
 

 

Tarefa 8 professor Frank 
 

Globalização e Meio Ambiente. 
 
01. Há algum tempo as preocupações ligadas ao relacionamento sociedade-natureza, bem como os prejuízos 

causados pelo homem ao meio ambiente natural, são pauta de muitos eventos, reuniões, conferências e 
acordos internacionais liderados pela ONU (Organização das Nações Unidas). Fale sobre essa conjuntura. 

 
02. Em junho de 2012, foi realizada na cidade do Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. O objetivo desse encontro foi a renovação do compromisso 
político com o desenvolvimento sustentável. Apresente uma das propostas apresentadas. 

 
03. Fale sobre as principais conferências ambientais. 
 
04. Faça uma relação, apontando datas e locais das principais conferências ambientais. 
 
05. No Brasil, em termos de esgotamentos dos solos, podemos citar as regiões áridas do Nordeste que sofrem 

com o processo de desertificação. Já no sul, o intensivo uso do solo em terrenos arenosos leva à 
arenização. Arenização e desertificação são distintos processos de degradação do solo. Qual o principal 
critério natural utilizado para diferenciar esses dois tipos impactos ambientais. 

 
06. É lema entre os coveiros a máxima de que “só temos que ter medo dos vivos”. Em termos de cuidados com 

o meio ambiente, porém, o além-túmulo também preocupa, e muito. O levantamento de um dos maiores 
especialistas no assunto indica que 75% dos cemitérios públicos do Brasil têm problemas ambientais, 
principalmente com vazamento do necrochorume (…). No Rio de Janeiro, recentes vistorias comprovaram 
os problemas. 

O Dia, 10 nov. 2012. Poluição Além do Túmulo. Disponível em: <http://odia.ig.com.br>. Acesso em: 21 ago. 2015.  
 

Aponte impactos ambientais da degradação do solo referentes ao conteúdo do texto acima. 
 
07. Os dois principais rios que alimentavam o Mar de Aral, Amurdarya e Sydarya, mantiveram o nível e o 

volume do mar por muitos séculos. Entretanto, o projeto de estabelecer e expandir a produção de algodão 
irrigado aumentou a dependência de várias repúblicas da Ásia Central da irrigação e monocultura. O 
aumento da demanda resultou no desvio crescente de água para a irrigação, acarretando redução drástica 
do volume de tributários do Mar de Aral. Foi criado na Ásia Central um novo deserto, com mais de 5 
milhões de hectares, como resultado da redução em volume. Cite a causa e o impacto ambiental 
relacionado ao Mar Aral, citados pelo autor do texto. 

 
08. O desmatamento é, sem dúvidas, uma das maiores preocupações atuais da humanidade, pois o seu avanço 

poderá intensificar o processo de remoção da cobertura vegetal do planeta. Podemos identificar como 
consequências do desmatamento, vários fatores. Cite-os. 

 
09. Calcula-se que 78% do desmatamento na Amazônia tenha sido motivado pela pecuária – cerca de 35% do 

rebanho nacional está na região – e que pelo menos 50 milhões de hectares de pastos são pouco 
produtivos. Enquanto o custo médio para aumentar a produtividade de 1 hectare de pastagem é de 2 mil 
reais, o custo para derrubar igual área de floresta é estimado em 800 reais, o que estimula novos 
desmatamentos. Adicionalmente, madeireiras retiram as árvores de valor comercial que foram abatidas 
para a criação de pastagens. Os pecuaristas sabem que problemas ambientais como esses podem provocar 
restrições à pecuária nessas áreas, a exemplo do que ocorreu em 2006 com o plantio da soja, o qual, 
posteriormente, foi proibido em áreas de floresta.  

Época, 3/3/2008 e 9/6/2008 (com adaptações). 
A partir da situação-problema descrita, o que pode se concluir? 

 
10. Fale sobre a real consequência das queimadas para o meio ambiente. 
 


