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• ENTENDER A ORIGEM DOS PRINCIPAIS
IMPACTOS AMBIENTAIS QUE OCORREM NO
BRASIL ANALISANDO AS TRANSFORMAÇOES
CAUSADAS
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PROBLEMAS AMBIENTAIS 

Principais problemas que afetam o
meio ambiente na atualidade, poluição,
desmatamento, queimadas, aquecimento
global. Infelizmente nosso planeta é
afetado por vários problemas
ambientais, muitos deles provocados por
diversas ações humanas.
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BRASIL E O EFEITO ESTUFA
O Brasil está em 4º lugar no ranking dos países que mais emitem gases de
efeito estufa na atmosfera. A maior contribuição brasileira fica por conta dos
desmatamentos e queimadas.
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O Efeito de Estufa
A emissão de CO2 permite a passagem da radiação solar, porém funciona como
uma barreira, para o calor refletido pela superfície terrestre, concentrado o calor
formando o Efeito de Estufa.

5



6



7



ONDA DE CALOR 
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As Chuvas Ácidas

Chuvas ácidas dão origem aos solos
ácidos, prejudiciais a agricultura e as
árvores e plantas e a contaminação da
água.
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Embora afete mais as regiões industrializadas da América do Norte (EUA e
Canadá) e Europa (Alemanha , Áustria, Polônia, República Checa, Escandinávia),
hoje é um problema global, pois os ventos transportam as partículas poluentes
para outras regiões.



CHUVA ÁCIDA 
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CHUVA ÁCIDA 
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CHUVA ÁCIDA 
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Destruição da camada de ozônio

• A camada de ozônio é vital para a
Terra, pois absorve grande parte da
radiação ultravioleta.

• A destruição da camada de ozônio é
provocada pelo CFC, ocasionado o
“buraco” na camada de ozônio, que
é maior próximos aos pólos.

• Solução: Substituir o CFC por outros
gases que não provoquem danos
ambientais.
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CAUSAS DO BURACO NA CAMADA DE OZÔNIO

A principal causa é a reação química dos CFCs
(clorofluorcarbonos) com o ozônio.

Aerosóis
Ar-condicionado
Gás de geladeira
Espumas plásticas
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CONSEQUÊNCIAS

Provoca câncer de pele nas pessoas
Aumento do aquecimento global.
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ILHA DE CALOR
Aquecimento das áreas centrais urbanas devido a maior
concentração de:

*Concreto
*Asfalto
*Vidro
*Poucas áreas verdes
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Problemas associados ao LIXO
A concentração demográfica nas grandes cidades e o grande aumento

do consumo de bens geram uma enorme quantidade de resíduos de todo
tipo, procedentes tanto das residências como das atividades públicas e dos
processos industriais.
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Problemas associados ao LIXO
Destinação do lixo urbano
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Saídas para o problema do Lixo 
O lixo coletado pode ser processado, isto é, passar por algum tipo
de beneficiamento a fim de reduzir custos de transporte e
inconvenientes sanitários e ambientais.
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Saídas para o problema do Lixo 

Reciclagem

Aterros sanitários

Aproveitamento do material

orgânico para a fabricação de adubo

 Incineração
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Poluição sonora

Poluição sonora é o excesso de
ruídos que afeta a saúde física e
mental da população. É o alto nível de
decibéis provocado pelo barulho
constante proveniente de atividades
que perturbam o silêncio ambiental.

A poluição sonora é
considerada crime ambiental,
podendo resultar em multa e reclusão
de 1 a 4 anos.
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O nível do barulho admitido nos grandes
centros urbanos pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), pode atingir até 50 decibéis porém, o
que é verificado normalmente chega a 90 e 100
decibéis.

Portanto, qualquer som que ultrapasse
os 50 decibéis, já pode ser considerado nocivo para
a saúde.

O sons danosos que superam os níveis
considerados normais pelo ouvido humano, são
provenientes de diversos meios, entre eles:
01- os transportes urbanos;
02- as buzinas e sirenes;
03- as construções;
04- as máquinas;
05- casas de show e templos religiosos;
06- os aparelhos de som, entre outros.
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Além disso, o uso frequente de aparelhos de reprodução sonora
individual como os fones de ouvido, MP3 e Ipad, provoca graves problemas e
até a perda da audição, principalmente em crianças e adolescentes.
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Segundo dados da OMS, a poluição sonora é considerada uma das que
mais afeta o meio ambiente, perdendo apenas para a poluição do ar e da água.
Para alguns ambientalistas europeus já é considerada a forma mais prejudicial à
saúde humana.
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