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ESTUDAMOS OS BIOMAS BRASILEIROS.
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ACOLHIDA: Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

- Conteúdo: Desequilíbrios Ambientais.
- Recursos: Slides.
- Atividades em sala: Exercícios de fixação



• Poluição: introdução no meio ambiente de qualquer matéria ou energia que venha a

alterar as propriedades físicas, químicas e/ou biológicas desse meio.

• Impacto Ambiental: é o resultado da intervenção do ser humano sobre o meio

ambiente. Pode ser positivo ou negativo.

Conceitos Básicos
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A. Localizados ou regionais: 

• mais conhecidos e perceptíveis

• áreas de grande densidade populacional/atividade industrial

• espalham-se para áreas vizinhas (intermunicipais, interestaduais e internacionais)

B. Globais (efeito estufa e chuva ácida)

• afetarão o clima e equilíbrio global do planeta

• esforço conjunto (sociedade, mídia, governos)

Efeitos da Poluição
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• Poluição do ar

• Poluição da água

• Poluição do solo

• Poluição sonora

• Poluição térmica

Tipos de Poluição
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Resulta da emissão de gases poluentes ou de partículas sólidas na atmosfera

Poluição do Ar

• Efeito estufa

• Efeito de monóxido de carbono no organismo

• Buraco na camada de ozônio

• Chuva ácida

• Inversão térmica

 N2 – 78,09%
 O2 – 20,95%
 Argônio – 0,93%
 CO2 – 0,032%
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Gases
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atmosfera


Poluição do Ar

Nos grandes centros automotivos, as emissões veiculares são os grandes responsáveis

pela deterioração da qualidade do ar.

Além dos poluentes primários emitidos pelos escapes a concentração de ozônio na

troposfera está diretamente ligada à queima de combustível fóssil.

Muito embora tenha havido melhoras substanciais na qualidade dos combustíveis

(banimento do chumbo tetraetila, adição de oxigenados, o uso do álcool combustível,

catalisadores, etc) há muito ainda a ser feito na questão da frota automotiva
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Efeito Estufa
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Efeito Estufa
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Consequências do Efeito Estufa
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Inversão Térmica

 Geralmente no inverno, pode ocorrer um
rápido resfriamento do solo ou um rápido
aquecimento das camadas atmosféricas
superiores;

 Falha nas correntes de  convecção do ar;

 Poluição “presa” próxima  ao solo.

Em condições normais:
Ar quente: menos denso – sobe  Ar 
frio: mais denso - desce
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Poluição da Água

• Esgotos domésticos

• Dejetos industriais

Aumento da matéria orgânica, o que aumenta o número

de bactérias que consomem o oxigênio, levando peixes

à morte por asfixia.

É causada pelo lançamento de esgoto residencial ou

industrial não tratados em cursos de água (rios, lagos

ou mares) ou fertilizantes em alta quantidade que o

corpo da água não pode absorver naturalmente
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Esgoto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Resid%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lago
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mar
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Pesquisar sobre a importância do 
bioma Pantanal.
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IREMOS ESTUDAR OS DESEQULÍBRIOS 
AMBIENTAIS.
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Assistir ao desenho no YouTube: Ecologia: desequilíbrio ecológico | quer 

que desenhe? |

 LINK: https://www.youtube.com/watch?v=LRMFA3eSlxM
 Após assistir ao vídeo acima, acessar o link abaixo e responder ao QUIZ do 

Racha Cuca 
 https://rachacuca.com.br/quiz/77475/educacao-ambiental/

https://www.youtube.com/watch?v=LRMFA3eSlxM
https://www.youtube.com/watch?v=LRMFA3eSlxM
https://rachacuca.com.br/quiz/77475/educacao-ambiental/

