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Lixão

Céu aberto, sem nenhum tipo de tratamento.

✓ Vantagens: baixo custo

Χ Desvantagens: mau cheiro, atrai vetores de doenças, chorume

Aterro Sanitário

O lixo é compactado e depositado em terreno impermeabilizado.

✓ Vantagens: redução do dano ambiental, controle de emissão de gases

Χ Desvantagens: grandes áreas, inutilização do terreno

LIXO URBANO
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Aterro Sanitário

Aterros controlados não possuem sistema de impermeabilização do solo, nem sistema 
de dispersão de gases e de tratamento do chorume.
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Incineração

O lixo é queimado em fornos especiais.

✓ Vantagens: redução do volume, eliminação de patógenos

Χ Desvantagens: poluição, alto custo

Compostagem

Decomposição aeróbia parcial da matéria orgânica, transformando-a em adubo.

✓ Vantagens: pequena área, economia de aterro

Χ Desvantagens: somente resíduos orgânicos, nem sempre é viável economicamente

Obs.: biodigestão (processo anaeróbio), produz biogás e adubo.

LIXO URBANO
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Reciclagem

Transformação de materiais usados em novos produtos para o consumo.

▪ Faz parte dos três “erres”: redução, reutilização e reciclagem

✓ Vantagem: preservação do meio ambiente

Χ Desvantagem: alto custo

Resíduos radioativos

▪ Fontes mais comuns de radiação: urânio (U); plutônio (Pu); césio (Cs)

▪ Alterações genéticas (mutações)

▪ Longos períodos de meia-vida

▪ Risco potencial em usinas nucleoelétricas

LIXO URBANO
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DEFENSIVOS AGRÍCOLAS (PESTICIDAS)

HCB (fungicida)

2,4-D (herbicida)

Organoclorados

▪ Prolongada persistência no ambiente (maioria)

▪ Alta solubilidade em lipídios

▪ Sofrem bioacumulação e biomagnificação

DDT (inseticida)

ORGANOCLORADOS

▪ Mortandade e extinção de espécies de insetos úteis

▪ Deficiências na formação de casca de ovos

▪ Câncer gastrintestinal e outros

▪ Rinites alérgicas, dermatoses e distúrbios nervosos

Possuem pelo menos um átomo de cloro ligado a uma cadeia carbônica.

Riscos ao ambiente e à saúde pública

Morte de aves
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METAIS PESADOS
Na tabela periódica, dispostos próximos ao meio e ao topo.

▪ Mercúrio: acendedores elétricos, lâmpadas etc.
Principal forma de intoxicação: vapor.

▪ Chumbo: telhados, isolamento acústico, munições, baterias etc.
Principal forma de intoxicação: chumbo elementar, cátions.

▪ Cromo: curtimento do couro, metal de sacrifício etc.
Principal forma de intoxicação: cátions (Cr+3 e Cr+6).

▪ Cádmio: baterias.
Principal forma de intoxicação: cátion (Cd2+).

▪ Arsênio: venenos, pesticidas, herbicidas etc.
Principal forma de intoxicação: cátions (As+3 e As+5).

BIOACUMULAÇÃO X BIOMAGNIFICAÇÃO
Compostos não biodegradáveis.

Não são metabolizados nem excretados e

tornam-se progressivamente mais concentrados ao longo da vida dos organismos.

Bioacumulação

são encontrados em maiores concentrações em animais de topo de cadeia à medida

em que animais de cada nível trófico consomem presas com concentrações mais altas

desse composto.

Biomagnificação
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BIOMAGNIFICAÇÃO

BIOMAGNIFICAÇÃO

Níveis de mercúrio mostram biomagnificação em um lago tcheco.
(conforme Houserová et al., 2007.)
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Entrada de nutrientes 
orgânicos (natural ou 

antrópica)

Proliferação excessiva de 
algas da superfície

Morte das algas da 
superfície e das algas do 

fundo

Multiplicação de bactérias 
decompositoras aeróbias

Esgotamento do O2(g) 
dissolvido na água

(aumento da DBO)

Morte de animais

Multiplicação de bactérias 
decompositoras anaeróbias

Liberação de toxinas e de 
substâncias malcheirosas

EUTROFIZAÇÃO
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A SUCESSÃO NA LAGOA
Com o tempo, a lagoa pode se transformar em

um pântano ou, dependendo do clima da

região, originar até mesmo uma floresta. Essas

transformações podem ser muito lentas, pois

dependem das dimensões do ecossistema.

Lagoas oligotróficas

Geralmente profundas, pobres em nutrientes,
de águas límpidas e ricas em oxigênio.

Lagoas eutróficas

Geralmente rasas, têm águas esverdeadas, são
ricas em algas e pobres em oxigênio.

Os primeiros estágios de uma lagoa são oligotróficos,

ocorrendo, aos poucos, sua eutrofização.

Aquecimento do ambiente aquático provocado pela introdução de água quente

resultante da refrigeração de turbinas e caldeiras de usinas e indústrias.

▪ Para evitar essa poluição, é preciso que o calor da água seja dissipado em poços

artificiais.

POLUIÇÃO TÉRMICA

Aquecimento 

da água

Redução da 
solubilidade do 

gás oxigênio

Redução da 
quantidade de 
O2(g) dissolvido 

na água

Morte dos 

seres vivos
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▪ A energia térmica pode ser

fornecida por combustão ou por

fissão nuclear.

▪ O condensador transmite

energia térmica para o corpo

d’água.

POLUIÇÃO TÉRMICA
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DERRAMAMENTO DE PETRÓLEO
Principais causas

▪ Lavagem do reservatório de navios petroleiros

▪ Acidentes com navios petroleiros

▪ Vazamento em plataformas de exploração

Principais consequências

▪ Bloqueio da passagem de luz

▪ Intoxicação de animais

▪ Remoção da secreção impermeabilizante de aves

▪ Contaminação de manguezais

Maré negra

CICLO DO CARBONO

Resíduos orgânicos

CO2 (atmosfera)

Produtores

Consumidores

Combustão

Excreção

Fotossíntese

C

Nutrição

Decomposição

Morte Combustíveis 
fósseis

Milhões
de anos

R
es

p
ir

aç
ão
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EFEITO ESTUFA

CO2 (g)

CH4 (g)

H2O (v)

NO2 (g)

▪ Entrada de energia na forma de luz
▪ Radiação absorvida pela superfície
▪ Infravermelho irradiado pela superfície
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AQUECIMENTO GLOBAL

▪ Derretimento de geleiras

▪ Elevação do nível dos mares

▪ Inundação de cidades litorâneas e ilhas

▪ Alterações no regime de chuvas e estiagens

Queima de combustíveis fósseis
Desmatamento feito com queimadas

Expansão dos desertos

Secas nas regiões temperadas

Chuvas torrenciais nos trópicos
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OS RECIFES
Agrupamentos coloniais de corais (cnidários antozoários).

▪ Corais hermatípicos

▪ Mares rasos, quentes e de água límpida

▪ Associação mutualística com algas unicelulares zooxantelas (Symbiodinium)

Secretam CaCO3 para formar um esqueleto rígido

Três principais tipos de recifes

Estresse térmico

Algas
zooxantelas

BRANQUEAMENTO DOS CORAIS
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DESCACIFICAÇÃO DOS CORAIS
Parte do gás carbônico da atmosfera é absorvida pela água do mar. O esquema representa reações que ocorrem
naturalmente, em equilíbrio, no sistema ambiental marinho. O excesso de dióxido de carbono na atmosfera pode
afetar os recifes de corais.

O resultado desse processo nos corais é o(a)

a) seu branqueamento, levando à sua morte e
extinção.

b) excesso de fixação de cálcio, provocando
calcificação indesejável.

c) menor incorporação de carbono, afetando
seu metabolismo energético.

d) estímulo da atividade enzimática, evitando a
descalcificação dos esqueletos.

e) dano à estrutura dos esqueletos calcários,
diminuindo o tamanho das populações.

Enem 2014
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A chuva é naturalmente ácida (pH = 5,6):

CO2 (g) + H2O (l) → H2CO3 (aq)

H2CO3 (aq) → H+ + HCO3
-

Óxidos de enxofre

S + O2 (g) → SO2 (g)

2 SO2 (g) + 1 O2 (g) → 1 SO3 (g)

SO3 (g) + H2O (g) → H2SO4 (aq)

CHUVA ÁCIDA
Ácido carbônico

Bicarbonato

Ambientes poluídos

Queima de derivados de petróleo (diesel) e erupções vulcânicas

S + O2 (g) → SO2 (g)

SO2 (g) + H2O (g) → H2SO3 (aq)

Ácido sulfuroso
(moderado)

Ácido sulfúrico
(forte)

Óxidos de nitrogênio

N2(g) + O2 (g) → 2 NO (g)

2 NO (g) + 1 O2 (g) → 2 NO2 (g)

2NO2 (g) + H2O (l) → HNO3 (aq) + HNO2 (aq)

CHUVA ÁCIDA

Raios (descargas elétricas) e motores a combustão

Ácido nítrico
(forte)

Ácido nitroso
(moderado)
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CHUVA ÁCIDA

▪ Danos ao epitélio respiratório

▪ Desfolhamento de florestas e plantações

▪ Mortandade de organismos aquáticos

▪ Danos a monumentos históricos

▪ Fenômeno natural ou antrópico que altera os movimentos de convecção 

▪ Dificulta a dispersão de poluentes (gases ou partículas)

▪ Provoca problemas oculares, respiratórios e cardíacos, que podem ser fatais

INVERSÃO 
TÉRMICA
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CAMADA DE OZÔNIO
(OZONOSFERA)

▪ Localizada na estratosfera

▪ Principal retentora de ultravioleta curto (UV-C)

▪ Representa menos de 0,001 % do volume atmosférico em sua região de maior concentração

RAREFAÇÃO DA CAMADA DE OZÔNIO

A emissão de  CFCs na atmosfera favorece a rarefação da camada de ozônio.

Cl. + O3 (g) → ClO. + O2 (g)

ClO. + O3 (g) → 2O2 (g) + Cl.

Utilizados como propelentes em aerossóis, na fabricação de solventes e em sistemas

de refrigeração.

1987 – Protocolo de Montreal

CFCl3 CF2Cl2
Sob ação dos raios ultravioleta, os 

CFCs liberam átomos de cloro:
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