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ESTUDAMOS OS DESEQUILÍBRIOS 

AMBIENTAIS.
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ACOLHIDA: Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

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



CONSEQUÊNCIAS DO EFEITO ESTUFA

• Derretimento das calotas polares e aumento do nível do mar.

• Agravamento da segurança alimentar, prejudicando as colheitas e a pesca.

• Extinção de espécies e danos a diversos ecossistemas.
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✓ 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

INVERSÃO TÉRMICA
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• 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

POLUIÇÃO DA ÁGUA
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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


Consequências da eutrofização

É um processo, natural ou antrópico, decorrente da

acumulação excessiva de matéria orgânica provinda de

esgotos ou pelo desenvolvimento de algas.

✓ Eutrofização natural: Produzida pelos próprios

elementos da natureza.

✓ Eutrofização antrópica ou artificial: Quando é

provocada pelo homem

O QUE É EUTROFIZAÇÃO?
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Biomagnificação

É o processo pelo qual substâncias tóxicas, não biodegradáveis, se acumulam ao longo dos

níveis tróficos da cadeia alimentar.

BIOACUMULAÇÃO OU BIOMAGNIFICAÇÃO
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Consiste na presença indevida, no

solo, de elementos químicos

estranhos, de origem humana, que

prejudiquem as formas de vida e seu

desenvolvimento regular.

POLUIÇÃO DO SOLO
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QUESTÃO 01

“Segundo dados do Balanço Energético Nacional de 2008, do Ministério das Minas e

Energia, a matriz energética brasileira é composta por hidrelétrica (80%), termelétrica

(19,9%) e eólica (0,1%). Nas termelétricas, esse percentual é dividido conforme o

combustível usado, sendo: gás natural (6,6%), biomassa (5,3%), derivados de petróleo

(3,3%), energia nuclear (3,1%) e carvão mineral (1,6%). Com a geração de eletricidade da

biomassa, pode-se considerar que ocorre uma compensação do carbono liberado na

queima do material vegetal pela absorção desse elemento no crescimento das plantas.

Entretanto, estudos indicam que as emissões de metano (CH4) das hidrelétricas podem

ser comparáveis às emissões de CO2 das termelétricas.”

MORET, A. S.; FERREIRA, I. A. As hidrelétricas do Rio Madeira e os impactos socioambientais da eletrificação no Brasil. Revista Ciência Hoje. V. 45, n° 265, 2009 (adaptado)
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QUESTÃO 01

No Brasil, em termos do impacto das fontes de energia no crescimento do efeito estufa,

quanto à emissão de gases, as hidrelétricas seriam consideradas como uma fonte:

a) limpa de energia, contribuindo para minimizar os efeitos deste fenômeno.

b) eficaz de energia, tornando-se o percentual de oferta e os benefícios verificados.

c) limpa de energia, não afetando ou alterando os níveis dos gases do efeito estufa.

d) poluidora, colaborando com níveis altos de gases de efeito estufa em função de seu

potencial de oferta.

e) alternativa, tomando-se por referência a grande emissão de gases de efeito estufa das

demais fontes geradoras.

D
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QUESTÃO 02

Em relação ao ciclo do carbono na natureza, é correto afirmar que:

I. Esse elemento provém da atmosfera e é incorporado diretamente aos seres vivos.

II. Os depósitos de carbono fósseis, como carvão, turfa e petróleo, são inesgotáveis uma

vez que vão sendo supridos por todos os organismos que morrem.

III. Um dos fatores que tem aumentado muito a liberação de CO‚ na atmosfera é a

queimada das florestas.

Está(ão) correta(s):

a) Apenas I. b) Apenas II. c) Apenas III. d) Apenas I e II. e) Apenas II e III.

C
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QUESTÃO 03

A contaminação das águas apresenta consequências devastadoras. Um terço da

humanidade vive em estado contínuo de doença ou debilidade como resultado

da impureza das águas. O excesso de nutrientes nas águas, provocando

desequilíbrio nos ecossistemas, é denominado de:

a) efeito estufa

b) eutrofização

c) inversão térmica

d) compostagem

e) amonificação

B
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IREMOS ESTUDAR A INTRODUÇÃO À 
GENÉTICA.


