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GEOGRAFIA 

 

Unidade temática: Mundo do trabalho. 

Objetos de conhecimento: Trabalho e inovação tecnológica  

 

Impactos da indústria no meio ambiente 

 

Denominamos de indústria a atividade econômica que transforma matérias-primas (animal, 

vegetal, mineral ou sintéticas) em novos produtos ou mercadorias que possuem um novo valor, 

forma e/ou função, que serão posteriormente distribuídos e comercializados com outras indústrias, 

empresas ou pessoas.  

As matérias-primas encontradas na natureza são também denominadas de recursos naturais e 

podem ser agrupados em duas categorias: recursos naturais renováveis (aqueles que se renovam 

naturalmente em um período relativamente 

curto de tempo ou pela ação humana - 

água, árvores, energia solar, etc.) e 

recursos naturais não renováveis (não se 

renovam naturalmente em um período curto 

de tempo nem recriados pelo homem - 

petróleo, ferro, cobre, etc.). 

Fonte: https://diariodocomercio.com.br 

A atividade industrial produziu, ao longo do tempo, tecnologia e produtos que transformaram a 

maneira como os homens se relacionam entre si e com a natureza, transformando profundamente 

o espaço geográfico. Além dos inúmeros benefícios e avanços que a atividade indústria 

proporciona, ela também provoca grandes impactos ambientais que devem ser levados em 

consideração na hora de se consumir ou se descartar um determinado produto. Estes impactos 

estão presentes desde a extração da matéria-prima na natureza, na etapa produtiva, até o seu 

consumo e descarte na natureza Desta forma, podemos dizer que a atividade industrial provoca 

um efeito “para trás” relativo aos processos de extração da matéria-prima e um “efeito para frente” 

onde o ato da fabricação do produto em si, o seu consumo e descarte, produz algum tipo de 

impacto no meio ambiente. 

Fonte: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5918/a-atividade-industrial-e-seus-impactos-ambientais Acesso em 20/0/2020 
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Vocabulário: 

Matéria-prima: A principal substância que é utilizada na fabricação de alguma coisa. 

Posteriormente: Em seguida. 

Denominadas: Conhecidas, chamadas. 

Extração: Retirar. 

 

Após a leitura e compreensão do texto, realize as atividades a seguir:  

 

1- Explique e exemplifique segundo o texto o que são: 

 

a) Recursos renováveis:   

  

 

b) Recursos não renováveis:   

  

 

 

2- Escreva pontos positivos e negativos das atividades industriais. 

  

  

  

  

 

 

3- Faça uma lista de 5 produtos industrializados que você consome. 

  

  

  

  

  

 


