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Questões dos textos constantes nas referências do Edital nº 055/2019-PPGCASA 

  

1ª. Questão 

Nobre, Sampaio e Salazar (2007, p. 23) afirmam que “o efeito do desmatamento e das 

mudanças climáticas afeta o ciclo hidrológico em todas as escalas de tempo”. (a) nomeie 

essas escalas e disserte sobre as mudanças hidrológicas em cada uma dessas escalas como 

descritas pelos autores. (b) descreva as alterações nos fatores climáticos decorrentes da 

mudança climática e como estas alterações colocam em risco o ciclo hidrológico na 

Amazônia. (c) indique os impactos socioeconômicos locais esperados, citados pelos 

autores, nos casos de eventos de vazantes extremas, como a ocorrida na “seca” de 2005 e 

que afetou o sudoeste da região.   

 

Nota: Questão referente ao artigo - NOBRE, Carlos A; SAMPAIO, Gilvan; SALAZAR, Luis. Mudanças 

climáticas e Amazônia. Cienc. Cult., São Paulo, v. 59, n. 3, p. 22-27, 2007 

 

Resposta 

(a)  Citar as 3 escalas de tempo - Escalas de tempo de dias a meses, levam a mudanças 

na incidência de inundações; em escalas de tempo sazonais a interanual, mudanças nas 

características da seca é a principal manifestação hidrológica; e em escalas de anos a 

décadas, as teleconexões nos padrões de circulação global atmosférica, ocasionadas pela 

interação oceano-atmosfera, afetam a hidrologia de algumas regiões, especialmente nos 

trópicos, por diferentes eventos, entre eles o El Niño.  

 

(b) Citar o impacto da mudança climática global no ciclo hidrológico regional - A 

mudança climática representa um risco para o ciclo hidrológico na Amazônia, uma vez 

que o aumento de temperatura provocará uma maior evaporação e maior 

transpiração das plantas, o que levará a uma aceleração do ciclo hidrológico.  

 

(c) Citar 4 tipos de impactos - A intensa seca ocorrida, no sudoeste da Amazônia em 2005, 

teve fortes impactos na navegação, agricultura, geração de hidroeletricidade, e afetou 

de forma direta e indireta a população ribeirinha de grande parte da Amazônia. 
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2ª. Questão 

Santos et al. (2017) ao revisarem os artigos publicados sobre os impactos do 

desmatamento e as queimadas deram destaque aos estudos que buscam determinar como 

essas alterações no uso do solo afetam os papeis dos aerossóis sobre as dinâmicas do 

clima da região.  Discorra sobre como a emissão de aerossóis (concentrações e tipos) e as 

suas influências e mecanismos de interferência na formação de nuvens e na precipitação 

variam entre a estação chuvosa e seca em áreas de floresta amazônica? 

Nota: Questão referente ao artigo - SANTOS, T.; FILHO, V.; ROCHA, V.; MENEZES, J. Os impactos do 

desmatamento e queimadas de origem antrópica sobre o clima da Amazônia brasileira: um estudo de 

revisão. Revista Geográfica Acadêmica v. 11, n. 2, p. 157-181, 2017 

 

Resposta 

Indicar os (1) Tipos de aerossóis; (2) Variações de concentrações entre as 

estações; (3) Processos e mecanismos de interferência atmosférica; e, (4) Influências na 

precipitação - As concentrações de partículas de aerossóis mostraram-se maiores no 

período seco e menores durante o período chuvoso da região, apontando para as 

mudanças climáticas causadas por essas altas concentrações de partículas na Amazônia. 

Os estudos apontam para dois tipos predominantes de emissões na Amazônia onde, 

durante o período da estação chuvosa predominam as emissões de origem biogênica 

com o fornecimento de NCN para atmosfera. Já no período da estação seca as ocorrências 

de queimadas aumentam e consequentemente as emissões de partículas de aerossóis de 

origem antropogênicas predominam, levando a uma diferença na concentração desse 

material particulado presente na atmosfera.   

Durante o período da estação chuvosa, entre dezembro a junho, as emissões do 

tipo natural são predominantes. Essa condição aliada ao baixo nível de poluição da 

atmosfera que é característico da estação chuvosa facilita a formação de nuvens e 

precipitações na região amazônica. O baixo nível de concentração de partículas faz com 

que, a disputa pelo vapor de água disponível na atmosfera seja menor, contribuindo para 

que, as gotas de chuva possam se desenvolver e precipitar em um curto período de tempo.   

Na estação seca a alta concentração de partículas de aerossóis antropogênico 

leva a uma maior disputa pelo vapor de água disponível na atmosfera fazendo com 

que, as gotas cresçam em menor velocidade enquanto a nuvem evolui, levando assim a 
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evaporação das gotas, água e do material particulado, onde os mesmos não retornam ao 

chão e são transportados pelos ventos a outras localidades impactando regiões 

distantes do local de origem da sua emissão. 

3ª. Questão 

Franco (2019) apresenta a ideia da “ilusão da soberania do consumidor” (FELLNER; 

SPASH, 2014) da qual decorre a visão de que a degradação social e ambiental resulta da 

soma de ações individuais autônomas e, portanto, justificada. (a) Qual o argumento que 

o autor apresenta para refutar a concepção da “soberania do consumidor” (b) quais 

“ferramentas poderosas” que de fato induzem mudança nos hábitos dos consumidores? 

(c) No exemplo dado no texto, que fatores políticos e de mercado específicos determinam 

o contexto em que se dá a “escolha” dos consumidores sobre as suas opções individuais 

de mobilidade urbana? 

 

Questão extraída do artigo - FRANCO, M. P. V. Uma questão de poder: consumo sustentável e suficiência 

ecológica como discursos alternativos em prol da sustentabilidade. Sociedade & Natureza, v. 31, n. 1, 15 

mar. 2019. 

 

Resposta 

 

(a) Consumidores não detêm de fato o controle da economia ou mesmo do seu 

papel nela. Suas escolhas e preferências são construções sociais e culturais, sujeitas a 

discursos dominantes colocados em prática por meio da imposição de quem controla o 

capital político, intelectual ou social.  

(b) Atos legislativos, propaganda comercial, seleção de investimentos, 

direcionamento de inovações tecnológicas e dogmatismo científico são ferramentas 

poderosas no processo de mudança dos hábitos dos consumidores.  

(c) A infraestrutura rodoviária, a oferta massiva de combustíveis fósseis, a 

legislação de transportes terrestres, o marketing da indústria automobilística ou as 

inovações técnicas do setor compõem, por exemplo, um contexto muito específico no 

qual indivíduos tomam suas decisões quotidianas acerca da compra de um automóvel de 

forma não muito soberana, em contraposição ao discurso neoliberal. 
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4ª. Questão (Redação) 

 

No texto de Leff (2009), o autor desenvolve diferentes conceitos: (1) Saber 

Ambiental, (2) Racionalidade Ambiental, (3) Complexidade Ambiental, (4) Pedagogia 

Ambiental e (5) Educação Ambiental. Redija um texto de 2 parágrafos em que se defina, 

articule e integre esses 5 distintos conceitos conforme as acepções de Leff. 

 

Critérios de avaliação: Capacidade de assimilação e síntese do texto – inclusão 

dos 5 termos; Coerência e estruturação da redação – interrelação entre os 5 termos; 

Respeito das normas gramaticais e do discurso acadêmico com claras referências à 

bibliografia indicada. 

 

Questão extraída do texto; LEFF, Enrique. Complexidade, racionalidade ambiental e diálogo de saberes. 

Educação & realidade, v. 34, n. 3, p. 17-24, 2009. 

 

 


