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Nós estudamos os Biomas Brasileiros.

NA AULA ANTERIOR
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ACOLHIDA: Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

- Conteúdo: Impactos Ambientais.

- Recursos: Slides.

- Atividades em sala: Exercícios para fixação do conteúdo.

ROTEIRO DA AULA



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

• 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%

POLUIÇÃO DO AR
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Gases
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atmosfera


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

POLUIÇÃO DO AR
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EFEITO ESTUFA
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EFEITO ESTUFA
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• 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.

CONSEQUÊNCIAS DO EFEITO ESTUFA
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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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