


Definição de Meio 
Ambiente

• “O meio ambiente é o conjunto de
componentes físicos, químicos,
biológicos e sociais capazes de
causar efeitos diretos ou indiretos,
em um prazo curto ou longo, sobre
os seres vivos e as atividades
humanas.”



Impacto Ambiental

• Qualquer alteração das propriedades
do meio ambiente, resultante de
atividades humanas que afetem
diretamente ou indiretamente:

a) saúde, segurança e o bem-estar da
população;

b) Atividades sociais e econômicas;

c) Qualidade dos recursos ambientais.



Interferências humanas nos ecossistemas

• 1 – REVOLUÇÃO AGRÍCOLA (10000 A.C) – Grandes Navegações

a) Extinção de espécies;

b) Erosão do solo;

c) Poluição do ar;

d) Poluição da água e do solo;

e) Formação das cidades

Impactos 
Locais



2 – REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS

a) Extração de minérios;

b) Liberação de CO2;

c) Aumento do consumo;

d) Antropoceno.

Impactos 
Regionais 
e Globais





Obsolescências

O PRÓPRIO DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO COLABORA PARA
QUE AS MERCADORIAS SEJAM
MENOS DURÁVEIS AO TORNAR OS
PRODUTOS OBSOLETOS NUM
CURTO ESPAÇO DE TEMPO.



PRODUÇÃO DE LIXO



POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA



INVIABILIDADE DO MODELO CONSUMISTA DE 
DESENVOLVIMENTO

• Países desenvolvidos:

a) Abrigam 1/5 da população mundial;

b) Consomem cerca de 80% de todos os recursos produzidos ou 
extraídos da natureza.



SE LIGA!!!
• O SER HUMANO TEM ATUADO MUITAS VEZES DE FORMA

DESTRUTIVA NA NATUREZA PARA GARANTIR A PRODUÇÃO
E O CONSUMO EM DIFERENTES LUGARES.

• AO MESMO TEMPO QUE PRODUZ O ESPAÇO GEOGRÁFICO,
PROVOCA PROBLEMAS QUE ALTERAM A QUALIDADE DE
VIDA AO REDOR DO MUNDO.



Desmatamento

• CAUSAS:
a) PECUÁRIA;

b) EXTRAÇÃO DE MADEIRA;

c) AGRICULTURA;

d) USINAS HIDRELÉTRICAS;

e) MINERAÇÃO;

f) EXPANSÃO URBANA







CONSEQUÊNCIAS:

a) Redução de comunidades 
indígenas;
b) Perda de biodiversidade;
c) Erosão do solo;
d) Redução da umidade –
Rios Voadores...



QUEIMADAS

Modalidades:

pós-
desmatamento

Para fins agrícolas

Incêndios 
florestais 

(acidentais ou 
não)



CAUSAS

Especulação 
da terra;

Subsistência 
de 

agricultores;

Manejo do 
gado de forma 

extensiva



CONSEQUÊNCIAS

Destruição de árvores;

Problemas em colheitas;

Morte de animais;

Emissão de Gases de Efeito 
Estufa.



CHUVA ÁCIDA
• Combinação de poluentes despejados na atmosfera diariamente com a água da 

chuva. Ela ocorre em locais onde há grande concentração de poluentes 
químicos.

• FORMAÇÃO

• Dióxido de Enxofre (SO₂) – lançado por indústrias;

• Dióxido de Nitrogênio (NO2) – proveniente de automóveis.

• Nitrogênio presente na atmosfera

• Ácido sulfúrico (H2SO4) e Ácido Nítrico (HNO₃)





Consequências

CORROSÃO DE 
MATERIAIS;

ALTERAÇÃO DA 
COMPOSIÇÃO 
QUÍMICA DOS 

SOLOS;

CONTAMINAÇÃO 
DO LENÇOL 
FREÁTICO;

MORTE DE PEIXES;

DEGRADAÇÃO DE 
MONUMENTOS 

HISTÓRICOS;

PROBLEMAS 
RENAIS 

(CONSUMO 
FREQUENTE);

DESTRUIÇÃO DA 
VEGETAÇÃO.





ILHAS DE CALOR

• Áreas urbanas com temperaturas do ar atmosférico mais alta 
que a das áreas periféricas.

• Causas:

a) Grande capacidade de absorção da radiação solar;

b) Edifícios altos;

c) Poluição atmosférica;

d) Escassez de áreas cobertas por vegetação.





ALBEDO



EFEITO ESTUFA

• O efeito estufa é um fenômeno natural e possibilita a vida
humana na Terra;

• Caso não existisse naturalmente, a temperatura média do
planeta seria muito baixa, da ordem de 18ºC negativos. A troca
de energia entre a superfície e a atmosfera mantém as atuais
condições, que proporcionam uma temperatura média global,
próxima à superfície, de 14ºC.





Gases de 
Efeito Estufa

(GEE)

Dióxido de Carbono
(CO2)
Gás proveniente da 
queima de 
combustíveis fósseis



Metano - CH4



Aquecimento Global

• Aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera
da Terra;

1 – O mundo está mais quente (média 0,98°C) se comparado
ao século XIX;

2 – 2019 bateu todos os recordes: 400 temperaturas recordes
no hemisfério norte;

3 – Os maiores emissores de dióxido de carbono são a China e
os EUA;



4 – redução do 
gelo no Ártico








