
A impressão deste material não é obrigatória. 

ASSUNTO: Globalização e Meio Ambiente. 
Percurso 4. 

9° ANO – Geografia – Ricardo Chaves  

 
Prezado (a) estudante. Para responder as questões a seguir, você precisa ler o percurso 4. Todas as questões 

servirão para orientar os seus estudos e estas serão corrigidas em sala de aula em breve. 
 
Um abraço.  

Prof. Ricardo Chaves 
 
01. É um processo de degradação da terra nas regiões áridas e semiáridas, resultante de vários fatores, entre eles, 

as variações climáticas e as atividades humanas como o desmatamento, a queimada, o uso intensivo e o manejo 
inadequado do solo – tanto pela agricultura como pela pecuária. 
 

Com base em seus conhecimentos, escreva o nome do processo descrito acima e cite duas de suas consequências. 
 
02. Quem são os grandes emissores de gases de efeito estufa?   

 

Historicamente, os países industrializados foram responsáveis pela maior parte das emissões globais de gases 
de efeito estufa, sendo os Estados Unidos o país líder de emissão desses gases. Entretanto, na atualidade, vários 
países em desenvolvimento, entre eles China, Índia e Brasil, também se encontram entre os grandes emissores. 

Mesmo assim, numa base per capita, os países em desenvolvimento continuam tendo emissões muito mais 
baixas do que os países industrializados. Em relação à fonte da emissão, também pode-se observar um padrão 
global. Enquanto a maior parte das emissões decorrentes da queima de combustíveis fósseis provém dos países 
industrializados, as emissões decorrentes das mudanças no uso da terra têm como seus maiores responsáveis os 
países em desenvolvimento. 

Perguntas e respostas sobre o aquecimento global. Belém: IPAM, 2009. p. 18. 
 

a) Explique a relação entre a emissão de gases de efeito estufa e o aquecimento global.  
b) Por que os países industrializados são os que mais emitem gases de efeito estufa?  
c) Qual a diferença entre a fonte de emissão de gases de efeito estufa nos países desenvolvidos e nos 

subdesenvolvidos não industrializados ou que estão expandindo a sua ocupação agropecuária?  
 
03. Analise o mapa a seguir. 

 

 
 

Fonte: FERREIRA, Graça Maria Lemos. Atlas geográfico: espaço mundial. São Paulo: Moderna, 2010. p. 31. 
 

Com base nas informações apresentadas pelo mapa, julgue os itens a seguir. 
(   ) Estados Unidos e China são os países que têm maior participação no total mundial das emissões de CO2.  
(   ) As emissões de CO2 do Brasil são inferiores a 500 milhões de toneladas.  
(   ) A participação do continente africano no total das emissões mundiais é bastante elevada se comparada aos 

demais continentes.  
(   ) Grande parte dos maiores emissores de CO2 está localizada no hemisfério Norte do planeta.  
(   ) Os problemas ambientais decorrentes das emissões de CO2 ficam restritos aos países emissores. 

 



A impressão deste material não é obrigatória. 

04. Os aquíferos mais ameaçados do planeta 
 

  A revista Nature publicou um estudo preocupante sobre os aquíferos. Segundo o estudo, nós estamos 
explorando a água subterrânea em uma velocidade muito maior do que a capacidade desses aquíferos se 
recuperarem. 

 

Os números do estudo indicam que, para acompanhar o ritmo de exploração, os aquíferos precisariam ter 
área três vezes maior. 

 

O estudo estima que, atualmente, pelo menos 1,7 bilhão de pessoas depende de aquíferos e águas 
subterrâneas que estão ameaçados. 

 

Fonte: http://colunas.revistaepoca.globo.com/planeta/2012/08/12/os-aquiferos- mais-ameacados-do-planeta.  
Acesso em 18/03/2020. 

 

A partir da leitura do texto, responda ao que se pede. 
a) Qual é a atividade econômica que mais consome água? 
b) Como a atividade econômica mencionada na alternativa anterior pode contribuir com a contaminação da 

água?  
 


