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Aterro Sanitário
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Atividades Mineradoras

Impactos sobre os recursos hídricos
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Atividades Mineradoras

Desmatamentos
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Atividades Mineradoras

Desmatamentos
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Atividades Mineradoras

Alteração do relevo e da paisagem
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Atividades Mineradoras

Destruição de habitats, espécies e redução da biodiversidade.
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Os principais impactos associados.

Devido à irrigação

 Redução da disponibilidade hídrica em algumas regiões menos
favorecidas.
 Favorecimento de erosão em regiões de solo descoberto.
 Salinização de solos, principalmente em regiões áridas e semi-áridas.
 Contaminação dos mananciais devido ao lixiviamento de inseticidas,
pesticidas e fertilizantes.
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Os principais impactos associados.
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Os principais impactos associados.
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Os principais impactos associados.
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Os principais impactos associados.

 Desmatamentos e redução de áreas de grande biodiversidade (cerrado e
floresta amazônica).
 Fragmentação de habitats causando a redução da biodiversidade.
 Empobrecimento do solo
 Desertificação e Erosão do solo
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Visão Geral - Impactos

 O desmatamento de florestas para a aberturas de áreas de pastagens
contribuem em torno de 55% com as emissões brasileiras de CO2 devido as
queimadas.

 Em 30 anos, uma área equivalente à França foi desmatada na região
amazônica para dar lugar a áreas de pastagens.

Pecuária – Emissão de metano (Efeito Estufa).
o 1 boi libera cerca de 140 kg de metano por ano.
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Visão Geral - Impactos

 Compactação do solo devido ao pisoteio do gado.

 Empobrecimento do solo.

 Favorecimento da erosão e formação de voçorocas.

 Contaminação de lagos, rios e lençol freático devido ao transporte de
substâncias dos dejetos animais para estes locais.
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Visão Geral - Impactos
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Visão Geral - Impactos
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Os principais gases poluentes
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Os principais atividades humanas que poluem a atmosfera.

 Queima de combustíveis fósseis;
 Queima do lixo;
 Queimada de florestas;
 Incêndios;
 Indústrias (fornos, incineradores, etc.);
 Hidrelétricas;
 Pecuária.
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 Monóxido de carbono (CO)

 Gás incolor;
 Inodoro;
 Extremamente tóxico;
 Liga-se irreversivelmente com a hemoglobina;
 Podendo causar morte por asfixia;
 Liberado na queima incompleta de compostos orgânicos.

Os principais gases poluentes
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Dióxido de enxofre (SO2)
 Produzido em processos industriais e veículos automotores;
 Utilizado na produção do ácido sulfúrico;
 Pode causar bronquite, asma e enfisema pulmonar;
 Reage com o vapor d’água, formando o ácido sulfúrico

(H2SO4), que precipita originando a chuva ácida.

Os principais gases poluentes
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Dióxido de nitrogênio (NO2)

Liberado principalmente pela atividade industrial;
Provoca bronquite, asma e enfisema pulmonar;
Reage com o vapor d’água e origina o ácido nítrico (HNO3), o que
contribui para a formação de chuvas ácidas.

Os principais gases poluentes
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Consequências das chuvas ácidas

 Diminuição do pH em ambientes aquáticos.
 Inibe o crescimento de fitoplânctons, prejudicando a cadeia alimentar.
 Diminuição da biodiversidade.
 Lesões na superfície foliar em plantas.
 Interferência no transporte de seiva pelas raízes.
 Destruição de bactérias e fungos simbiontes.
 Prejuízos à saúde humana (doenças).

Poluição Atmosférica

Os principais gases poluentes
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