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Lista 04 – Gabarito 
 
1) Obsolescência Programada, também chamada de obsolescência planejada, é quando um produto 

lançado no mercado se torna inutilizável ou obsoleto em um período de tempo relativamente curto de 
forma proposital, ou seja, quando empresas lançam mercadorias para que sejam rapidamente 
descartadas e estimulam o consumidor a comprar novamente. A crescente produção de mercadorias 
para atender ao consumo de mercadorias aumenta o volume de lixo produzido e descartado no meio 
ambiente. 

 
2) Nos primórdios da presença humana na Terra, as modificações que o homem produzia eram muito 

pequenas, sobretudo, antes do desenvolvimento da atividade agrícola. No decorrer da história da 
humanidade, com o crescimento populacional e com o desenvolvimento de novas técnicas, o domínio 
de novas tecnologias e os novos instrumentos de produção, as intervenções nas paisagens foram 
sendo cada vez mais intensas e amplas. As alterações ambientais passaram de locais para regionais 
e globais.  

 
A exemplo, pode-se citar a produção de lixo contamina diferentes territórios pelo mundo ao serem 
lançados pelos oceanos ou a poluição atmosférica que ultrapassa as fronteiras dos países e contamina 
territórios vizinhos das fábricas onde foram lançados. 

 
3) O desmatamento é um dos mais graves problemas ambientais da atualidade, pois além de devastar 

as florestas e os recursos naturais, compromete o equilíbrio do planeta em seus diversos elementos, 
incluindo os ecossistemas, afetando gravemente também a economia e a sociedade. Dessa forma, 
toda vez que uma área florestal é removida, temos aí uma prática de desmatamento, que também 
pode ser chamado de “desflorestamento”. 
Entre as causas do desmatamento, pode-se citar a expansão da fronteira agropecuária e da mineração, 
crescimento urbano, maior demanda por recursos naturais e fiscalização precária. 
Por sua vez, as consequências estão vinculadas à perda da biodiversidade, erosão de solos e efeitos 
climáticos, pois o clima e as temperaturas dependem das condições naturais. Muitas florestas 
contribuem fornecendo umidade para o ambiente, de forma que a retirada dessas implica a alteração 
do equilíbrio climático de muitas regiões, isso sem falar na intensificação do efeito estufa. 

 
4) A chuva ácida é formada a partir da combinação de poluentes despejados na atmosfera diariamente 

com a água da chuva. Ela ocorre em locais onde há grande concentração de poluentes químicos. 
Quimicamente, deve-se considerar que a chuva ácida provém do dióxido de enxofre (SO�), lançado 
na atmosfera por refinarias de petróleo e metalurgias, e do dióxido de nitrogênio (NO2), proveniente 
de veículos automotores e de processos industriais. Ambos se combinam com o nitrogênio presente 
na atmosfera e transformam-se, respectivamente em Ácido sulfúrico (H2SO4) e Ácido Nítrico (HNO�). 
As chuvas ácidas causam corrosão de vários materiais, como estruturas metálicas de pontes, redes 
de canalização de água, monumentos históricos, entre outros. 

 
5) As ilhas de calor correspondem às áreas urbanas com temperatura mais alta que a das áreas 

circundantes. 
A formação das ilhas de calor é explicada por um conjunto de fatores: grande capacidade de absorção 
da radiação solar pelas edificações e por materiais comuns nas cidades, como o asfalto; concentração 
de edifícios altos, que interferem na circulação dos ventos; poluição atmosférica, que retém a 
irradiação do calor refletido pela superfície em meio urbano.  

 
6) O efeito estufa, segundo as teorias mais aceitas e divulgadas pelo meio científico, é um processo 

natural de conservação do calor sobre a Terra, mas que vem se intensificando em razão da maior 
emissão de poluentes na atmosfera pelo ser humano.  
A queima de combustíveis fósseis causa a liberação de dióxido de carbono. Além disso, a criação de 
gado e o cultivo de arroz contribuem para a liberação de metano. Os gases de efeito estufa contribuem 
para o agravamento do fenômeno e consequentemente, colaboram para o aquecimento global. 

 


