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introdução

Meio Ambiente não cai no Enem. Ele despenca!

E tem mais, esse é um assunto que cai não somente nas provas de Ciências Humanas em Geografia, mas também 
em Ciências da Natureza, quando falamos das alterações que o planeta sofre com a intervenção humana.

Quem é aluno do Enem Action precisa saber de tudo sobre esse tema, por isso para te deixar preparado e afiado em 
alguns dos assuntos mais importantes para a prova, cola nesse E-book que é sucesso.

Let's go!



A forma como mais cai assuntos de Meio Ambiente na prova do Enem são relacionados aos Impactos 
Ambientais, principalmente, pelas muitas questões envolvendo impactos ambientais que tem acontecido 
atualmente, como a poluição na vida marinha e o aumento nas queimadas no Brasil.

Os impactos que mais tem caído 
na prova do Enem 

Não, eles não são iguais, mas estão relacionados.
De forma simples, aquecimento global é o aumento da temperatura média da terra. Sabe quando você tá com 

febre, coloca o termômetro e vê que a temperatura do seu corpo aumentou? Então, é tipo isso que acontece com a 
Terra também.

Mas EA, a minha temperatura aumenta quando eu tô doente, isso quer dizer então que a Terra está doente? 
Sim, e é aí que o efeito estufa entra! Ele é uma espécie de capa  composta por gás carbônico, vapor d’água e 
outros gases que retém calor dos raios solares e permite a vida na Terra. Sem ele o planeta ia ser todo gelo.

Aquecimento Global e Efeito Estufa:

clique aquiPARA SE APROFUNDAR COM O EA

https://enemaction.com.br/disciplina/impactos-ambientais/?ajax=1


O problema é que com algumas ações humanas como desmatamento, emissão de gás metano e a queima de 
combustíveis fósseis, essa camada do efeito estufa está mais grossa, fazendo com que a Terra absorva mais calor e 
provoque o aquecimento global �.

E esse aquecimento já está acontecendo, tá? Podemos perceber pelo aumento da temperatura da Terra ( lembra 
das ondas de calor no Canadá?), o derretimento das calotas polares, aumento dos furacões, avanço do mar, 
desequilíbrios ambientais. 



Índia, Europa, China, Japão, Brasil, são só algumas das regiões que sofreram com enchentes fortes em 2021. É 
muita água meu povo!

Antes de mais nada, é importante que você tenha em mente que não são todas as enchentes provocadas pela 
ação humana, algumas vêm de fatores naturais, como o período de cheias no rio Amazonas.

O problema está quando o homem (sempre o homem) começa a intervir no meio ambiente. Com o crescimento 
desordenado das cidades e os leitos sendo ocupados por prédios, casas, asfaltos, a maior parte da água que deveria  
infiltrar no solo, escorre na superfície, provocando o aumento das enxurradas e a elevação dos rios. O que chamamos 
de impermeabilização do solo.

Além disso, o entupimento dos bueiros e a ocupação irregular do espaço também contribuem e muito para o 
aumento do volume da água.

Algumas ações que podem ser tomadas para evitar enchentes:

Ÿ Construção de sistemas eficientes de drenagem;
Ÿ Desocupação de áreas de risco;
Ÿ Criação de reservas florestais nas margens dos rios;
Ÿ Diminuição dos índices de poluição e geração de lixo;
Ÿ Pavimentos permeáveis;
Ÿ Bueiros inteligentes.

Enchentes:

Dados do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC) indicam que a temperatura média do 
planeta deve aumentar 1,5°C nas próximas duas décadas.

Salve-se quem puder!



Tá aí um assunto que tá em alta e tem grandes chances de cair na prova. Isso porque o desmatamento é hoje um 
dos principais desafios enfrentados pelo planeta e é claro que o Enem não vai deixar ele passar em branco.

Você pode encontrar na prova deflorestamento, mas calma que é tudo a mesma coisa. Basicamente, 
desmatamento é a retirada total ou parcial da vegetação de um ambiente. E ela não é de agora, tá? Na verdade, isso 
se intensificou  com a revolução industrial e desde essa época não parou de crescer.

Os principais agentes causadores do desmatamento são:

Ÿ Pecuária
Ÿ Extração de madeira
Ÿ Agricultura
Ÿ Hidrelétricas
Ÿ Queimadas
Ÿ Mineração

Desmatamento das florestas:

As queimadas no Brasil aumentaram 17% em Agosto deste ano, além de ser o país da América Latina com mais 
focos de incêndios florestais. O homem, pra variar, tem a maior parcela de culpa nisso.

 
As principais consequências disso são:

Ÿ Intensifica o Efeito Estufa e o Aquecimento Global
Ÿ Problemas de saúde (emissão de gases poluentes e fumaça)
Ÿ Perda da biodiversidade

Queimadas:



NEWS: Google Maps vai mapear queimadas e dar "endereço" para pessoas isoladas

clique aqui para mais informações

Agora você vai aprender ilhas de calor de uma vez por todas! Basicamente é um fenômeno natural que ocorre no 
ambiente urbano caracterizado pelo aumento da temperatura das cidades em relação às outras áreas, como a 
rural.

Ilhas de Calor:

Esse aquecimento ocorre principalmente pela maior concentração de materiais no asfalto, como asfalto, 
concreto, metais, vidros, entre outros que absorvem mais calor e possuem baixa capacidade reflexiva, o que 
contribui para a elevação da temperatura na região.

Geralmente essas regiões sofreram desmatamento, com muitos prédios, excesso de concreto, cores escuras, 
poluição e muita pavimentação.

https://canaltech.com.br/apps/google-maps-vai-mapear-queimadas-e-dar-endereco-para-pessoas-isoladas-197350/


Inversão Térmica é um fenômeno natural que acontece quando as camadas atmosféricas invertem, de maneira 
que o ar frio fica em baixas altitudes e o ar quente nas camadas elevadas. Em condições normais, o ar quente fica na 
parte inferior e na superior o ar frio.

Inversão Térmica:

Ela acontece principalmente no inverno no final da madrugada e início da manhã.
É importante que você saiba que a inversão térmica é um fenômeno natural. O problema é que com a poluição 

e a liberação de poluentes (chumbo, cromo, mercúrio, amianto, cádmio e compostos orgânicos voláteis) o ar frio que 
é mais denso e pesado não sobe, deixando essa camada de poluição “presa” próxima a superfície da cidade.



Já a Chuva Ácida é um fenômeno atmosférico no qual ocorre a precipitação de ácidos resultantes de reações 
químicas que ocorrem na atmosfera. 

Ela pode acontecer tanto de forma natural por meio da emissão de gases na atmosfera com os vulcões, ou de 
origem antrópica (como mais cai no ENEM) devido a queima de combustíveis fósseis, lançando esses gases à 
atmosfera.

Como esse fenômeno acontece:

Chuva Ácida:

Diagrama da chuva ácida. (Foto: Educa Mais Brasil)



A Chuva Ácida é formada quando há uma elevada concentração de gases, como dióxido de enxofre  e nitrogênio 
na atmosfera, que ao entrar em contato com gotículas de água vindas da chuva reagem formando ácidos. 

Esse ácido ao cair pode gerar alterações no solo, contaminar a água, prejudicar a vegetação, além de corroer 
monumentos e obras nas cidades.

clique aquiASSISTA NOSSA ViDEOAULA

Reuniões com líderes de diversos países para discutir sobre os impactos ambientais, preservação do meio 
ambiente e o desenvolvimento sustentável. Desmatamento, contaminação da água, emissão de gases poluentes são 
alguns dos tópicos das reuniões).

Rio + 20
Realizada de 13 a 22 de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável - ou Rio +20, trouxe dois conceitos importantes: A economia verde ( modelo de 
produção com menos impacto ambiental) e governança internacional (maneiras de como alcançar a 
sustentabilidade).

Rio + 10
Realizado entre os dias 26 de agosto e 4 de setembro de 2002, em Johanesburgo, África do Sul, nessa 

conferência foram analisadas se as metas estabelecidas na Rio 92 estavam sendo cumpridas, além de debater sobre 
a questão social através da busca pela diminuição de pessoas abaixo da linha da pobreza.

conferências ambientais

https://enemaction.com.br/disciplina/problemas-ambientais-aula01/?ajax=1


Rio 92
Com grande adesão dos países, essa conferência formulou a Agenda 21, documento que estabeleceu metas 

sustentáveis a serem adotadas pelos países participantes.

Conferência de Estocolmo (1972)
Primeira conferência internacional sobre meio ambiente para alertar sobre o consumo excessivo e 

indiscriminado dos recursos naturais.

Conferência das partes (COP)
Reunião anual que ocorre desde 1994 para estabelecer metas com o objetivo de diminuir a influência do 

homem nas mudanças climáticas.

clique aquiPARA SE APROFUNDAR COM O EA

https://enemaction.com.br/disciplina/a-conquista-da-sustentabilidade-ambiental/?ajax=1


Para aumentar seu repertório 
na redação

Notícias importantes para saber na hora da prova

clique aquiCrise hídrica no Brasil

clique aquiIncêndios na Europa

clique aquiRelatório IPCC da ONU

clique aquiDesmatamento no Brasil

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/09/28/em-meio-a-crise-hidrica-brasil-tem-em-agosto-recorde-de-geracao-de-energia-termica-solar-e-eolica.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/08/01/incendios-castigam-sul-da-europa-e-forcam-evacuacao-de-centenas-de-pessoas.ghtml
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-08-09/relatorio-da-onu-sobre-mudanca-climatica-responsabiliza-humanidade-por-aumento-de-fenomenos-extremos-atuais.html
https://g1.globo.com/natureza/amazonia/noticia/2021/08/19/taxa-anual-de-desmatamento-na-amazonia-e-a-maior-do-ultimos-dez-anos-diz-imazon.ghtml


Documentários que você precisa assistir

clique aqui
Saving the Amazon. 
Prime Video

clique aqui

clique aqui

clique aqui

clique aqui

Em Busca dos Corais. 
Netflix

Solo Fértil.
Netflix

Os EUA e as Mudanças Climáticas do Planeta. 
Disney +

A Lei da Água - Novo Código Florestal
Prime Video

https://www.primevideo.com/detail/Saving-the-Amazon/0GDRSMHP5JQC4DR7BLPJJVC692
https://www.netflix.com/watch/80168188?trackId=14277281&tctx=-97%2C-97%2C%2C%2C%2C
https://www.netflix.com/title/81321999
https://www.disneyplus.com/pt-br/welcome?cid=DSS-Search-Google-71700000075038504-&s_kwcid=AL!8468!3!546262373215!b!!g!!%2Bdisney%20%2Bplus&gclid=CjwKCAjwndCKBhAkEiwAgSDKQakRXlsZSbYHsEGZGRFOIfByftVHCKASSZc-pYwvNB-sDgX8W6xuZBoCveYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.primevideo.com/detail/A-Lei-da-%C3%81gua/0FO65RBIT9VZ776YFIE6IF6AUS


Animações com temática de meio 
Ambiente e como usar na redação

No filme, o personagem principal Ted, vive em uma cidade sem nenhum contato com a natureza, onde tudo 
nela é composto por plástico. Ao longo do filme, é mostrada a real causa disso: a venda de materiais multiuso feitos 
à base de folhas de uma árvore e como o seu consumo desenfreado impactou no ambiente da cidade. 

O Lorax: Em Busca da Trúfula Perdida
Consumismo e Impactos Ambientais

Em uma das cenas do filme, o plástico fica preso no pescoço de um pinguim, que quase morre sufocado pelo 
lixo. Infelizmente essa realidade não acontece somente nos filmes, já que a Ocean Crusaders relata que mais de 
100.000 criaturas marinhas e mais de 1 milhão de pássaros morrem sufocados pelo plástico todos os anos.

Happy Feet
Impactos do lixo plástico nos oceanos

O filme retrata uma Terra inabitável no futuro devido ao descontrole do lixo e consumismo. A população 
humana então tem de viver em uma nave no espaço, enquanto que, na Terra, robôs compactam a grande 
quantidade de lixo na esperança de trazer uma nova vida para a Terra.

Wall- E
Acúmulo de lixo e consumismo



Citações para garantir pontinhos 
nas competências  2 e 3

“A responsabilidade social e a preservação ambiental significa um compromisso com a vida.” (João Bosco Silva 
- economista e político brasileiro)

“A poluição pode ser definida como uma atividade que degrada o meio ambiente, afetando as características 
físicas e/ou químicas de determinado ecossistema.”  (OMS)

 “É triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não a ouve.” (Victor Hugo, romancista, poeta, 
dramaturgo e ativista pelos direitos humanos francês.)

“Só quando a última árvore for derrubada, o último peixe for morto e o último rio for poluído é que o homem 
perceberá que não pode comer dinheiro.” (Provérbio indígena.)

“O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a 
habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades.” (Gro Harlem Brundtland, ex-primeira-
ministra da Noruega e líder internacional em desenvolvimento sustentável.)



Músicas nacionais sobre 
meio ambiente e natureza

clique aqui
Planeta Água 
Guilherme Arante

clique aqui

clique aqui

clique aqui

Xote Ecológico 
Luiz Gonzaga

Quanto vale 
Emílio Dragão

Sobradinho (rock rural, 1977) 
Sá & Guarabyra

https://www.youtube.com/watch?v=s75hS0H_dNc
https://www.youtube.com/watch?v=1HQ6rAqqt6Q&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=U2kwUnA7tpY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=7XcoEHiekxk


As Principais Leis 
Ambientais no Brasil

Ÿ Novo Código Florestal Brasileiro (Lei 12.651 – 2012)
Ÿ Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605 – 1998) 
Ÿ Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938 – 1981)
Ÿ Lei de Fauna (Lei 5.197 – 1967) 
Ÿ Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433 – 1997)
Ÿ Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (Lei 9.985 – 2000)
Ÿ Área de Proteção Ambiental (Lei 6.902 – 1981)
Ÿ Política Agrícola (Lei 8.171 – 1991)
Ÿ Artigo 225 da Constituição Federal, “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações".



Órgãos ambientais que você 
precisa conhecer e o que faz 
cada um deles

Tem como função formular, planejar, coordenar, supervisionar e controlar a política nacional e as diretrizes 
governamentais para o meio ambiente.

Ministério do Meio Ambiente

Órgão de natureza consultiva e deliberativa responsável pela adoção de medidas de natureza consultiva e 
deliberativa acerca do Sistema Nacional do Meio Ambiente.

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)

Órgão federal responsável por atuar no licenciamento e fiscalização das políticas ambientais para a 
preservação do meio ambiente. 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA)

clique aqui

clique aqui

clique aqui

http://www.mma.gov.br/
http://www.mma.gov.br/port/conama/
http://www.ibama.gov.br/


Na esfera federal, é responsável pela implementação da gestão dos recursos hídricos brasileiros. 

Agência Nacional das Águas (ANA) clique aqui

Gestão das reservas naturais do país, em especial as florestas públicas.

Sistema Florestal Brasileiro (SFB) clique aqui

http://www.ana.gov.br/
http://www.florestal.gov.br/


visite nosso site

e siga nossas redes

https://www.tiktok.com/@enemaction?_d=secCgYIASAHKAESPgo8VMCo4ZqmNwiMAFKq9LS4lTwq8YMCNceO42yiLfVDzE6TP0Q8LSp0cUCDXn0s1n1jFjVfOVtSU35jlo8XGgA%3D&checksum=f616a89cc3b24c7a8f8752ae8f42c9b9403079125684a0c21b19399d7d32aefb&language=pt&sec_uid=MS4wLjABAAAAjxsaJaV2TP_yZdnIZSbIiV8jA9xMjRR-IAd-82t7HFuyV9gmgI2JBdAlnWi8w01-&sec_user_id=MS4wLjABAAAAPZfn28AYzONcRR_hol5NczfM5i9c57RQEhBEDuVEwRLWG3z_y7mXUMH0UJn-zzMG&share_app_id=1233&share_author_id=6957330128914809861&share_link_id=BDF9EABD-7A8B-406F-B297-BEB8439C7F8C&tt_from=copy&u_code=dbdl40bm8b38bk&user_id=6806797302889792518&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy&source=h5_m&_r=1
https://www.enemaction.com.br/
https://instagram.com/enemaction
https://www.youtube.com/channel/UCyC9pZFYKkHchVfm9dBnDTw
https://open.spotify.com/user/kblu2y0pa36jldnupn2eg7g7q
https://twitter.com/enemaction
https://t.me/enemaction
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