
Capítulo 13

Debate ecopolítico: evolução, impasses e 
alternativas
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01  As virtudes citadas podem ser referentes ao pioneirismo 
e ao reconhecimento de que os recursos do planeta 
são limitados e estão sendo utilizados de forma irracio-
nal pela humanidade; já os problemas se referem a citar 
o crescimento populacional como o principal causador 
dos problemas ambientais – sem questionar os padrões 
de consumo das diferentes sociedades – e a a� rmar que 
o controle de natalidade nos países pobres era a melhor 
medida a ser adotada. 

02  A primeira parte da resposta é pessoal. Vale, no entanto, 
avaliar até que ponto o aluno percebe as virtudes e os 
problemas desse princípio. No segundo questionamento, 
o aluno deve perceber que os países que historicamente 
mais degradaram o meio ambiente tendem a ser os mais 
prejudicados pelo princípio, pois suas responsabilidades 
são maiores. 

Agora é com você – Pág. 26

01  a) O grá� co mostra que os níveis de CO2 mundiais esta-
vam relativamente estáveis entre as décadas de 1980 e 
1990, com pequenas oscilações para mais e para menos. 
Entretanto, a partir da década de 2000, os níveis come-
çaram a crescer continuamente, com uma pequena 
redução na década de 2010 e retomada no crescimento 
posteriormente. Portanto, o grá� co mostra que, apesar 
dos acordos estabelecidos no Protocolo de Kyoto, os 
níveis de emissão de CO2 continuaram a crescer. 

b) Resposta pessoal. Espera-se que os alunos citem a inten-
si� cação da produção de mercadorias promovida pelo 
desenvolvimento tecnológico trazido pelo capitalismo.

02  Resposta pessoal. A avaliação deve contemplar a capa-
cidade argumentativa utilizada pelo aluno, bem como a 
criticidade estabelecida em diálogo com as informações 
debatidas nesse segmento do capítulo. 

ATIVIDADES PARA SALA

01  B

 O Clube de Roma reúne cientistas de diferentes áreas, 
economistas e representantes de Estados para discutir o 
consumo dos recursos naturais. De acordo com o relató-

rio “Os limites do crescimento”, a Terra é um planeta de 
recursos � nitos, sujeito à pressão do crescimento popula-
cional e econômico.

02  O pensamento ecomalthusiano é a aplicação para a pers-
pectiva ambiental dos preceitos neomalthusianos, os quais 
apontam o elevado crescimento populacional como o prin-
cipal causador de diversos problemas de ordem econô-
mica e social. Dessa forma, segundo esse pensamento, os 
recursos naturais do planeta estão ameaçados pela super-
população. Esta visão predominou especialmente desde o 
surgimento do Clube de Roma, em 1968, até a Conferência 
Rio-92.

03  B

 A partir da Revolução Industrial, o modelo produtivo 
difundido pelo capitalismo passou a pressionar os recur-
sos naturais na retirada de matéria-prima e de energia. 
A evolução da indústria e do comércio, principalmente a 
partir da década de 1990 com a globalização, torna esse 
processo exponencial. Tais fatos, como mencionado cor-
retamente na alternativa B, correspondem à ampliação da 
percepção de que a interferência humana sobre os ciclos 
da natureza pressionam seu equilíbrio, de� nindo o prog-
nóstico de um desastre ambiental em nível global.

04  B

 O desenvolvimento sustentável consiste em promover a 
prosperidade da economia conciliada à conservação do 
meio ambiente para as gerações futuras. O conceito se 
fortaleceu a partir da Conferência sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro, em 1992.  

05  C

 O termo “Pegada Ecológica” faz referência a ações antró-
picas resultantes do processo de produção econômica, 
caracterizado por aspectos ligados à produção industrial, 
ao consumo de energia, à agropecuária, às concentrações 
humanas, aos estilos de vida e de consumo, entre outros 
aspectos. Esses processos são muito mais concentrados 
no Hemisfério Norte, com destaque para os Estados Uni-
dos, a Europa Ocidental, o Japão, a República Popular da 
China e a Índia.

 As demais alternativas estão incorretas. O mapa da alter-
nativa A indica os volumes de precipitação pluvial. O mapa 
da alternativa B indica o número de nascimentos totais. O 
mapa da alternativa D indica a população total. O mapa da 
alternativa E indica as localidades com maior longevidade.

Resoluções Resoluções
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ATIVIDADES PROPOSTAS

01  E

 Apenas a a� rmativa I está incorreta, pois a Primeira Con-
ferência Internacional sobre Meio Ambiente foi realizada 
em Estocolmo, Suécia, em 1972. A partir desse evento, 
diversos movimentos de caráter ecológico se organiza-
ram no intuito de propagar o discurso de preservação e 
conservação do meio ambiente, como os mencionados 
na a� rmativa II. O relatório destacado na a� rmativa III é 
o Brundtland ou Nosso futuro comum, que formaliza a 
expressão “desenvolvimento sustentável”. A Conferên-
cia Rio+20 rea� rmou o conceito de desenvolvimento sus-
tentável (conservação do meio ambiente, prosperidade 
econômica e inclusão social), sendo responsabilidade de 
aplicação de todas as nações, centrais e periféricas, como 
explicita a a� rmativa IV.  

02  a) Embora as origens da noção de desenvolvimento susten-
tável possam ser resgatadas no � nal da década de 1960, 
somente duas décadas após o Relatório Brundtland, pro-
duzido no âmbito da Comissão Mundial da ONU sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, tornou-se um marco 
quanto à sua formalização. Assim, o desenvolvimento 
sustentável é a dinâmica que combina a satisfação das 
necessidades básicas no presente com o compromisso 
de atendimento às necessidades das gerações futuras, 
o que enfatiza a solidariedade intergeracional que marca 
essa noção de desenvolvimento.

b) A pobreza extremada – ou miséria – dos países peri-
féricos e a acumulação excessiva de recursos diversos 
nas sociedades ricas são as responsáveis pela insus-
tentabilidade ambiental do planeta na atualidade. 
A miséria promove, por meio de atividades agrícolas 
e extrativas predatórias, práticas arcaicas de/e para o 
cultivo e a extração (queimadas, retirada de cobertura 
vegetal, impermeabilização dos solos, poluição de 
águas potáveis e destruição de mananciais), causando 
o esgotamento dos solos agrícolas, a destruição de 
ecossistemas frágeis (as estepes com a pecuária exten-
siva, por exemplo), a poluição das águas potáveis com 
a destruição de mananciais (ocupação das encostas e 
das � orestas úmidas, lançamento de dejetos orgânicos 
e inorgânicos nas águas urbanas etc.), entre outras. Já 
a produção e acumulação excessiva das sociedades de 
consumo mais ricas, por produzirem muito lixo, neces-
sitam de muita energia, o que leva ao consumo exacer-
bado de recursos energéticos (fósseis, principalmente) 
e de matéria-prima, o que reduz a cobertura � orestal no 
planeta, a água potável, a existência de solos agricultá-
veis, dentre outras consequências. 

03  B

I. (V)
II. (F) Embora aborde o crescimento econômico, o 

desenvolvimento sustentável busca a exploração 
racional dos recursos e a eliminação da pobreza.

III. (V)
IV. (F) A sustentabilidade é de� nida a partir da exploração 

racional dos recursos, evitando seu esgotamento.  

04  B

I. (V)
II. (F) Quem não cumprisse as metas teria que recorrer ao 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), um 
dos mecanismos de � exibilização criados pelo Pro-
tocolo de Kyoto para auxiliar o processo de redu-
ção de emissões de gases do efeito estufa (GEE). 
Assim, essas nações teriam que comprar créditos 
que representassem direitos de emissão de gases 
estufa – os chamados créditos de carbono – para 
compensar a quantidade de gases excedida do 
limite permitido.

III. (F) O Protocolo de Kyoto previu metas para a redução 
desses gases seguindo o “princípio das respon-
sabilidades comuns, porém diferenciadas”, não 
sendo igualitárias a todos os países, colocando 
níveis diferenciados de redução para os 38 países 
que mais emitem gases. Isso trouxe críticas por 
parte de algumas nações, a exemplo dos Estados 
Unidos, que não rati� caram o protocolo.

IV. (V) 

05  (V) 
(F) O Rio+20 não foi o primeiro evento após a Eco-92, 

tendo sido realizado anteriormente à Conferência em 
Joanesburgo em 2002, denominada Rio+10.

(F) Em 2002, a geopolítica é marcada pela multipolaridade 
do sistema capitalista, haja vista que, já na década de 
1990, ocorreu a falência do bloco socialista e da ordem 
bipolar.

(V) 
(F) A responsabilidade pela emissão de gases estufa foi 

associada aos países ricos. 
(F) O impasse das conferências de meio ambiente se dá 

em razão da resistência de países industrializados, 
como os Estados Unidos, em não se disporem ou se 
comprometerem a alterar seu modelo produtivo.  

06  Embora a tônica de eventos internacionais, a exemplo das 
conferências ocorridas no Rio de Janeiro em 1992 e em 
2012, levem em conta o conceito de desenvolvimento sus-
tentável, o estabelecimento de agendas que levem práticas 
sustentáveis em parte dos países e regiões do mundo ainda 
se constitui em um desa� o. As negociações não atingem 
um teor satisfatório pela não adesão por parte de nações 
poluidoras às metas propostas, como os Estados Unidos. 
A charge critica o fato de que, mesmo havendo discussões 
referentes à temática ambiental, os problemas persistem, 
não se chegando a uma solução efetiva advinda delas.
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07  V, F, V, F

 A primeira e a terceira proposições estão corretas, porque 
a COP-21 busca, entre outros compromissos, a adoção de 
uma economia baseada na sustentabilidade com a parti-
cipação da iniciativa privada, e estabelece que os países 
devam trabalhar para que a elevação do aquecimento 
� que abaixo de 2 oC. 

 A segunda e a quarta proposições estão incorretas, por-
que a meta é a redução do uso dos combustíveis fósseis,  
os mecanismos de revisão são periódicos e o acordo é 
revisto a cada 5 anos.  

08  O Acordo de Paris é cercado de expectativas porque 
pode representar a superação dos impasses que marcam a 
 ecodiplomacia internacional desde o fracasso do Protocolo 
de Kyoto. Exemplos de aspectos positivos que podem ser 
destacados: a maciça adesão entre os países e a criação de 
um fundo internacional para promover o desenvolvimento 
e a sustentabilidade nos países periféricos. Exemplos de 
aspectos negativos: o fato de as metas de cada país serem 
de� nidas de forma espontânea por eles e a ausência de um 
sistema especí� co de cobrança de multa, como o Meca-
nismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). 

09  a) A Pegada Ecológica constitui área em hectares impac-
tada por cada pessoa conforme seu modo de vida e de 
consumo. Países com elevado consumo, como os Esta-
dos Unidos, apresentam acentuada Pegada Ecológica. 
Se cada habitante do mundo tivesse o mesmo grau de 
consumo que um norte-americano, seriam necessários 
5 planetas Terra.

b) O Brasil apresenta uma Pegada Ecológica de quase 
3 hectares por pessoa, sendo menor que a da Rússia, 
mas superior à da China e à da Índia. Porém, apresenta 
a maior biocapacidade em termos de complexidade e 
diversidade de seus ecossistemas. 

10  C

 Como mencionado na alternativa C, a ampliação do parque 
eólico brasileiro resultará no aumento da participação das 
fontes renováveis nas matrizes energéticas brasileiras.  As 
alternativas A e D estão incorretas porque, com a amplia-
ção da produção de energia eólica, ocorrerá também 
maior disponibilidade de produção de energia elétrica 
para atender à demanda. A alternativa B está errada por-
que a bioenergia é a energia gerada pelo sistema muscular. 
E a alternativa E está incorreta porque energia geotérmica 
é a energia gerada pelos gases e pelo vapor do magma. 
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