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#Reconhecer os principais impactos
ambientais que ocorrem no brasil.

#Avaliar as principais transformações
causadas pelas alterações ao meio
ambiente.

ROTEIRO DE AULA
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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.

13



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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Poluição Visual

A poluição visual é um tipo de poluição moderna, encontrado nos
grandes centros urbanos, uma vez que designa o excesso de informações
contidas em placas, postes, outdoors, banners, cartazes, táxis, carros e outros
veículos de anúncios, além da degradação urbana fruto das pichações,
excesso de fios de eletricidade e acúmulo de resíduos.
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Essa comunicação visual exacerbada nas grandes cidades,
característico da cultura de massas que incentiva o consumo, tem se
descontrolado nas últimas décadas, levando assim a uma
descaracterização identitária do local

18



01- Entre os resíduos propostos abaixo, qual deles pode ser utilizado para a
produção de um gás que pode substituir o gás de cozinha (gás liquefeito de
petróleo), além de ser uma fonte de nutrientes para a agricultura?

a) Resíduo tóxico

b) Resíduo orgânico.

c) Resíduo mineral

d) Resíduo atômico

e) Resíduo residências
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02- “Pesquisa feita pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) indicou os pontos
mais quentes do Recife, as chamadas 'ilhas de calor'. O resultado do estudo aponta que,
em um mesmo ambiente, a temperatura chega a variar até 13 graus. Em março deste
ano, os meteorologistas registraram até seis graus acima da temperatura média
esperada para o mês”.

G1, 03 abr. 2013. Disponível em: <http://g1.globo.com/brasil>. Adaptado.

Entre os aspectos ligados ao surgimento do fenômeno das ilhas de calor, podemos
destacar:

a) a intensificação do aquecimento global

b) a remoção da vegetação em áreas rurais

c) a verticalização dos centros urbanos.

d) a expansão desmedida de áreas verdes

e) a ampliação das áreas periféricas
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03- Em 1872, Robert Angus Smith criou o termo “chuva ácida”, descrevendo
precipitações ácidas em Manchester após a Revolução Industrial. Trata-se do
acúmulo demasiado de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera que, ao
reagirem com compostos dessa camada, formam gotículas de chuva ácida e
partículas de aerossóis.
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O texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio
ambiente: a chuva ácida (pluviosidade com pH baixo). Esse fenômeno tem como
consequência

a) a corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal
e acidificação de lagos.

b) a diminuição do aquecimento global, já que esse tipo de chuva retira poluentes da
atmosfera

c) a destruição da fauna e da flora e redução dos recursos hídricos, com o assoreamento
dos rios

d) as enchentes, que atrapalham a vida do cidadão urbano, corroendo, em curto prazo,
automóveis e fios de cobre da rede elétrica

d) a degradação da terra nas regiões semiáridas, localizadas, em sua maioria, no Nordeste
do nosso país

e) Reconstrução da flora e da fauna em áreas rurais
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01. [ 189255 ]. (Unioeste 2019) “(...) os problemas relacionados à seca se fazem sentir sobre o planeta há

muito tempo, embora sua gravidade tenha se acentuado nos últimos anos, principalmente em consequência

do aumento populacional em áreas com baixa capacidade produtiva”

(MENDONÇA, F.A.; DANNI-OLIVEIRA, I.M. Climatologia: noções básicas e climas do Brasil. São Paulo: Oficina de Textos, 2007, p. 195).

Acerca dos processos de desertificação que ocorrem no mundo, assinale a alternativa CORRETA.

a) Apesar de o conceito de desertificação ser controverso entre os cientistas, definem-se como desertificação

somente os processos de origem natural.

b) Os processos de desertificação podem ser classificados como desertificação climática (de origem natural) e

desertificação ecológica (de origem antropogênica).

c) Os processos de desertificação ecológica estão sempre associados com as bordas de desertos, como o Sahel

africano.

d) As atividades humanas constituem um dos principais agentes do processo de desertificação, porém, o

homem e a sociedade não são atingidos pelos resultados de tal processo.

e) Nem a desertificação natural nem a desertificação ecológica são registradas no Brasil, onde ocorrem

somente, de forma isolada, os processos de arenização.
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02. [ 186628 ]. (G1 - cps 2019) Tanto a comunidade científica internacional quanto os

governos e as entidades não governamentais ambientalistas vêm alertando para a perda

da diversidade biológica em todo o mundo, particularmente nas regiões tropicais, pois as

pressões econômicas estão levando a uma ampla conversão das florestas tropicais em um

mosaico de habitats alterados por ação humana.

Assinale a alternativa que apresenta um dos principais processos responsáveis pela

diminuição da biodiversidade tropical nativa.

a) A ampliação desordenada das fronteiras agropecuárias dentro de áreas nativas.

b) Os investimentos e pesquisas para descobrir fontes alternativas de recursos.

c) A fiscalização no que diz respeito à exploração da natureza e à poluição.

d) O uso sustentável dos recursos bióticos e abióticos.

e) A criação de maiores áreas de proteção ambiental.
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03. [ 184417 ]. (Ufrgs 2019)  Observe a 

imagem abaixo.

A partir das informações da campanha, considere as afirmações

abaixo.

I. O excesso de plástico lançado irregularmente em cursos d'água e

oceanos tem impacto na dinâmica ambiental dos oceanos, afetando

sobretudo as espécies marinhas.

II. A produção do canudo de plástico, cujo tempo de uso é muito curto,

contribui para o consumo de petróleo, uma fonte não renovável.

III. Canudos são resíduos generalizados mundialmente e levam muito

tempo para se decompor.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) Apenas III.

d) Apenas I e III.
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04. [ 176050 ]. (Ueg 2018) Sobre os atuais problemas ambientais, tem-se que

a) as Ilhas de Calor (IC) são áreas urbanas que apresentam temperatura mais elevada que

as áreas em seu entorno.

b) as chuvas ácidas constituem fenômenos naturais que ocorrem nas regiões florestais da

Amazônia e no sul do Brasil.

c) o Efeito Estufa é um fenômeno natural que impede a entrada da luz solar na atmosfera,

provocando seu aquecimento.

d) a inversão térmica caracteriza-se pelo resfriamento da temperatura na baixa atmosfera

e é decorrente do aquecimento global.

e) o El Niño é resultante do processo de aquecimento global e se caracteriza pela elevação

anormal das águas do oceano Atlântico.
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05. [ 178223 ]. (Ufrgs 2018)  Assinale a alternativa correta sobre o Acordo de Mudanças Climáticas 

de Paris e o contexto das mudanças climáticas globais. 

a) O Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas foi assinado por todas as 196 nações que fazem 

parte da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima em 2016. 

b) O Acordo de Paris objetiva manter o aumento da temperatura média global em 5 °C, em 

comparação com os níveis pré-industriais. 

c) As discussões do Acordo de Paris trouxeram à luz a informação de que um iceberg de 5.800 

quilômetros quadrados desprendeu-se de uma plataforma Antártica formada por gelo marinho, 

em 2017. 

d) O objetivo do Acordo de Paris pretende ser alcançado através de compromissos nacionais para 

reduzir as emissões antropogênicas dos gases de efeito estufa, antes do final deste século. 

e) O Brasil deixou de ratificar o Acordo de Paris em 2017, com repercussões significativas na 
política de desenvolvimento sustentável do país.
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06. [ 182991 ]. (Enem PPL 2018) A rotação de culturas é um método que consiste na alternância de uma

cultura de uma leguminosa com uma outra cultura de não leguminosa, por exemplo, a alternância de uma

plantação de cana ou milho com uma de amendoim ou feijão, periodicamente. Assim, em uma safra planta-

se uma não leguminosa e na entressafra uma leguminosa, deixando os restos das leguminosas nas áreas

onde se pretende plantar outra cultura.

REZENDE, M. O. O. et al. Importância da compreensão dos ciclos biogeoquímicos para o desenvolvimento sustentável. São Carlos: Instituto de Química de 

São Carlos/USP, 2003 (adaptado).

A forma de manejo exemplificada desenvolve um modo de uso da terra que proporciona a

a) redução dos nutrientes no solo.

b) compactação das camadas superficiais.

c) fixação do nitrogênio pelas raízes dos vegetais.

d) intensificação da erosão pelo intemperismo físico.

e) concentração de sais por mecanismo de irrigação.


