequências da chuva ácida estão:
a ação corrosiva sobre metais (construções e estruturas como barragens e turbinas de geração de energia);
a  deterioração de monumentos históricos;  a  destruição de  cobertura vegetal;  o  aumento de processos
erosivos  pela  exposição  do  solo;  a  contaminação/alteração  de  ecossistemas aquáticos  –  principalmente
fluviais  e  lacustres;  os prejuízos  em atividades  agrícolas;  a  modificação das  propriedades  do solo;  e  a
contaminação da água potável.

9. Comparando os dois gráficos fica evidente a acentuada concentração fundiária nas mãos de um grupo
reduzido de proprietários, pois os gráficos mostram que as grandes propriedades correspondem a apenas
6% daquelas  que  não  estão  em conformidade  com  o  novo  código  florestal,  mas,  ao  mesmo  tempo,
representam  59% da  área  do  total  de  propriedades  não  conformes.  No  outro  extremo,  as  pequenas
propriedades na mesma situação constituem 82% do total absoluto, mas correspondem a apenas 6% da
área.  Esse  quadro  é  totalmente  passível  de  ser  extrapolado para  a realidade nacional  como um todo,
evidenciando a histórica e extrema desigualdade da repartição do espaço agrário brasileiro.  A partir  da
análise do mapa, depreende-se que, dentre os biomas florestais, aquele em que se verificam os maiores
percentuais de redução da vegetação é o da Mata Atlântica, refletindo os séculos de intervenção social
nessas porções do território brasileiro. Já o bioma florestal com menor desmatamento é o amazônico, com
apenas  2% de  perda  da  cobertura  vegetal  no  período  do  levantamento.  O  bioma pantaneiro  também
registrou o mesmo percentual, mas não se trata de um bioma florestal, e sim de um complexo diversificado
de formações vegetais, que incluem Mata Atlântica, Cerrado, Mangues e Campos.

10.  É  notório  que  as  discussões  relativas  às  questões  ambientais  estão  presentes  nos  meios  de
comunicação, ainda que de forma tímida e com pouca base científica. Conceitos, temas, processos naturais
e ambientais são por vezes tratados e divulgados de maneira equivocada, induzindo a posicionamentos
incorretos por parte de diferentes setores da sociedade – inclusive de órgãos relacionados à tomada de
decisão. Os conceitos de preservação e de conservação da natureza são um exemplo de uso equivocado por
parte de veículos de comunicação. No caso específico da reportagem apresentada, como há coleta de água
na bacia, ou seja, uma interferência humana, o termo correto a ser adotado é conservação. A conservação
implica  em uso  racional  de  um recurso  qualquer,  ou  seja,  em  adotar  um  manejo  de  forma  a  obter
rendimentos, garantindo a auto sustentação do meio ambiente explorado. O conceito de preservação, por
outro lado, apresenta um sentido mais restrito, significando a ação de proteção do meio ambiente contra
dano  ou  degradação,  vedando  qualquer  forma  de  utilização  dos  recursos  naturais  presentes  nesse
ecossistema.

11. B

12. a) Entre as possíveis consequências que o aquecimento global poderia produzir no clima do planeta
estariam: a inexistência de ar frio e o degelo das calotas polares e geleiras das montanhas, o que faria



cessar as grandes correntes convectivas no planeta, acarretando mudanças climáticas totais nas regiões de
clima temperado e frio, com intenso calor, sem ventos ou brisas, e a redução da diferença potencial do
movimento de vento – DDP; a ausência do ciclo anual de chuvas, ocorrências bem marcadas de chuvas
intensas,  concentradas em locais  aleatórios  e estiagens prolongadas sem previsibilidade meteorológicas,
provocando o aumento de danos à agropecuária, entre outros consequentes danos ao meio ambiente em
geral.
b) Entre as possíveis consequências que a Era do Gelo, glaciação, poderia produzir no clima do planeta
estariam a extinção de espécies, o aumento de regiões com maior aridez e o avanço (aumento) das geleiras.

13.  a)  As  críticas  apontadas  à  falta  de  compromisso financeiro  ocorreram pelo  fato  de  que os  países
envolvidos  na  discussão  da  Rio+20  não  se  comprometeram e  não  assumiram o  custo  financeiro  para
combater  as  principais  ameaças  ao  planeta,  como  a  desertificação,  o  desmatamento,  a  extinção  da
biodiversidade,  o  aquecimento global,  a  fome,  as epidemias,  entre outros  fatores.  Também não houve
encaminhamentos práticos para mudar  esses posicionamentos,  traduzindo-os em ações concretas e em
práticas que contribuam para a solução dos problemas ambientais do planeta, principalmente na proteção
dos ecossistemas mais vulneráveis, das espécies da biodiversidade mais ameaçadas e da população em
situação de risco.
b) Entre os motivos para a desconsideração do conhecimento científico por parte dos agentes políticos,
destacam-se  o  descompasso  entre  a  pesquisa  científica  e  as  decisões  políticas,  por  desconsiderar  os
resultados  apontados  pelas  pesquisas  produzidas  em  diversos  campos  do  conhecimento;  o  discurso
esvaziado do saber científico; e o desinteresse pelo problema ambiental global. Sobre as práticas cotidianas
de consumo, no contexto da economia verde, destacam-se: consumir produtos de origem orgânica; ampliar
o uso de energias limpas e/ou renováveis; reaproveitar ou reciclar os resíduos; racionalizar o uso da água; e
ampliar e incentivar o uso do transporte coletivo.

14. a) Obsolescência programada é a decisão do produtor de, propositadamente, desenvolver, fabricar e
distribuir um produto para consumo, de forma que se torne obsoleto ou não funcional, especificamente para
forçar o consumidor a comprar uma nova geração do produto. É programada pela indução contínua de
compra e de consumo. A partir do início do século passado, a indústria automobilística procurou atrair e
motivar os compradores de automóveis a trocarem de carro, anualmente, tendo como apelo a melhora dos
modelos e de seus acessórios, criando, assim, uma dinâmica contínua de compra e consumo para os novos
produtos, acarretando a “descartalização” dos produtos usados, fato que ocorre até os dias atuais. Isso
garante à indústria uma demanda contínua de consumo. Outro fato que, associado à produção, também
induziu o consumidor a optar pela compra de novos produtos, em comparação ao conserto de aparelhos
usados, foi o elevado custo de manutenção pela reposição de peças e do custo da mão de obra para o seu
conserto. Fazer a manutenção da maioria dos reparos era menos vantajoso do que comprar um aparelho
novo, descartando, assim, o usado.
b) Coador de papel para café e chá, lenços de papel, guardanapos de papel, toalhas de papel, fraldas
descartáveis, copos plásticos, pratos plásticos e de alumínio, talheres plásticos, carros, hardware e software,
celulares, computadores e monitores, moda, entre outros, são exemplos de materiais que passaram a ser
produzidos pela indústria como materiais descartáveis, em substituição aos tradicionais materiais de panos,
entre outros, a fim de promover maior comodidade, higiene, rapidez aos serviços domésticos, mas que
também  promoveram  uma  geração  maior  de  resíduos  (lixo)  pela  sociedade,  criando  uma  cultura  de
descarte. Bill Gates, da Microsoft, adotou esta estratégia de negócio nas atualizações do Windows, entre
outros.

15.  Em meados  do  século  XX,  o  cerrado  passou  por  um intenso  processo  de  degradação  ambiental,
associado à abertura de rodovias e à construção de Brasília, o que explica as alterações visualizadas na
Figura 2. Outra justificativa está ligada à expansão da fronteira agrícola, a qual foi determinante para o
desflorestamento. Por exemplo, o cultivo da soja e a utilização do cerrado para pastagens ampliaram os
problemas ambientais e também explicam a representação na Figura 2.


