


Conteúdos:
- FENÔMENOS NATURAIS E IMPACTOS AMBIENTAIS

Objetivo da aula:
Utilizar o conhecimento sobre FENÔMENOS NATURAIS E 
IMPACTOS AMBIENTAIS na vida cotidiana.
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FENÔMENOS NATURAIS

Os fenômenos naturais são acontecimentos não artificiais, ou seja, que
ocorrem sem a intervenção humana.

Os Desastres Naturais representam um conjunto de fenômenos que fazem
parte da geodinâmica terrestre, portanto, da natureza do planeta.
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OS DESASTRES NATURAIS SÃO CLASSIFICADOS EM:

Tempestades: são tempestades de chuvas, neve, granizo, areia, raios e podem
ser altamente destrutivas, dependendo da quantidade precipitada (chuvas
torrenciais) e da força que apresentam. Podem levar a situações catastróficas
tal qual, o deslizamento de terras, de gelo, caída de árvores ou torres de
energia, dentre outros.
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Terremotos (Sismos) e Maremotos (Tsunamis): Também chamados de abalos
sísmicos, representam fenômenos de vibração brusca e passageira da superfície
da Terra, que ocorrem por meio da movimentação das placas tectônicas, bem
como da atividade vulcânica e dos deslocamentos de gases no interior da Terra.
Os maremotos ou tsunamis são os terremotos que acontecem dentro dos
mares, provocando imensas deslocações de água.

OS DESASTRES NATURAIS SÃO CLASSIFICADOS EM:
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FURACÕES, CICLONES E TUFÃO: fenômenos intensificados pelas massas de
ar, os quais, dependendo da força que atingem pode arrasar cidades inteiras.

OS DESASTRES NATURAIS SÃO CLASSIFICADOS EM:

No norte do Oceano Atlântico e no nordeste do Pacífico, eles são chamados
de furacões.
Se o mesmo tipo de perturbação ocorre no noroeste do Oceano Pacífico, é
conhecido como um tufão.
E um ciclone é a tempestade tropical formada no Pacífico Sul e no Oceano
Índico.
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SECA: Intensificada nos últimos anos com o aquecimento global, a seca tornou-
se um problema enfrentado por muitos grupos pelo mundo. Dessa forma, as
alterações climáticas têm demostrado que diversas foram as consequências das
ações humanas durante séculos no planeta, gerando problemas como a seca e
consequentemente à expansão do processo de desertificação.

OS DESASTRES NATURAIS SÃO CLASSIFICADOS EM:
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ERUPÇÕES VULCÂNICAS: As erupções vulcânicas são perigosas na medida em que
a lava expelida pelos vulcões é tão quente que pode destruir comunidades,
vegetais e animais, dependendo do local que atuam.

OS DESASTRES NATURAIS SÃO CLASSIFICADOS EM:

Os resíduos sólidos e cinzas liberados pelos vulcões são chamados de
PIROCLASTOS ou DEPÓSITOS PIROCLÁSTICOS
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INUNDAÇÕES: As inundações ou enchentes são fenômenos da natureza,
intensificados pela ação humana e que vem aumentando de maneira
significativa nas últimas décadas. Um exemplo é o excesso de lixo, os quais
entopem os bueiros, impedindo a passagem de água. As enchentes e
inundações, causadas pelo aumento de quantidade das chuvas e impedimento
da evacuação, provocam desabamentos que podem levar a morte de milhares
de pessoas, além de grande destruição.

OS DESASTRES NATURAIS SÃO CLASSIFICADOS EM:
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Os impactos ambientais afetam o planeta de várias formas e podem fazer
estragos irreparáveis. Esses impactos podem ser locais, como a poluição urbana
do ar.

Os impactos também podem ser regionais, como a chuva ácida. Já os
impactos globais são o efeito estufa, o desmatamento, a degradação
costeira e marinha.

Impacto ambietal, por definição, é qualquer alteração significativa no meio
ambiente, sendo ela provocada pela ação humana ou fenômenos naturais.

IMPACTOS AMBIENTAIS
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PRINCIPAIS TIPOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELO HOMEM

ATIVIDADE INDUSTRIAL
A indústria é responsável por produzir resíduos altamente prejudiciais ao ar, às
florestas, rios e aos seres que habitam esses ambientes — o que inclui animais,
vegetais e o próprio ser humano.

A poluição causada por resíduos e componentes químicos pode prejudicar o meio ambiente
em diversas esferas, destacando-se como responsável pela formação de CHUVA ÁCIDA —
que danifica a água, o solo, as plantas e os animais aquáticos que vivem na região do
descarte.
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DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS
O descarte errôneo de resíduos provenientes de atividades domiciliares,
industriais, de agricultura ou de mineração destaca-se como outro importante
impacto ambiental causado pelo homem. Isso porque a maior parte desses
detritos vai parar em rios, enquanto o restante se acumula em aterros
sanitários e lixões. Em todos os casos, o lixo contamina a água e o solo,
afetando diretamente as plantações e todos que a consomem.
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O lixo é uma das maiores fontes de poluição da Terra, e
prejudica o meio ambiente, e esta pondo em risco a
sobrevivência no planeta.
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CURIOSIDADES
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JORNAIS

Duas a seis semanas

EMBALAGENS DE PAPEL

um a quatro meses

Pneus

Indeterminado

TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO
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PONTAS DE CIGARRO

dois anos

CHICLETES

cinco anos

TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO
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Sacos e copos plásticos

200 a 450 anos

Latas de alumínio

100 a 500 anos
Pilhas

100 a 500 anos

TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO
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VOCÊ SABIA QUE...

1 Tonelada de Alumínio Reciclado

se Transforma em

1 Tonelada de Alumínio Novo, e

Economiza a Extração de

5 Toneladas de Minério Bauxita
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•REUTILIZAR diversos produtos antes de jogá-los fora, usando-os para a mesma
função original ou criando novas formas de utilização.

REDUZIR a poluição é diminuir a quantidade de lixo que você produz. Tente
usar ao máximo os produtos antes de jogá-los fora.

RECICLAR é renovar produtos já utilizados, mas com outra finalidade.
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•RECUPERAR o que for possível para ser reutilizado.

REPENSAR é reavaliar suas atitudes na hora de lidar com o lixo, ou seja, antes de
jogar uma latinha de alumínio no chão ou em um lixo comum reavalie suas
atitudes e jogue-a numa cesta de coleta seletiva.

O governo também tem que fazer sua parte com campanhas para a reciclagem e a
redução do lixo a fim de tentar conscientizar a população.
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COMPOSTAGEM

Decomposição da matéria orgânica contida em restos de origem animal ou
vegetal, por bactérias e fungos. Este processo tem como resultado final um
produto - o composto orgânico - que pode ser aplicado ao solo para
melhorar suas características, sem ocasionar riscos ao meio ambiente
(ADUBO ORGÂNICO).
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COMPOSTAGEM

VANTAGENS:

elimina o problema de “catação” de lixo;

impede a proliferação de ratos e insetos;

recicla o lixo úmido, devolvendo-o aos campos de cultivo
em forma de adubo.
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A EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS também reflete em um dos maiores
tipos de impactos ambientais causados pelo homem. Um bom exemplo neste
sentido diz respeito ao petróleo, que está associada à ocorrência de diversos
acidentes envolvendo navios petroleiros ou plataformas de petróleo, problemas
que podem causar enormes danos ao meio ambiente.

exploração da floresta amazônica, pantanal e cerrado, enormes áreas verdes
cada vez mais prejudicadas em prol do plantio de soja e criação de gado.
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URBANIZAÇÃO MAL PLANEJADA

O crescimento acelerado das cidades faz com que o PLANEJAMENTO
URBANO nem sempre seja realizado da forma estratégica como deveria. A
retirada de parques e demais áreas verdes para a construção de casas, prédios,
fábricas ou indústrias é, atualmente, um dos principais tipos de impactos
ambientais causados pelo homem.
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ATIVIDADE MINERADORA

O Brasil está cheio de garimpos irregulares, o que pode causar
contaminações (especialmente por mercúrio) em lagos, rios e até mesmo no
solo. Já as grandes empresas mineradoras, por sua vez, abrem verdadeiras
crateras no solo, o que elimina área verde e destrói a paisagem ambiental do
local.
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IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELAS FONTES DE ENERGIA

As termelétricas, por exemplo, produzem energia através da queima em
caldeira de carvão. Esse calor produzido aquece a água que circula numa rede
de tubos, criando vapor. É esse vapor que movimenta as pás das turbinas,
ligadas a um gerador, e assim a energia elétrica é produzida.

compromete a fauna e a flora da região, além de aumentar a
temperatura média local.

Além disso, as usinas termelétricas queimam combustíveis como o
diesel e o carvão. Essa queima é fonte de gás carbônico e óxidos de
nitrogênio, que aumentam o EFEITO ESTUFA e geram chuvas ácidas.
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IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELA AGRICULTURA

A agricultura é uma atividade indispensável para a existência e sobrevivência das pessoas. 
Afinal é dela que vem todo o alimento consumido no mundo, e também o alimento dos 
animais.

Mas essa também é uma atividade que causa impactos ambientais. Para fazer uma 
plantação, é necessário ter um espaço de terra fértil. Então acontece a substituição 
(desmatamento) de uma vegetação natural para o plantio de mudas agrícolas.

Outro problema é a utilização de agrotóxicos e demais produtos químicos utilizados na 
produção em massa. 
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IMPACTOS AMBIENTAIS: CONSEQUÊNCIAS
As principais consequências dos impactos ambientais são:

►Alterações climáticas;
► Extinção de espécies e habitats;
► Aumento do nível do mar;
► Desaparecimento de rios;
► Poluição do ar;
► Diminuição da qualidade de vida.
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