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e-Tec Brasil

Apresentação e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das 

ações do Pronatec – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O 

Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, in-

teriorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profi ssional e Tecnológica (EPT) 

para a população brasileira propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secre-

taria de Educação Profi ssional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias promotoras de 

ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de Educação dos Estados, as 

Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade 

regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à edu-

cação de qualidade, e promover o fortalecimento da formação de jovens moradores 

de regiões distantes, geografi ca ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incenti-

vando os estudantes a concluir o ensino médio e realizar uma formação e atualização 

contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação profi ssional e o 

atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas 

unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profi ssional qualifi cada – 

integradora do ensino médio e educação técnica, – que é capaz de promover o cidadão 

com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes 

dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profi ssional!

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Nosso contato: etecbrasil@mec.gov.br
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e-Tec Brasil

Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de 

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a defi nição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, fi lmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e 

conferir o seu domínio do tema estudado. 
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e-Tec Brasil9

Palavras dos professores autores

Estimados(a) alunos(a)!

Com o objetivo de contribuir com mais informações no curso de Técnico em 

Meio Ambiente é que nos responsabilizamos em escrever com carinho e de-

dicação a presente apostila. 

Espero que logo de início você simpatize com a nossa maneira de conduzir as 

aulas e atividades. Assim, espero que seja mais fácil estreitarmos os questio-

namentos quanto às dúvidas que venham a surgir.

Como toda atividade que nos propomos a fazer, nesta teremos os aventureiros 

e os apaixonados. Mas espero que ao final da disciplina (ou do curso) todos se 

apaixonem, afinal de contas, cada um pode fazer sua parte e nossa atuação 

poderá refletir nas gerações futuras.

E lembrem-se de um velho ditado que diz: “não deixemos para amanhã o que 

podemos fazer hoje”.

Forte abraço,

Ariana e Otavio.
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e-Tec Brasil11

Apresentação da disciplina

Até então você aprendeu alguns dos conteúdos básicos do curso e, nesta 

disciplina, enfocaremos a interpretação do meio ambiente, que nada mais é 

do que um apanhado de todas as demais disciplinas.

Abordaremos mais especificamente a nossa interpretação sensorial, a poluição 

do meio ambiente, a conservação e a sustentabilidade ambiental e o cresci-

mento populacional.

O conteúdo deste caderno está organizado em cinco aulas. Em cada uma delas 

você encontrará os objetivos, conteúdo, assim como figuras, tabelas, estudos 

de caso, vídeos, resumo de cada uma e as atividades avaliativas.

Na Aula 1, você entenderá qual a relação dos sentidos humanos, visão, 

audição, olfato, paladar e tato, tanto no tempo quanto no espaço, com a 

percepção ambiental.

Na Aula 2, será conceituada a poluição ambiental e você iniciará o aprendizado 

sobre esse tema com a poluição do ar em relação aos seus poluentes e suas 

fontes com impacto tanto na saúde quanto no meio ambiente.

Na Aula 3, daremos continuação aos poluentes ambientes no que tange à 

contaminação ambiental da água e do solo e as suas formas poluentes, além 

do seu reflexo na sociedade.

Na Aula 4, você aprenderá que a partir da percepção ambiental, ações podem 

ser tomadas para a conservação visando à sustentabilidade do meio ambiente.

Na Aula 5, você verá o crescimento populacional e suas consequências sobre o 

meio ambiente. A intenção é levá-lo(a) também a uma reflexão das suas ações.
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e-Tec Brasil13

Projeto instrucional

Ementa: Introdução à percepção ambiental através dos sentidos humanos. 

Poluição ambiental: contaminação ambiental do ar, da água, do solo. Conser-

vação para a sustentabilidade do meio ambiente. O crescimento populacional 

e seu reflexo no meio ambiente.

Carga horária total da disciplina: 45 horas.

Aula Objetivos de 
aprendizagem Material Carga horária

1- Introdução à percepção ambiental

Aprender o significado de 
percepção ambiental e a 
sua relação com os sentidos 
humanos.
Conhecer a importância 
de se estudar a percepção 
ambiental.

Impresso 9 horas

2- Poluição: contaminação ambiental 
do ar

Definir o termo poluição 
ambiental.
Aprender sobre a contamina-
ção do ar.

Impresso 9 horas

3- Poluição: contaminação ambiental 
da água e do solo

Aprender sobre a contamina-
ção da água e do solo.
Conhecer os outros tipos de 
poluição.
Conhecer as formas poluentes 
das fontes de poluição.

Impresso 9 horas

4- Conservação e sustentabilidade do 
meio ambiente

Verificar o termo conser-
vação e seu estudo como 
instrumento para se chegar à 
sustentabilidade.
Aprender a grande diversi-
dade sobre a aplicabilidade 
da sustentabilidade no meio 
ambiente. 

Impresso 9 horas

5-Crescimento populacional

Conhecer a história do cresci-
mento populacional do Brasil 
e do mundo.
Compreender como o cresci-
mento populacional afeta o 
meio ambiente.

Impresso 9 horas

Total da Carga Horária 45 horas
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e-Tec BrasilAula 1 – Introdução à percepção ambiental 15

Aula 1 – Introdução à 
percepção ambiental

Objetivos

Aprender o signifi cado de percepção ambiental e a sua relação com 

os sentidos humanos.

Conhecer a importância de se estudar a percepção ambiental.

1.1 Os nossos sentidos
e a percepção ambiental
Para começar, você sabe o que siginifi ca realmente percepção ambiental? 

Você poderia me defi nir?

Como o próprio nome já diz, o conceito de percepção ambiental se refere à 

interpretação do ambiente que nos cerca. Através da percepção, um indivíduo 

organiza e interpreta as suas impressões sensoriais para conferir signifi cado 

ao seu meio. Sendo assim, consistem na aquisição, interpretação, triagem e 

organização dos elementos obtidos pelas sensações, que nada mais são do 

que nossos sentidos. 

Vamos aprender mais um pouco o conceito do termo “percepção” 

propriamente dita.A técnica de percepção tem início com a ATENÇÃO! 

Porém, são vários os fatores que infl uenciam a atenção, os quais se encontram 

agrupados em dois grupos: 

fatores externos (próprios do meio ambiente): intensidade, contraste, 

movimento e congruência;

fatores internos (próprios do nosso organismo): motivação, experiência anterior 

e o fenômeno social.
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1.2 Tipos de percepção
Nos seres humanos, as formas mais desenvolvidas são a percepção visual e 

auditiva, pois durante muito tempo foram fundamentais à sobrevivência da 

espécie. As demais formas de percepção, como a gustativa, olfativa e tátil, 

apesar de não estarem associadas às necessidades básicas, têm importante 

função na afetividade e na reprodução. 

Além da percepção ligada aos cinco sentidos (Figura 1.1), os humanos também 

possuem capacidade de percepção temporal e espacial.

Figura 1.1: Os cinco sentidos.
Fonte: (visão) <http://4.bp.blogspot.com/-QculesI3sHU/UABHkTMmMsI/AAAAAAAABJE/I7q5f-KJQrQ/s1600/Olhar.
jpg>; (tato) <http://1.bp.blogspot.com/-whdf-GQ_LVc/UJXBcNBzegI/AAAAAAAAAG8/yLVM6mCRaew/s1600/tato.jpg>; 
(audição) <http://drdanielborgesplastica.com.br/wp-content/uploads/Cirurgia-Orelhas-Interna.jpg>; (olfato) <http://www.
hiperfeminina.com/blog/wp-content/gallery/como-cheirar-perfumes-de-maneira-certa/como-cheirar-perfumes-de-maneira-
-certa-7.jpg>; (paladar) <http://www.lifestyles.com.br/index.htm/wp-content/uploads/2012/03/open-uri20130103-
21423-pt3fuj.jpeg>. Acesso em 22 jul. de 2014.

Portanto, vamos ver cada tipo de percepção.

1.2.1 Percepção visual
Para entendermos mais, comece contando quantos pontos pretos têm na 

Figura 1.2:

Figura 1.2: Pontos brancos.
Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes.
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e-Tec BrasilAula 1 – Introdução à percepção ambiental 17

Conseguiu contar? 

O que aconteceu? 

Você percebe que somente há pontos brancos? 

E na Figura 1.3 abaixo, as retas verticais são paralelas?

Figura 1.3: Retas verticais paralelas.
Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes.

As retas são sim paralelas, basta colocar duas réguas na tela que você vai 

perceber.

A visão é a percepção de raios luminosos pelo sistema visual e compreende, 

entre outras coisas:

• percepção de formas;

• percepção de relações espaciais (como profundidade);

• percepção de cores;

• percepção de intensidade luminosa;

• percepção de movimentos.

Observe o que há de contraditório entre as Figuras 1.4 e 1.5.
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Figura 1.4: Grafi te, parque, banco.
Fonte: <http://fuievouvoltar.fi les.wordpress.com/2012/08/berlin-urbana-18.jpg?w=710 >. Acesso em: 1 maio 2014.

Figura 1.5: Coleta de lixo.
Fonte: < http://www.bralimpia.com.br/assessoria/DSC_0157.jpg>. Acesso em 22 de jul. de 2014.

Será que na Figura 1.4 deveria ter os coletores seletivos de lixo ao invés 

do banco?

E por que não os dois, apesar de que há todo um processo de conscientização, 

caso contrário os lixos seriam meros enfeites, concordam?

1.2.2 Percepção auditiva
Através de nossos ouvidos, temos a audição, que é a percepção de sons. A 

música é a aplicação mais importante da percepção auditiva. 

Que tal a música do carro da pamonha? É convidativa? (Figura 1.6)
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Figura 1.6: Carro da pamonha.
Fonte: Adaptado por Anderson Gomes de <http://mlb-s2-p.mlstatic.com/megafone-portatil-recarregavel-sirene-e-gravaco-
-de-voz-12146-MLB20055666855_022014-F.jpg>. Acesso em 22 de jul. de 2014.

E vários sons diferentes ao mesmo tempo, você conseguiria distinguir ou até 

mesmo suportar? 

A percepção auditiva do colega da Figura 1.7 parece não estar contente.

Figura 1.7: Barulho.
Fonte: Adaptado por Anderson Gomes de <http://maxscalla.com.br/site/wp-content/uploads/2013/11/blabla.jpg>. Acesso 
em 22 de jul. de 2014.

Alguns dizem ouvir o som do pôr do sol ao tocar a água (Figura 1.8), você já ouviu? 

Que percepção aguçada, não?
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Figura 1.8: Pôr do sol na praia.
Fonte: <http://4.bp.blogspot.com/-oZMOGTWpY1I/UJceuH6ExiI/AAAAAAAATyM/qIj0HgyrUN0/s1600/fotos-do-por-do-sol-
-para-facebook-03.jpg> Acesso em 22 de jul. de 2014.

Entre os fatores considerados no estudo da percepção auditiva estão:

percepção de timbres;

percepção de alturas ou frequências;

percepção de intensidade sonora ou volume;

percepção rítmica, que na verdade é uma forma de percepção temporal;

localização auditiva, um aspecto da percepção espacial, que permite distinguir 

o local de origem de um som.

1.2.3 Percepção olfativa
Esse sentido é a percepção de odores pelo nariz, sendo muito importante para 

a alimentação. A percepção olfativa engloba:

discriminação de odores, que estuda o que diferencia um odor de outros e o 

efeito de sua combinação;

o alcance olfativo.

O perfume de uma fl or no campo chama atenção até mesmo de uma criança 

(Figura 1.9), enquanto que em alguns animais, como os cães, a percepção 

olfativa é muito mais desenvolvida e tem uma capacidade de discriminação e 

alcance muito maior que nos humanos (Figura 1.10).

Per_amb_BOOK_Mau.indb   20Per_amb_BOOK_Mau.indb   20 24/09/14   11:4224/09/14   11:42



e-Tec BrasilAula 1 – Introdução à percepção ambiental 21

Figura 1.9: Memória olfativa – aromas e lembranças.
Fonte: <http://odontobusiness.fi les.wordpress.com/2011/11/photoxpress_13964640.jpg>. Acesso em 22 de jul. de 2014.

Figura 1.10: Cigarro não é ruim só para humanos.
Fonte: Adaptado por Anderson Gomes de <http://nanossavida.com/wp-content/uploads/2013/12/IMG_9774.jpg>< 
http://blog.blackmonmooring.com/Portals/170062/images/ashtray.jpg>. Acesso em 22 de jul. de 2014.:

Cabe lembrar que os fumantes também sentem a percepção gustativa ao 

tragarem um cigarro.

1.2.4 Percepção gustativa
É na língua que os sabores são percebidos (Figura 1.11), sendo algo importante 

para a alimentação. Apesar de o paladar ser um dos sentidos menos 

desenvolvidos nos humanos, este está associado ao prazer e aos aspectos 

nutritivos dos alimentos, tendo como principal fator a discriminação de sabores.

Figura 1.11: Regiões da língua especializadas nos quatro principais sabores.
Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes.

Doce

Salgado

Azedo

Amargo
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Braille
É um sistema de escrita em 
relevo e leitura tátil para as 

pessoas cegas. O código Braille 
tem base em 64 símbolos 

resultantes da combinação de 
6 pontos, dispostos em duas 

colunas de 3 pontos

Percepção Ambientale-Tec Brasil 22

1.2.5 Percepção tátil
O tato, apesar de ser sentido através da pele, não é difundido de forma 

igual pelo corpo, pois os dedos da mão possuem um discernimento muito 

maior que as demais partes. Assim, as pessoas com defi ciência visual as usam 

frequentemente para a escrita em Braille (Figura 1.12).

Figura 1.12: Defi ciente visual procura sua sala.
Fonte: <http://4.bp.blogspot.com/_FFjBHlOQLtg/S_VWZLvkSvI/AAAAAAAAAS4/OJJ96rw7MlM/s200/Satellite.gif>.  Acesso 
em: 20 maio 2014.

Por meio do tato é possível reconhecer a presença, a forma e o tamanho de 

objetos em contato com o corpo e também sua temperatura, sendo fundamental 

na afetividade e no sexo. Entre os fatores presentes na percepção tátil estão:

• capacidade de distinguir objetos de pequenos tamanhos;

• percepção de calor (Figura 1.13);

• percepção da dor.

Figura 1.13: Senso de quente e frio.
Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes.

Água quente Água morna Água fria

Água quente Água morna Água fria
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e-Tec BrasilAula 1 – Introdução à percepção ambiental 23

1.2.6 Percepção temporal
Não existem órgãos específi cos para a percepção do tempo, no entanto é certo 

que as pessoas são capazes de sentir a passagem do tempo.

Os diferentes tipos de fenômenos relevantes à percepção temporal são:

• percepção das durações;

• percepção e produção de ritmos;

• percepção da ordem temporal e da simultaneidade.

1.2.7 Percepção espacial
Não possuímos um órgão específico para a percepção espacial, mas as 

distâncias entre os objetos podem ser estimadas quando envolvemos a 

percepção da distância e do tamanho relativo dos objetos. 

Essa percepção é compartilhada pelas demais modalidades e utiliza subsídios 

da percepção auditiva, visual e temporal. Assim, é possível distinguir se um 

som resulta especifi camente de um objeto visto e se esse objeto ou seu som 

está se aproximando ou se afastando.

Sem tabus, vergonha ou preconceito, faça uma refl exão da sua residência e, 

então, relate a sua percepção em relação aos sete sentidos estudados acima. 
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Cognição
é o ato ou processo de 

conhecer, que envolve atenção, 
percepção, memória, raciocínio, 
juízo, imaginação, pensamento, 

linguagem e ação.

Gestos e fotos muitas vezes 
falam mais do que palavras, 

assista ao vídeo Meio Ambiente 
– Educação e Consciência 

Ambiental. 
<http://www.youtube.com/

watch?v=YMFyAIZIiw8>

Será que a simples ação de 
Dar voz à natureza não é uma 
percepção ambiental? assista 

ao vídeo: 
<http://www.youtube.com/
watch?v=96HW4eyZsCQ>
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1.3 Percepção ambiental
Após os conceitos estudados anteriormente, você começa a compreender a 

sua ligação com a percepção do ambiente?

A percepção ambiental pode ser defi nida como a conscientização do ambiente 

pelo homem através de processos cognitivos, expectativas e avaliações de cada 

ser a partir das suas ações, ou seja, o estudo ou entendimento do ambiente 

pela experiência prática direta.

Então, a percepção ambiental incide no formato como o ser humano observa 

o meio ambiente, bem como sua compreensão das leis que o regem. 

Você saberia me dizer quais são os objetivos da interpretação da natureza?

Vamos então citar alguns:

• facilitar o conhecimento e a apreciação da natureza; 

• conservar seus recursos naturais, históricos e culturais;

• aumentar a satisfação dos seres humanos;

• servir de ferramenta para o manejo dos seres humanos;

• estimular a participação dos mesmos nas questões político-ambientais.

Ainda, eis os princípios da percepção ambiental: 

• o processo de interpretação deve se relacionar com a personalidade e 

experiência da comunidade envolvida;

• a interpretação não é somente informar, mas também uma arte;

• a interpretação deve educar e criar expectativas, questionamentos e pro-

vocações;

• deve ser elaborada visando o entendimento do todo, de uma grande ideia;

• a interpretação deve ser específi ca e dirigida ao estilo da comunidade alvo. 
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Entenda mais o que seria a 
percepção ambiental assistindo 
ao vídeo Percepção Ambiental 
em Unidades de Conservação, 
no site: 
<http://www.youtube.com/
watch?v=cA9K5O7M-Ko>

Com o objetivo de quantifi car 
a percepção diante dos 
múltiplos pontos de vista do 
conhecimento ambiental foi 
criado um Núcleo de Estudos 
em Percepção Ambiental – 
NEPA, no Espírito Santo. Confi ra 
como é realizado o trabalho 
do grupo no site: http://www.
redeceas.esalq.usp.br/noticias/
Percepcao_Ambiental.pdf
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De uma forma ou outra, cada pessoa tem o conhecimento sobre o meio 

ambiente. Portanto, esse deve ser o pontapé inicial para a efetivação de um 

programa de educação ambiental.

Como as comunidades agem na natureza de acordo com os conhecimentos 

adquiridos, suas crenças, experiências, emoções, culturas e desejos, é 

necessário, primeiramente, identifi car qual a percepção ambiental que a 

mesma tem do meio ambiente.

Inconscientemente, às vezes mudamos nossa conduta em relação ao consumo, 

por exemplo, de água e energia, na maioria das vezes visando à redução de 

gastos e, infelizmente, poucas vezes como refl exo da sensibilização e proteção 

ao meio ambiente. Mas o resultado é positivo, uma vez que o consumismo é 

desacelerado.

Atenção

Dessa forma, o estudo da percepção ambiental é fundamental para que 

possamos compreender melhor as inter-relações entre o homem e o ambiente, 

suas expectativas, satisfações ou não, julgamentos e condutas para a realização 

de um trabalho como futuro Técnico em Meio Ambiente, com bases locais 

perante a realidade do público-alvo.

Resumo

Nesta aula, fi zemos uma rápida retrospectiva dos sentidos sensoriais dos 

seres vivos, demonstrando a importância de cada um deles no processo de 

interpretação. Ainda defi nimos o termo percepção ambiental e a importância 

do seu estudo, objetivo principal desta nossa disciplina.

Atividade de Aprendizagem

1. Qual a relação dos sentidos humanos com a percepção ambiental?

2. Qual a importância de se estudar a percepção ambiental?
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ecossistemas 
Conjunto formado por todos 
os fatores bióticos (animais, 
plantas e bactérias) e abióticos 
(água, sol, solo e vento) que 
agem concomitantemente sobre 
determinada região.
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Aula 2 – Poluição: contaminação 
ambiental do ar

Objetivos 

Defi nir o termo poluição ambiental.

Aprender sobre a contaminação do ar.

2.1 Introdução à poluição ambiental
Primeiramente, o termo poluição ambiental pode ser defi nido como a ação de 

contaminar as águas, solos e ar. 

Na natureza, há um equilíbrio biológico entre os seres vivos, pois os organismos 

produzem substâncias que são úteis para outros organismos. Porém, quando 

resíduos sólidos, líquidos ou gasosos produzidos por microrganismos ou 

disseminados pelo homem na natureza, em número superior a capacidade de 

absorção do meio, vierem a provocar morte de espécies animais e vegetais, 

será a poluição ambiental prejudicando os ecossistemas. 

Essa poluição geralmente está relacionada com a industrialização e urbanização 

e irá ocorrer com a liberação no meio ambiente de lixo orgânico, industrial, 

gases poluentes, objetos materiais, elementos químicos, entre outros.

Nós, humanos, também somos prejudicados com esse tipo de ação, pois 

dependemos muito dos recursos hídricos, do ar e do solo para sobreviver com 

qualidade de vida e saúde. 

Você quer conhecer os tipos de poluição?

As mais importantes e diretamente signifi cativas na vida são a poluição do ar, 

da água e do solo. Entretanto, outros tipos de poluição também podem ter 

efeitos catastrófi cos, tais como a poluição sonora, luminosa e térmica.
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2.2 Tipos de poluição
Se você já aprendeu o que é poluição ambiental, que tal nesta aula estudarmos 

uma das principais, a do ar?

2.2.1 Poluição do ar
A poluição do ar pode ser natural, através dos tempos por emissões de vulcões, 

metanos provenientes de animais, fuligem de incêndios fl orestais, entre 

outros. Mas a introdução de produtos químicos na atmosfera, pelo homem, 

fragmentos em suspensão, ou materiais biológicos que causam danos ou 

desconforto para os seres vivos ou o meio ambiente e, possivelmente alterando 

o clima do planeta, está em quantidade nunca antes experimentada.

São várias as fontes de emissão de poluentes como vocês podem ver no 

Quadro 2.1, tanto primários quanto secundários, sendo que a maior fonte é a 

de gases tóxicos pelos automóveis.

Quadro 2.1: Principais poluentes atmosféricos, suas fontes geradoras
e seus principais impactos à sua saúde e ao meio ambiente.

POLUENTES E FONTES IMPACTO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE

Óxidos sulfúricos e nitro

Gerados: através de queima de fósseis 
combustíveis

Danos aos pulmões e às vias respiratórias. Acidifi cação de rios, 
lagos e solos; danos às construções e materiais; juntamente 
com o ozônio, implica morte de árvores.

Monóxido de carbono: grande parte através de 
veículos e motorizados

Debilita a capacidade sanguínea de transportar oxigênio; afeta 
os sistemas cardiovascular, nervoso e pulmonar. Contribui para a 
formação do ozônio e, indiretamente, para o efeito estufa.

Compostos orgânicos voláteis através de veículos 
e indústria

Nocivos à saúde humana; alguns compostos causam mutações 
ou câncer. Contribui para a formação de ozônio ao nível do solo.

Ozônio: através de reações atmosféricas entre 
óxidos nitrogenados e compostos orgânicos

Irritação dos olhos; congestão nasal, asma, redução das funções 
do pulmão, possíveis danos aos tecidos dos pulmões; diminui 
a resistência à infecções. Principalmente componente da névoa 
densa, importante gás estufa. Danifi ca as árvores, cultivos e 
outras plantas.

Fonte: U.S. Environment Protection Agency, Environment Progress and Challenges: EPA’s Update (Washington, DC, August, 
1988), p. 13; James J. Mackenzie, Breathing Easier.: Taking Action on Climate Change, Air Polution, and Energy Insecurity 
(Washington, DC: World Resouroes Institute, 1988). p.11 (Adaptada de CORSON, 1993). In: Macedo, 2000

Como refl exo da poluição atmosférica estão os impactos expressivos no sistema 

respiratório e cardiovascular humano, que dependendo do grau, nível e dos 

poluentes envolvidos podem levar ao óbito.

E quanto ao seu impacto no ambiente? Pode ser de abrangência local ou até 

mesmo global, conforme veremos a seguir.
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2.2.1.1 Chuva ácida
As chaminés de usinas, caldeiras, automóveis movidos a combustíveis fósseis 

liberam na atmosfera óxidos sulfúricos e nitrogenados que retornam a Terra 

como ácidos sulfúricos e nitritos por meio de deposição ácida na forma de 

chuva, granizo, neve, neblina e partículas secas que são passíveis de corroer 

pedra, metal e tinta (Figura 2.1).

Figura 2.1: Desgaste ocasionado pela chuva ácida num período de 60 anos – estátua 
de mármore localizada no Castelo de Herten, na Alemanha.
Fonte: <http://bbnarede.blogspot.com.br/2012/10/tornado-nevasca-chuva-de-granizo-chuva.html>. 
Acesso em: 6 jun. 2014.

Você pensava que era apenas a ação do tempo?

Suas consequências na agricultura são a danifi cação de folhas (Figura 2.2), 

limitando a fotossíntese e consequentemente a produtividade, assim como a 

liberação de alumínio no solo acidifi cando-o e indisponibilizando nutrientes 

essenciais ao crescimento e desenvolvimento vegetal.

Figura 2.2: Efeitos da chuva ácida em um bosque da República Checa.
Fonte: <http://images.encydia.com/thumb/0/0c/Acid_rain_woods1.JPG/311px-Acid_rain_woods1.JPG>. 
Acesso em: 3 fev. 2011.
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Metais tóxicos, tal com o alumínio, também são lançados na água devido à 

chuva ácida, matando peixes (Figura 2.3) e ameaçando os suprimentos públicos 

de fornecimento de água.

Figura 2.3: Chuva acida mata peixes nos Estados unidos.
Fonte: <http://www.achetudoeregiao.com.br/noticias/gifi s/chuvaacida.jpg >. Acesso em: 3 fev. 2011.

O fato é sério e uma realidade para todos nós há muito tempo. Leia abaixo 

o estudo de caso da cidade de Cubatão – SP e entenda mais a gravidade do 

assunto. Saiba quais medidas podem ser adotadas para a minimização do 

problema. Basta a ação, a qual pode ser realizada por todos nós e especialmente 

por você, um futuro técnico em meio ambiente.

Poluição do ar: estudo do caso cidade de Cubatão 

As causas que tornam internacionalmente famosa a cidade de Cubatão 

(localizada a 57 quilômetros da capital de São Paulo e a apenas alguns minutos 

de um dos maiores portos da América do Sul, o Porto de Santos), infelizmente, 

então menos ligados à sua importância como centro gerador de empregos e 

riqueza e mais à poluição. 

Nas décadas de 1970 e 1980, o polo industrial de Cubatão, na baixada santista 

em São Paulo, o primeiro do País, era conhecido como a região mais poluída 

do mundo. Lançavam no ar, diariamente, quase mil toneladas de poluentes.

A terra, os rios e os manguezais, que formam o ecossistema da região, 

recebiam indiscriminadamente outras toneladas de poluição.

Por décadas, as implacáveis e constantes emissões líquidas e gasosas de 

indústrias químicas, petroquímicas, emissões de uma gigantesca siderúrgica 

e de quase uma dezena de indústrias de fertilizantes – apenas para fi car nas 

mais importantes e signifi cativas pelo seu potencial poluidor –, fi zeram apenas 

confi rmar que os recursos naturais se esgotam e são saturáveis.
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A contaminação ambiental levou à morte vários ecossistemas, as ações do 

ser humano transformaram a dinâmica da vida nesse importante centro 

industrial paulista.

A partir de julho de 1983, um plano se revestiu de uma metodologia de 

controle ambiental até então inédito no País. Para enfrentar o grande desafi o, 

foram consideradas a dimensão e complexidade do problema, bem como 

necessidade de uma ação multidisciplinar envolvendo todas as áreas da 

instituição. A comunidade científi ca, empresarial, técnica, o poder público, 

a classe política e a população foram considerados, ouvidos e convocados a 

participar.

Com a implantação do Programa de Controle de Poluição Atmosférica de 

Cubatão, iniciado em julho de 1983, foram identifi cadas 230 fontes primárias 

de poluição do ar e, até 2005, foram implementados os sistemas de controle 

para 207 dessas fontes de emissão.

Fonte: <http://www.ebah.com.br/poluicao-do-ar-estudo-do-caso-cidade-de-cubatao-doc-a55159.html>. 
Acesso em: 9 dez. 2013.

2.2.1.2 Névoa densa
Escapamentos de automóveis liberam óxidos nitrogenados e compostos 

orgânicos voláteis que em contato com intensos raios solares são responsáveis 

pela névoa densa, mais comum na época de verão nas cidades, principalmente 

nos maiores centros urbanos, pois é a formação de névoa química em dias 

ensolarados e com poucas correntes de vento (Figura 2.4).

Figura 2.4: Névoa densa na Praia de Copacabana.
Fonte: <http://oglobo.globo.com/fotos/2011/01/31/31_MHG_rio_nevoa2.jpg>. Acesso em: 1 maio 2014.

Como consequência, há prejuízo da visibilidade atmosférica, irritação dos olhos 

e danos às plantas.
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Para aprender mais e também 
descontrair um pouco, assista 

ao vídeo: 
<http://www.youtube.com/wa
tch?v=qUh87ah7LcM&feature

=related>

Entenda como funciona o 
Protolo de Kyoto no site:  

<http://noticias.terra.com.br/
ciencia/interna/0,,OI2124110-

EI8278,00.html>. Para mais 
informações, acesse: <http://

protocolo-de-kyoto.info/>
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2.2.1.3 Efeito estufa
Alguns gases, tais como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido 

nitroso (N2O), CFCs (CFxClx) absorvem parte da radiação infravermelha emitida 

pela superfície da Terra, mas radiam parte da energia absorvida de volta para 

a superfície, causando o aumento da temperatura da mesma, chamado de 

efeito estufa (Figura 2.5). 

Figura 2.5: Efeito estufa.
Fonte Ilustrado por Anderson Gomes.

O aquecimento global foi na ordem de 0,5 graus Celsius no último século. A 

temperatura dos oceanos elevou 0,1 graus Celsius por ano entre 1982 e 1988, 

década considerada a mais quente até então. Para tentar frear o aquecimento 

foi criado o Protocolo de Kyoto.

Existe um órgão composto por delegações de 130 países com a fi nalidade de 

realizar e disseminar avaliações regulares sobre a mudança climática. Vocês 

provavelmente já ouviram falar desse órgão, que é denominado de IPCC, uma 

sigla em inglês, cuja tradução pode ser feita como Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas.

Uma série de documentos e pareceres técnicos tem sido publicados pelo Painel, 

tendo se iniciado no começo da década de 1990.

No Relatório no ano de 2007, entre as diversas atualizações de pesquisa, 

foi publicada uma série de considerações sobre a temperatura da superfície 

terrestre, que vem se mostrando cada vez mais elevada, assim como os níveis 

de CO2 atmosférico.

Vamos observar o gráfi co abaixo, que mostra as variações da temperatura da 

superfície terrestre nos últimos 140 anos.

Esfeito de estufaEsfeito de estufa

AtmosferaAtmosfera

A radiação atravessa a 
atmosfera. A maior parte da 
radiação é absorvida pela 
superficie terrestre e aquece-a.

A outra parte da radiação infravermelha é refletida pela 
superficie da Terra mas não consegue deixar a atmosfera.
Ela é refletida novamente em direção à Terra e de novo 
absorvida pela camada de gases que envolve a atmosfera.

Uma parte da radiação solar é 
refletida de volta para o espaço.

b

a

c
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Figura 2.6: Variações na temperatura da superfície terrestre nos últimos 140 anos.
Fonte: <http://www.aruanda.org/noticiasespecial.asp>. Acesso em: 06 jun. 2014.

Através desse gráfi co, podemos observar que desde o fi m do século XIX a 

temperatura da Terra vem se elevando e que essa elevação vem se mostrando 

mais intensa a partir de 1950, ou seja, essa sensação de que a cada ano que 

se passa está mais calor é real. Entre as diversas consequências dessa elevação, 

podemos citar o degelo das regiões árticas e, como consequência, o aumento 

no nível de oceanos e mares, o que pode comprometer a sobrevivência em 

cidades construídas em níveis próximos aos do mar.

Novo relatório do IPCC prevê mais desastres climáticos no futuro

O planeta deve se preparar para enfrentar um aumento do calor, das secas mais 

fortes e, em algumas regiões, chuvas mais violentas devido ao aquecimento 

global, segundo novo relatório do Painel Intergovernamental sobre  Mudança 

do Clima (IPCC). O documento com 592 páginas foi divulgado nesta quarta-

feira (28) com o título “Gestão de riscos de eventos extremos e desastres para 

avançar na adaptação às mudanças climáticas”. Segundo Chris Field, um dos 

responsáveis pelo documento, a mensagem principal dele é que “sabemos 

todas as decisões adequadas que devem ser tomadas sobre a forma de 

combater os riscos de catástrofes vinculadas ao clima”. O informativo explora 

melhor os vínculos existentes entre o aquecimento global e as emissões de 

gases causadores do efeito estufa, com acontecimentos meteorológicos como 

ciclones, ondas de calor, secas e inundações. De acordo com o IPCC, “há 

sinais que mostram que a mudança climática provocou modifi cações em certos 

episódios extremos que ocorrem há 50 anos e os modelos numéricos preveem 

uma intensifi cação nas próximas décadas”.

Variação da temperatura global da
terra perto da superfície
variação da temperatura em graus Celsius
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Vulnerabilidade

No futuro, é possível que a duração e o número de ondas de calor aumentem 

em muitas regiões do mundo, afi rmaram os cientistas. Eles também preveem 

uma frequência mais elevada de fortes chuvas, principalmente nas regiões 

mais altas e áreas tropicais (o que inclui o Brasil). As secas também serão 

mais prolongadas e intensas em determinadas regiões, sobretudo no sul da 

Europa e nos países mediterrâneos, além do centro da América do Norte 

(Estados Unidos). “Em quase todas as partes existe um risco, tanto nas regiões 

desenvolvidas como nas regiões em desenvolvimento, nas zonas onde há um 

problema de excesso de água, assim existe escassez”, destacou Field. Contudo, 

“o documento destaca regiões particularmente vulneráveis”, complementou o 

cientista, citando as grandes cidades de países em desenvolvimento, as zonas 

costeiras e os países-ilha.

Estragos irreversíveis

O relatório do IPCC destaca, por exemplo, a vulnerabilidade de uma cidade 

como Mumbai, na Índia, onde danos em determinadas regiões poderiam 

se converter em “irreversíveis”. “O mundo deverá adaptar-se e reduzir 

[suas emissões de gases de efeito estufa] se queremos enfrentar a mudança 

climática”, recordou Rajenda Pachauri, presidente do IPCC. O documento, que 

se baseia em mil estudos já publicados, vai contribuir com o próximo grande 

informe do IPCC, esperado para os próximos dois. O último relatório, que 

“sacudiu e despertou” o mundo sobre a questão da mudança climática, foi 

divulgado em 2007. 

Fonte: <http://g1.globo.com/natureza/noticia/2012/03/novo-relatorio-do-ipcc-preve-eventos-extremos-do-clima-nos-
-proximos-anos.html>. Acesso em: 9 dez. 2013.

Houve alterações climáticas na região onde você habita? Quais?
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Atualize-se sobre o Protocolo de 
Montreal no site: <http://www.
protocolodemontreal.org.br/>.
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2.2.1.4 Redução da camada de ozônio
A camada de ozônio localiza-se a altitudes entre 10 a 50 km acima da superfície 

terrestre e atua como um fi ltro para radiação ultravioleta do sol.

Gases como clorofl uorcarbonetos (CFCs), óxidos nitrogenados (NO2), dióxido 

de carbonos (CO2), halógenos (usados em extintores) e metano tendem a 

diminuir a camada de ozônio, permitindo que radiações ultravioletas causem 

danos nocivos ou letais nos seres vivos, saúde humana e no ambiente com 

um todo (Figura 2.7).

Figura 2.7: Destruição da camada de ozônio.
Fonte: Adaptado por Anderson Gomes de <http://4.bp.blogspot.com/-xHSQazz_Qu4/UPNDiO3WrbI/AAAAAAAAADw/
BPmwu5bReUs/s200/Ozonio.gif>.  Acesso em: 22 maio 2014.

Estudos indicam destruição gradual da camada de ozônio, que desde 1969, 

diminui 2% de espessura no planeta Terra, principalmente nas regiões polares, 

levando a comunidade internacional a adotar o Protocolo de Montreal desde 

1° de Janeiro de 1989.

2.2.1.5 Inversão térmica
Por fi m, não menos importante e muito comum durante todo o ano, a inversão 

térmica. O ar quente geralmente é a camada mais próxima ao solo, sobreposta 

por mais duas camadas de ar frio, mas a inversão térmica é caracterizada pela 

sobreposição de uma camada de ar quente entre as duas camadas de ar frio. 

No inverno, o ar frio acaba fi cando mais próximo à superfície do solo, fazendo 

com que os poluentes fi quem aprisionados próximos ao solo, elevando sua 

concentração a níveis críticos (Figura 2.8).

Camada de ozônio
UV

CFCs

Aerosóis
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Figura 2.8: Inversão Térmica.
Fonte: <http://static.hsw.com.br/gif/inversao-termica-1.gif>. Acesso em: 9 dez. 2013.

Resumo

Nesta aula, procuramos entender o que é poluição ambiental e aprender como 

ocorre uma das principais fontes de poluição: poluição do ar: chuva ácida, 

névoa densa, efeito estufa, redução da camada de ozônio.

Atividade de aprendizagem

1. Conceitue poluição ambiental.

2. Fazendo uma observação rápida do seu modo de vida, em qual ou quais 

das poluições do ar que você se julga atuante e de que forma?

Fluxo normal Inversão térmica

Ar mais frio

Ar frio

Ar frio

Ar frioAr quente

Arquente
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Aula 3 – Poluição: contaminação 
ambiental da água e do solo

Objetivos

Aprender sobre a contaminação da água e do solo.

Conhecer os outros tipos de poluição.

Conhecer as formas poluentes das fontes de poluição.

3.1 Poluição da água
Sabemos muito bem da importância da água para a sustentação da vida e do 

meio ambiente e seu papel no crescimento e desenvolvimento econômico e 

social dos países, uma vez que sua distribuição é desigual (Tabela 3.1).

Tabela 3.1: Exemplos de desigualdade na distribuição de água 
em alguns países

PARÂMETRO DE DISTRIBUIÇÃO PAÍS DISPONIBILIDADE EM m3/hab/ano

Muito rico Guiana Francesa > 100.000.000

Ricos

Brasil

10.000 – 100.000.000

Bolívia

Colômbia

Venezuela

Argentina

Chile

Sufi ciente Peru 1.790

Pobres

Kuwait Praticamente nula

Malta 40

Qatar 54

Gaza 59

Bahamas 75

Arábia Saudita 105

Líbia 111

Bahrein 185

Jordânia 185

Singapura 211

Fonte: Adaptado de Gomes e Pereira (2009). 
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Entre os principais fatores de prejuízo desse recurso estão o crescimento 

populacional e os setores produtivos, como exemplo, a agropecuária.

Mas você faz ideia de como a poluição da água acontece?

Poluição da água signifi ca contaminar organismos e plantas nos lagos, rios, 

oceanos e águas subterrâneas por causa das atividades humanas.

Uma vez que a Terra é conhecida como o planeta água, pois mais de 70% 

da sua superfície é coberta por oceanos, devemos nos preocupar com a 

atual situação.

3.1.1 Poluição dos oceanos
Vamos citar algumas das pressões ambientais sobre os oceanos, tais como 

o alto índice de pesca, a poluição industrial e agrícola, as manchas de óleo, 

lançamento de lixo tóxico e o desenvolvimento das regiões litorâneas que 

acabam destruindo os ecossistemas costeiros (Figura 3.1).

Figura 3.1: Crianças nadam em meio ao lixo, nas Filipinas.
Fonte: Foto: Cheryl Ravelo/Reuters. Disponível em: < http://blogs.estadao.com.br/olhar-sobre-o-mundo/fi les/2010/03/
AB029-300x196.jpg>. Acesso em: 25 fev. 2011.

Os mares são ecossistemas fundamentais à vida marinha e humana. Porém 

nutrientes são retirados dessas áreas pela ação do homem, ventos e correntes 

marítimas, além do crescimento de plantas que absorvem também tais 

nutrientes nas regiões mais rasas dos mares. Outro exemplo é a retirada de 

corais e, principalmente, a poluição dessa área habitada por quase todas as 

espécies de peixes.
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3.1.2 Poluição dos rios e lagos
Para começar, cabe ressaltar que de toda água do planeta, 97% sendo salgada, 

nos resta apenas 3% de água doce, que inclui a congelada nos círculos polares, 

as subterrâneas, as de lagos, rios, plantas e animais.

Mas, não se assuste, a água doce é uma fonte renovável, desde que usadas de 

maneira adequada e sempre conservadas. Contudo, o crescimento populacional 

contribui para sua falta, pois quanto maior o número de indivíduos, maior a 

demanda para agricultura, a grande consumidora de água depois das indústrias 

e do uso doméstico.

Lembrando que o esgoto doméstico e industrial se tornam grandes poluentes, 

uma vez que a atividade microbiana é aumentada para a biodegradação dos 

mesmos, levando a um elevado consumo de oxigênio.

Ainda, as indústrias acabam sendo as grandes vilãs em termos de detergentes 

sintéticos, agrotóxicos e metais pesados. Esses compostos tóxicos vão se 

acumulando na cadeia alimentar e chegando até o ser humano.

Será que não podemos fazer nossa parte e atuar profi ssionalmente nesse 

sentido para tentar reverter a atual situação ou pelo menos reduzir esse 

aceleramento? 

Pense nisso...

3.2. Poluição do solo
Assim como as demais poluições, a que afeta a camada superfi cial da crosta 

terrestre, ou seja, o solo, também causa prejuízos diretos e indiretos no meio 

ambiente em geral e para os seres que nele vivem, uma vez que é deste que 

retiramos a maior parte da alimentação. 

A partir do momento que um elemento químico estranho está presente no 

solo, este passa a prejudicar a sua biologia e seu desenvolvimento, tanto no 

meio urbano quanto no meio rural.
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3.2.1. Erosão
Erosão é a desagregação das partículas superfi ciais do solo e seu arraste por 

ação dos ventos ou impacto das gotas das chuvas. A intensifi cação da erosão 

desloca grande quantidade de solo podendo apresentar fendas largas e 

profundas, chamadas de voçorocas (Figura 3.2).

Figura 3.2: Áreas de voçorocas apresentam movimentações do solo pela ação 
da erosão.
Fonte: <http://www.cpt.com.br/imagens/enviadas/materias/materia1249/m-vo%C3%A7oroca-capa.jpg>. Acesso em: 7 
mar. 2011.

Como consequência, há a destruição da camada fértil superfi cial, levando 

a uma redução de sua produtividade pelo prejuízo de nutrientes e material 

biológico, além das partículas de solo que são carregadas e acabam assoreando 

rios, lagos, represas e, por conseguinte, ocasionando enchentes.

3.2.2. Agrotóxicos

Agrotóxicos: a Lei Federal nº 7.802 de 11/07/89 regulamentada através do 

Decreto 98.816, no seu Artigo 2º, Inciso I, defi ne que são os produtos e os 

componentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso 

nos setores de produção, armazenamento e benefi ciamento de produtos 

agrícolas, nas pastagens, na proteção de fl orestas nativas ou implantadas e 

de outros ecossistemas e também em ambientes urbanos, hídricos e industriais, 

cuja fi nalidade seja alterar a composição da fl ora e da fauna, a fi m de preservá-

la da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como substâncias 

e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e 

inibidores do crescimento. 
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Desertifi cação 
Processo de destruição do 
potencial produtivo da terra 
nas regiões de clima árido, 
semiárido e subsumido seco, 
transformando-as em um 
deserto.

Lençol freático 
É caracterizado como 
um reservatório de água 
subterrânea decorrente da 
infi ltração da água da chuva no 
solo nos chamados locais de 
recarga.
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Alguns exemplos de produtos químicos usados na lavoura, na pecuária e no 

ambiente doméstico, que podem ser considerados agrotóxicos são: inseticidas, 

fungicidas, acaricidas, nematicidas, herbicidas, bactericidas, vermífugos, 

solventes, tintas, lubrifi cantes, produtos para limpeza etc.

No meio urbano, principalmente no meio rural, a utilização indiscriminada 

de agrotóxicos para ganho de produtividade acaba sendo o maior causador 

de erosão e desertifi cação, contaminação de rios e do lençol freático, 

intoxicação e extinção de animais por causa das cadeias alimentares e 

intoxicação e morte de agricultores e trabalhadores rurais.

Desertifi cação no Brasil: Mau uso da terra agrava fenômeno de desertifi cação 

no país – Ronaldo Decicino

O Brasil é um dos países no mundo que sofrem com a desertifi cação dentro 

de seu território. O fenômeno é causado pelo desmatamento desenfreado 

e pelas práticas erradas de uso do solo para atividades econômicas que 

extrapolam a capacidade de suporte e de sustentabilidade de determinada 

área. No país, os efeitos da desertifi cação podem ser mais visíveis nas Áreas 

Suscetíveis à Desertifi cação (ASDs) localizadas no Nordeste e em uma pequena 

área do Sudeste. Atualmente, mais de 1.480 municípios dos nove Estados 

que compõem o Nordeste já são atingidos por este fenômeno segundo o 

Ministério do Meio Ambiente. E, não é somente nesta região que o fenômeno 

ocorre, já que algumas cidades do norte de Minas e do Espírito Santo também 

são atingidas.  

Dentre essas áreas há outras em que a situação é mais grave. São os chamados 

núcleos de desertifi cação, onde o processo está bem mais avançado, como 

Seridó (RN), Irauçuba (CE), Gilbués (PI) e Cabrobó (PE). Em alguns Estados 

do Nordeste, o modelo de produção baseado em intenso desmatamento, 

provocou mudanças climáticas que evoluíram para um tipo de desertifi cação 

somente visto no continente africano. O problema avança também para os 

entornos das regiões semiáridas e sub úmidas secas. 

A área total de desertifi cação brasileira aumentou de cerca de 900 mil km2 

(2003) para mais de 1,30 milhões de km2 em 2007, o que equivale a 15,7% 

do território nacional. Segundo informações do Programa de Combate à 

Desertifi cação do Ministério do Meio Ambiente, se essa situação continuar, as 

regiões semiáridas do Brasil podem se transformar em áridas ou semidesertos, 

num prazo de 60 anos. Assim como as sub úmidas secas se transformarão
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 em semiáridas e serão as áreas que mais sofrerão os impactos do aquecimento 

global no Brasil.

No Brasil temos a também a presença de grandes espaços aparentemente sem 

sinal de vida ou água, mas que não se enquadram na categoria de deserto, 

embora sejam denominados como áreas de atenção especial. São os chamados 

areais ou regiões de arenização, que aparecem no Rio Grande do Sul e na região 

Centro-Oeste, área conhecida geologicamente como formação Botucatu – um 

solo pobre, com muita areia em sua composição. Embora um fenômeno já 

bastante antigo nessa área, foi agravado pelo uso inadequado do solo.

Fonte: <http://educacao.uol.com.br/geografi a/desertifi cacao-brasil.jhtm>. Acesso em: 10 dez. 2013.

Na Figura 3.3, observamos que a utilização errada e indiscriminada pode levar 

a consequências muito sérias, do câncer até a morte.

Figura 3.3: Os malefícios dos produtos químicos artifi ciais para a saúde do homem e 
do planeta.
Fonte: (Placa perigo) < http://2.bp.blogspot.com/-m8lkq0ce4k0/Td_bw32kLII/AAAAAAAAARk/-6oEpJlMoZA/s1600/Vene-
no.jpg>; (Plantação) < http://4.bp.blogspot.com/-7ogsHnciI0k/UYWwQWzFnNI/AAAAAAAAEi4/Q1rN71VC3Js/s1600/55
6228_443193202375429_1956424936_n.jpg>; (Maçã) < http://wp.clicrbs.com.br/viverbem/fi les/2012/12/Defensivos-
-qu%C3%ADmicos.gif>. Adaptado por Anderson Gomes. Acesso em 25 jul. 2014.

3.2.3. Lixo
Na sua casa você produz bastante lixo, não?

Assim como os resíduos sólidos domésticos, os comerciais, industriais e das 

operações agrícolas apresentam cada vez mais papéis, plásticos, vidros, 

embalagens, entre outros. Todo esse material gera problemas de coleta, 

despejo e tratamento. 
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O lixo produzido pelas usinas nucleares também é altamente perigoso e pode 

gerar grandes riscos à saúde, que em comparação aos produzidos no meio 

urbano e rural tem um agravante, pois ainda não se conhece a forma segura 

de descartá-lo.

 Se na sua cidade tem coleta seletiva de lixo, você já parou, pensou e comparou 

a proporção de lixo orgânico e reciclado? Mas, se na sua cidade não acontece 

a coleta seletiva de lixo, experimente em um fi m de semana separar o orgânico 

do reciclado e verifi car essa proporção.

3.2.3.1. Lixão
O lixão é caracterizado pela imprópria deposição de resíduos sólidos, ou 

seja, a simples descarga de dejetos domésticos, industriais ou de serviços da 

saúde sobre o solo sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde 

pública (Figura 3.4). 

Figura 3.4: Lixão.
Fonte: <http://myfuncity.uol.com.br/category/lixo-limpeza-urbana>. Acesso em 26 Jul. 2014.

Esse depósito a céu aberto acaba sendo foco de proliferação de mosquitos, 

roedores e outros organismos prejudiciais à saúde humana, além da geração 

de maus odores. 

Ainda, o chorume, um líquido de coloração escura, mal cheiroso e de alto 

potencial poluidor, produzido pela decomposição da matéria orgânica 

proveniente do lixo, é um grande contaminante das águas superfi ciais e 

subterrâneas e do próprio solo.

Cabe ressaltar o número de pessoas que acabam fazendo do lixão seu trabalho 

e muitas vezes até mesmo sua casa, os chamados catadores.
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3.3. Outros tipos de poluição
As poluições que serão citadas abaixo, não deixam de ser importantes, mas 

podemos dizer que são mais fáceis de ser controladas:

a) Poluição sonora: trata-se de qualquer som que obstrui a atividade ou o 

equilíbrio dos seres vivos, prejudicando sua saúde fi siológica e psicológica 

e gerando irritação, agressividade, hipertensão, altos níveis de estresse, 

zumbido, perda auditiva, distúrbios do sono e outros efeitos nocivos. A 

maior fonte de ruído são os sistemas de transporte, tais como carros, 

motos, ônibus, caminhões, aeronaves, ferroviário etc.;

b) Poluição luminosa: é o excesso de luz inventado e gerado principalmente 

pelos seres humanos. Esta pode se dividir de duas formas:

• luz natural: presente na natureza, mas irritante;

• luz em excesso: geralmente dentro de ambientes fechados, que pode 

causar desconforto e até prejudicar a saúde;

c) Poluição visual: tudo o que é desinteressante ou antinatural, ou seja, 

esteticamente uma paisagem, ou qualquer outra coisa que uma pessoa 

pode não querer olhar; 

d) Poluição térmica: qualquer mudança de temperatura, para cima ou 

para baixo, em corpos que possuem água natural e causada por infl u-

ência humana. 

3.4. Fontes de poluição
A principal fonte de poluição advém de diferentes produtos, processos e 

atividades de nosso cotidiano industrializado, podendo apresentar-se nas 

seguintes formas: sólidos, líquidos ou gasosos.

Você quer ver alguns exemplos? 

Então vamos separá-los:

e) Sólidos: solos contaminados, lixo contaminado (metais tóxicos), 

dispersão ou vazamento de matérias-primas, produtos ou resíduos (pó, 

resinas, grânulos);
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Com base no vídeo Meio 
Ambiente: Poluição do Ar, 
da Água e do Solo, podemos 
fazer um apanhado geral 
que foi estudado nesta aula, 
disponível no site: 
<http://www.youtube.com/
watch?v=81ekVbcSno0>
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f) Líquidos: derramamento de matéria-prima, vazamento de máquinas e 

tubulações, danifi cação de linhas de alimentação e drenos, lixiviação;

g) Gasosos: vapores da industrialização, decomposição de materiais orgâni-

cos, evaporação de produtos químicos orgânicos e voláteis, gases radia-

tivos naturais.

Após estudar sobre a poluição, você pode me responder se nosso planeta está 

em equilíbrio como a natureza ou se estamos caminhando para a nossa extinção?

Resumo

Nesta aula, procuramos entender e diferenciar como ocorrem alguns 

dos principais tipos de poluição. Na poluição da água: pesca excessiva, 

poluição industrial e agrícola, manchas de óleo, lançamento de lixo tóxico, 

desenvolvimento das regiões litorâneas; na poluição do solo: agrotóxicos, 

indústrias, aterros, lixos tóxicos, lixos nucleares. Além das poluições sonora, 

luminosa, visual e térmica. Ainda tivemos a oportunidade de dividir as fontes 

de poluição em forma de poluentes sólidos, líquidos e gasosos.

Atividade de aprendizagem

1. Quais as fontes de poluição estudadas nesta aula?

2. Qual evento pode poluir tanto o ar, quanto o solo e a água?

3. Cite e explique as formas que a poluição pode apresentar.
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Assista ao vídeo Faces da 
Amazônia e faça sua refl exão, 
disponível em: 
<http://www.youtube.com/
watch?v=agjCzDHlfkY>
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Aula 4 – Conservação e sustentabilidade
do meio ambiente

Objetivos 

Verifi car o termo conservação e seu estudo como instrumento para 

se chegar à sustentabilidade.

Aprender a grande diversidade sobre a aplicabilidade da sustenta-

bilidade no meio ambiente.

4.1 Conservação e estudo do 
meio ambiente
A palavra "conservar" sugere manejar, usar com cuidado, manter. Dessa forma, 

podemos defi nir conservação ambiental, que nada mais é do que o conjunto 

de diretrizes projetadas para o manejo e utilização sustentada dos recursos 

naturais, ou seja, ações corretivas e de manutenção da integridade, da 

aparência e do bem-estar do meio ambiente. Como exemplo, temos as 

unidades de conservação, tais como os parques, reservas, estações ecológicas, 

entre outros.

Assim, a conservação dos recursos naturais surgiu com a necessidade 

do ser humano em usar da forma mais adequada tudo da natureza que é 

transformado e consumido por ele, visando a sua obrigação em deixar um 

meio ambiente sadio para as futuras gerações.

Quando aliamos o nível de percepção a um grau de conscientização ambiental 

estabelece-se um ponto de partida para um processo de conservação 

da natureza.

Infelizmente, (mas antes tarde do que nunca), somente após a verifi cação 

da degradação do meio ambiente pelo homem, por causa da extinção de 

inúmeras espécies animais e vegetais, foi que surgiu essa preocupação 

conservacionista.
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O ponto de partida para o desenvolvimento de um plano de interpretação da 

conservação são as seguintes etapas:

• determinação de objetivos;

• promover um inventário interpretativo;

• selecionar e desenvolver os temas a serem interpretados;

• identifi car e desenvolver as facilidades e os serviços disponíveis para se 

promover a interpretação;

• identifi car a demanda;

• analisar as alternativas de uso da área;

• desenvolver o plano e programá-lo de forma gradual, sequencial e contínua;

• revisar e monitorar frequentemente.

Além da abordagem, o plano deve ter as seguintes qualidades:

• a interpretação deve ser amena e promover o entretenimento;

• a interpretação deve ser pertinente, ou seja, deve ter signifi cado 

e ser pessoal;

• a interpretação deve ser organizada;

• a interpretação deve ter um tema central ou um objetivo a ser alcançado;

• incentivar a participação;

• provocar e questionar o grupo social envolvido;

• uso do humor. 

Nesse contexto, é importante avaliar o sistema de percepção, feições, símbolos 

e mitos que as populações tradicionais constroem. Os caiçaras, por exemplo, 

atuam sobre o meio ambiente e evitam a entrada de turistas em suas áreas 
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devido a sua responsabilidade pela conservação dos rios, fl orestas, fauna e 

fl ora que nela vivem.

No estudo de caso abaixo, veja uma realidade e faça uma ligação com o que 

você aprendeu até então. 

Projeto Tamar

O Projeto Tamar-ICMBio foi criado em 1980, pelo antigo Instituto Brasileiro 

de Desenvolvimento Florestal-IBDF, que mais tarde se transformou no IBAMA-

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. Hoje, é reconhecido internacionalmente 

como uma das mais bem sucedidas experiências de conservação marinha e 

serve de modelo para outros países, sobretudo porque envolve as comunidades 

costeiras diretamente no seu trabalho socioambiental.

Pesquisa, conservação e manejo das cinco espécies de tartarugas marinhas 

que ocorrem no Brasil, todas ameaçadas de extinção, é a principal missão do 

Tamar, que protege cerca de 1.100 km de praias, através de 23 bases mantidas 

em áreas de alimentação, desova, crescimento e descanso desses animais, no 

litoral e ilhas oceânicas, em nove Estados brasileiros.

O nome Tamar foi criado a partir da combinação das sílabas iniciais das palavras 

tartaruga marinha.

Desde então, a expressão Tamar passou a designar o Programa Brasileiro de 

Conservação das Tartarugas Marinhas, executado pelo Centro Brasileiro de 

Proteção e Pesquisa das Tartarugas Marinhas – Centro Tamar, vinculado à 

Diretoria de Biodiversidade do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade – 

ICMBio, órgão do Ministério do Meio Ambiente.

O Projeto Tamar/ICMBio é coadministrado pela Fundação Centro Brasileiro de 

Proteção e Pesquisa das Tartarugas Marinhas – Fundação Pró-Tamar, instituição 

não governamental, sem fi ns lucrativos, fundada em 1988 e considerada de 

Utilidade Pública Federal desde 1996.

A Fundação foi criada para executar o trabalho de conservação das tartarugas 

marinhas, como responsável pelas atividades do Projeto Tamar nas áreas 

administrativa, técnica e científica; pela captação de recursos junto à 

iniciativa privada e agências fi nanciadoras; e pela gestão do programa de 
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autossustentação. Essa união do governamental com o não governamental 

revela a natureza institucional híbrida do Projeto.

O Tamar conta com patrocínio nacional da Petrobrás, apoios e patrocínios 

regionais de governos estaduais e prefeituras, empresas e instituições nacionais e 

internacionais, além de organizações não governamentais. Mas é fundamental, 

sobretudo, o papel das comunidades onde mantém suas bases e da sociedade 

civil em geral, que participa e ajuda o Projeto, individual ou coletivamente.

Fonte: <http://www.tamar.org.br/interna.php?cod=63>. Acesso em: 10 dez. 2013.

Percebeu que a partir da percepção ambiental, iniciou-se um processo 

de conservação aliado ao desenvolvimento como meio para se chegar à 

sustentabilidade?

Assim como esse exemplo, em todo o mundo há outros grupos, fundações, 

instituições, ONGs e pessoas que trabalham com projetos similares a essa 

realidade e missão tão próxima e importante para todos nós.

Algumas medidas podem ser adotadas para a conservação dos recursos 

naturais renováveis, para tanto, deve-se atentar aos seguintes itens para o 

início de um plano de estudo conservacionista:

• manejo e a conservação da água; 

• necessidade e formas de tratamento dos detritos humanos;

• necessidade e as formas de coleta e destino do lixo; 

• formas perceptíveis e imperceptíveis de poluição do ar, da água, do solo 

e poluição sonora; 

• noções de manejo e conservação do solo; 

• noções sobre procedimentos adequados com plantas e animais; 

• necessidade e as principais formas de preservação, conservação, recupe-

ração e reabilitação ambientais, de acordo com a realidade local; 

• alguns processos simples de reciclagem e reaproveitamento de materiais; 
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Assista ao vídeo Consciência 
ambiental, o qual sugere e dá 
exemplos de uma atitude que 
pode dar certo, até mesmo nas 
repartições públicas: 
<http://www.youtube.com/wa
tch?v=Ujrm3cPiTWs&feature
=related>

Leia mais dois estudos 
de casos para aprimorar 
seu conhecimento e como 
dica de como você poderá 
atuar profi ssionalmente, o 
primeiro sobre Unidades de 
conservação e a questão 
do turismo, no site: <http://
uc.socioambiental.org/
sustentabilidade-fi nanceira/
turismo>. 
O segundo, que trata de 
Educação ambiental em 
unidades de conservação, 
está disponível em: <http://
www.ibase.br/userimages/
ap_ibase_educacao_01c.pdf>
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• as práticas que evitam desperdícios no uso cotidiano de recursos como 

água, energia e alimentos; 

• a valorização de formas conservativas de extração, transformação e uso 

dos recursos naturais.

Atividade 01

1. Pare, pense e escreva um depoimento de alguma ocasião ou algum gesto 

em que você realiza ou realizou seu papel em relação à conservação do 

meio ambiente. 

2. No seu dia a dia, o que você pode fazer para evitar a degradação 

ambiental?
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4.2 Sustentabilidade
O que mais ouvimos falar atualmente é a busca pela sustentabilidade ambiental 

como maior desafi o de toda a humanidade, ainda que em curto espaço de 

tempo, se esta não for alcançada, todos nós poderemos pagar um alto custo.

As seis dimensões da sustentabilidade vocês já estudaram na disciplina de Ética e 

Política Social (ecológica, social, econômica, cultural, política e ética), mas agora, 

você conseguiria me defi nir o que signifi ca SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL?

Seria nada mais do que a conservação da natureza aliada à saúde pública 

e qualidade de vida, atendendo ao tripé da sustentabilidade (econômico, 

humano e ambiental). 

Por isso, faz-se necessário apontar alguns critérios de sustentabilidade: melhorar 

a qualidade da vida humana; conservar a vitalidade e a diversidade do planeta 

Terra; minimizar o esgotamento de recursos não renováveis; permanecer nos 

limites de capacidade de suporte do planeta Terra.

Ainda, os meios citados para se chegar a sustentabilidade são: modifi car 

práticas e atitudes pessoais; permitir que comunidades cuidem de seu próprio 

ambiente; gerar uma estrutura nacional para a integração de desenvolvimento 

e conservação; construir uma aliança global.

Não podemos esquecer que para a sustentabilidade da vida na Terra é essencial 

à conservação da diversidade biológica (biodiversidade) e a importância da 

diversidade dos tipos de sociedades, de culturas (sociodiversidade).

Porém, pessoas distintas têm conceitos diferenciados para o termo 

sustentabilidade. A busca de formatos menos agressivos ao meio ambiente, 

tendo maior preocupação em proteger os recursos naturais e conservar 

o ambiente, levou muitos pesquisadores e estudiosos a discutir mais 

a sustentabilidade. 

Para vocês entenderem melhor, vamos imaginar uma conta bancaria. No início 

do ano depositamos uma determinada quantia e, a partir de então, todos os 

meses fazemos retiradas dessa conta e nenhuma entrada de dinheiro é feita. 

Ao fi nal de um determinado período, “a fonte seca”, ou seja, o dinheiro 

acaba. O mesmo acontece com os recursos naturais quando não manejados 

de forma sustentável.
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São inúmeras as áreas dentro da sustentabilidade que detêm do conhecimento 

e das práticas sustentáveis, tais como: alimentação, construção, energia, 

transporte, entre outros.

Vamos ler atenciosamente os dois estudos de caso a seguir:

China: como será possível alimentar este gigante?
Por Mauro Kahn & Pedro Nobrega do Clube do Petróleo

No atual panorama mundial, falar em transformação e crescimento é falar da 

China. O país, com muito mais de um bilhão de habitantes, é um exemplo 

único de progresso na história, um país que caminha rumo ao topo do 

cenário geopolítico com uma velocidade surpreendente e aparentemente 

incontrolável. No entanto, é importante lembrar que toda evolução carrega 

consigo um custo, e o custo chinês é diretamente proporcional ao tamanho 

espetacular de seu desenvolvimento. Os sintomas já podem ser observados: 

falta de água potável para parte da população, poluição atmosférica, demanda 

energética, espaço cada vez mais limitado para a agropecuária (esgotamento 

do solo e crescimento das cidades), entre outros. Enquanto o mundo observa 

com expectativa o fenômeno chinês, o governo (em conjunto com diversas 

empresas multinacionais) vem tomando atitudes para equilibrar esta situação 

e impedir uma possível desorganização do país, que poderia até implodir caso 

continuasse no atual estado de desequilíbrio dos seus recursos naturais.

No caso dos recursos hídricos, o problema é sério por diversos fatores. Em 

primeiro lugar, a demanda é naturalmente muito alta: a China detêm 7% da 

água do planeta e mais de 20% da população. Esta não seria uma proporção 

tão grave se 75% dos seus rios não estivessem poluídos e se o país não contasse 

com um sistema pouco efi ciente de distribuição. Para solucionar o problema, 

o governo conta especialmente com a otimização desta distribuição e com o 

tratamento da água poluída, prevendo para isto um orçamento estimado em 

125 bilhões de dólares. Somado a isso, o governo ainda deve conviver com a 

vontade separatista do Tibet, região com reconhecido potencial hídrico.

Importante lembrar que esta questão afeta ainda países vizinhos da China, 

que por si só já sofrem com graves problemas no setor hídrico. O Cazaquistão, 

por exemplo, além de ver sua água reduzida pelo mau uso e pela poluição, 

ainda assiste aos chineses desviarem parte das águas de rios comuns aos dois 

países, que assim chegam ao seu território bem menos caudalosos. A China 

talvez fi zesse o mesmo com o rio Brahmaputra, que atravessa também a 

Índia e Bangladesh (países onde menos da metade de sua “superpopulação” 

Per_amb_BOOK_Mau.indb   53Per_amb_BOOK_Mau.indb   53 24/09/14   11:4324/09/14   11:43



Percepção Ambientale-Tec Brasil 54

consegue ter acesso à água potável com regularidade). Acreditamos que, 

neste caso, seja a força política do governo indiano que ainda não permitiu a 

interferência neste importante rio.

A água também consiste em um sério problema para a agricultura. Embora 

a China conte com um bom número de terras aráveis, não dispõe de água 

sufi ciente para investir em todas estas terras. Um pouco por esta razão e um 

tanto por necessidade, o governo chinês acaba por estimular o estabelecimento 

de novas cidades em regiões próprias para o cultivo e a pecuária.

Embora as difi culdades se apresentem em uma escala preocupante, a verdade é 

que o futuro permanece ainda em meio a um nebuloso cenário. Para nós, não 

há dúvidas de que os chineses terão, como sempre, uma enorme disposição 

para corrigir os seus problemas. O que não podemos prever é se eles serão tão 

efi cazes a ponto de evitar que estes problemas venham a comprometer seu 

vertiginoso crescimento econômico.

Por Mauro Kahn e Pedro Nobrega – Clube do Petróleo – Leia outros artigos e 

os primeiros desta série acessando o site www.clubedopetroleo.com.br

Fonte: <http://www.revistaportuaria.com.br/site/?home=artigos&n=zSdU&t=china-como-sera-possivel-alimentar-este-
-gigante>.  Acesso em: 22 maio 2014. 

Alemanha: ditadura pela efi ciência

Os habitantes da pequena cidade de Marburg, na Alemanha, foram os 

primeiros a sentir os efeitos da nova tendência política que se espalha na 

Europa: a da “ditadura ecológica”. O prefeito “verde” Franz Kahle conseguiu 

impor suas ideias de uma cidade limpa e de baixo consumo de energia 

convencional ao obrigar os cidadãos a mudar seu sistema elétrico para solar. 

A Câmara de Vereadores dessa cidade de 80 mil habitantes aprovou a lei que 

multa em até 15.000 euros todos aqueles recalcitrantes que não adaptarem 

os tetos das suas casas para gerar energia fotovoltaica. A lei exige que todas 

as novas e as recentes construções sejam “edifícios inteligentes” de baixo 

consumo energético, com reciclagem de lixo, tratamento de esgoto próprio e 

com reuso de água. Para facilitar a mudança, o município fi nancia a instalação 

das células solares em até cinco mil euros.

Leia mais: <www.efi cienciaenergetica.org.br/datarobot/>.
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Que tal assistir ao vídeo Carta 
da Terra: começa com você, 
para refl exão, no site: 
<http://www.youtube.com/
watch?v=fhfm_APcgH8>
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Você conseguiu visualizar a diferença entre a China e a pequena cidade Alemã?

Uma cresce sem preocupação de conservação dos recursos e acaba gerando 

um problema para todo o país e seus vizinhos; já uma pequena cidade na 

Alemanha, toma consciência e faz sua parte visando à conservação de recursos 

para as futuras gerações. 

Novamente, assim como nas aulas anteriores, vamos refletir. Seixe sua 

percepção ambiental fl uir. Será que cada um de nós não pode também fazer 

sua parte na comunidade em que está inserido?

Tente realizar pelo menos uma dessas dicas abaixo de como ajudar o meio 

ambiente e aí talvez você possa estar preparado e ser reconhecido como um 

profi ssional técnico em meio ambiente. Lembre-se de dar sempre o exemplo:

• racionalize o uso da água;

• racionalize o uso de energia;

• seja um consumidor consciente;

• verifi que a procedência daquilo que comprar, dê preferência para recicla-

dos e certifi cados;

• produza adubo orgânico em casa;

• separe o lixo orgânico do reciclado;

• racionalize o seu transporte;

• junte-se a um grupo de voluntários para melhorar as condições socioam-

bientais de onde mora;

• assine petições a favor de medidas ambientais;

• plante uma árvore, que ela proporciona sombra e bem-estar. além disso, 

você estará contribuindo para evitar o aquecimento global. em média, 

uma árvore absorve 200 kg de carbono durante seu crescimento, evitan-

do que haja mais co2, o principal gás de efeito estufa na atmosfera; 

Per_amb_BOOK_Mau.indb   55Per_amb_BOOK_Mau.indb   55 24/09/14   11:4324/09/14   11:43



Faça agora mesmo um 
teste chamado de pegada 

ecológica, que calcula o 
quanto você está contribuindo 

para a sustentabilidade 
no nosso planeta: <http://

www.footprintnetwork.org/
en/index.php/GFN/page/

calculators/>

Em seguida, assista ao 
vídeo Sustentabilidade – 
Reciclagem, disponível no 

site: 
<http://www.youtube.

com/watch?v=l-
W7kre9n5g&feature=related>
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• denuncie queimadas irregulares, pois o fogo pode se alastrar destruindo 

o habitat de milhares de animais, além de jogar gases causadores do 

aquecimento global na atmosfera;

• invista em empresas com políticas socioambientais;

• proponha a adoção de uma política de responsabilidade socioambiental 

no seu trabalho.

Você consegue enxergar sua atuação?

Respeitando a preservação da biodiversidade e da diversidade cultural de 

cada agroecossistema e com o manejo ecológico dos recursos naturais, o 

desempenho do técnico em meio ambiente se fará presente visando a um 

desenvolvimento sustentável. 

Ainda, uma observação importante nessa era tecnológica e para nós mesmos 

que somos dependentes da informatização:

A escolha de gadgets verdes
Entre as várias opções disponíveis é importante observar alguns detalhes 

na hora da compra
Por Elis Jacques 

Os gadgets verdes estão cada dia mais presentes entre as opções sustentáveis 

no mercado, e identifi car o que é mais ou menos sustentável pode não ser 

uma tarefa tão fácil. Várias etiquetas e informações em embalagens chamam 

a atenção dos consumidores para os benefícios ou impactos reduzidos que 

aquele produto causa ao meio ambiente.

Para comparar os eletrônicos, alguns aspectos como toxidade de materiais, uso 

de energia renovável e reciclagem pós-consumo podem ser considerados. É 

importante lembrar que o volume do e-lixo, o lixo eletrônico, vem aumentando 

de acordo com as novidades do mercado. É também o papel do consumidor 

pressionar, através das escolhas, mudanças nas linhas de produção e materiais 

empregados.

Fonte: <http://atitudesustentavel.com.br/blog/2011/03/01/a-escolha-de-gadgets-verdes/>.  Acesso em: 22 maio 2014.
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Resumo

A partir dos conhecimentos adquiridos nas aulas anteriores aliados a esta aula, 

foi possível verifi car a missão do técnico em meio ambiente, que nada mais é do 

que interpretar o meio ambiente e prevenir impactos no mesmo visando a sua 

conservação para as gerações futuras a partir da sustentabilidade ambiental.

Atividade de Aprendizagem

1. Por que a conservação é o ponto de partida para a sustentabilidade?

2. Dê exemplos de ações do seu dia a dia que vão de encontro com a 

sustentabilidade.
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Aula 5 – Crescimento populacional

Objetivos 

Conhecer a história do crescimento populacional do Brasil e do mundo.

Compreender como o crescimento populacional afeta o meio ambiente.

5.1 Introdução ao crescimento populacional
Anteriormente, a população humana era proporcionalmente pequena, as 

alterações ambientais geradas por técnicas inadequadas de manejo tinham 

extensão regional e, a maioria dos prejuízos era reversível. 

O crescimento populacional e a industrialização multiplicam a cada dia o poder 

de ação humana sob o ambiente, tendo o homem como um consumidor 

no ecossistema onde vive e se diferencia das demais espécies utilizando os 

recursos naturais em seu próprio benefício. Assim como também se distingue 

culturalmente conforme a região onde está inserido.

Dessa forma, o critério de sustentabilidade ecológica não tem sido 

satisfatoriamente empregado, uma vez que as práticas de conservação e 

preservação não são idealizadas e aproveitadas, muitas vezes por falta de 

políticas governamentais, provocando danos para a manutenção do equilíbrio 

ambiental e para a sobrevivência dos seres humanos.

Você tem a percepção de que a população humana está crescendo em 

ritmo acelerado?

E quais as consequências desse crescimento no meio ambiente?

Então, você há de perceber e concordar que quanto maior o número de 

pessoas, maior será o consumo, o esgotamento dos recursos naturais 

e a degradação ecológica. Uma vez que, em prol do desenvolvimento 

há um crescimento econômico com ações na natureza, tais como as atividades 

industriais poluidoras, a mineração, as atividades agropecuárias que utilizam 
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Taxa de natalidade
É a relação entre o número de 
nascimentos ocorridos em um 

ano e o número de habitantes.

Taxa de mortalidade
É a relação entre o número de 

óbitos ocorridos em um ano e o 
número de habitantes.
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intensivamente de adubos químicos e agrotóxicos e suas consequências para 

o ambiente como as formas perceptíveis e imperceptíveis de poluição do ar, 

do solo, da água e sonora, já estudadas nas aulas anteriores.

O cálculo da quantidade de pessoas, ou seja, da população é chamado de 

densidade demográfi ca, e é realizado a partir de levantamentos periódicos 

conhecidos como censos demográfi cos com origem na China.

Esse tipo de pesquisa é realizada em grande escala e tem como objetivo obter 

o maior número possível de informações cultural, social e econômica de 

determinado local.

5.2 Crescimento demográfi co
A seguir veremos o crescimento da população no mundo e no Brasil, assim 

como sua consequência no meio ambiente.

5.2.1 No mundo
Desde o início da humanidade, até mesmo por meio de relatos bíblicos, 

verifi cava-se um crescimento populacional lento, pois as taxas de natalidade 

e de mortalidade caminhavam praticamente juntas devido à fome, epidemias 

e catástrofes naturais. 

Ainda hoje, tanto a natalidade quanto a mortalidade estão ligadas a qualidade 

de vida da população analisada, ressaltando que há diferenças entre populações 

rurais e urbanas. 

Na Tabela 4.1 vocês podem acompanhar a densidade demográfi ca ao longo 

da nossa história.

Tabela 4.1: Crescimento populacional mundial ao longo dos anos.
ANO NÚMERO DE HABITANTES NO MUNDO

400 a.C 250 milhões

1850 1,2 bilhões

1900 1,6 bilhões

1950 2,4 bilhões

1970 3,6 bilhões

1980 4,5 bilhões

2000 6,0 bilhões

2008 6,7 bilhões

2050* 9,2 bilhões

* Previsão da Organização das Nações Unidas (ONU).
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A partir de pesquisa realizada pelo Departamento de Assuntos Sociais e 

Econômicos (DESA), ocorreu a previsão realizada pela ONU, que parte da 

expectativa de mudanças sociais no planeta, tal como o aumento da perspectiva 

de vida nos países em desenvolvimento, pois nos já desenvolvidos isso já é uma 

realidade e não ocorrerão mudanças nesse sentido. 

Mas, você tem ideia do que provocou o grande boom demográfi co nos séculos 

XVIII e XIX?

Sim, foi ela mesma, a Revolução Industrial, uma transformação tecnológica e 

científi ca.

Tivemos, como repercussões da mesma:

• O êxodo rural, ou seja, migração do campo para a cidade;

• A diminuição da mortalidade infantil e o aumento da expectativa de vida 

da população em geral, em função dos avanços na medicina e solução 

dos problemas sanitários;

• A utilização do trabalho infantil, estimulando o aumento do número de 

fi lhos para elevar a renda familiar.

Com grande avanço demográfi co também no século XX, o qual culminou 

com a evolução tecnológica refl etida nas diversas áreas, tais como medicina, 

agricultura, transporte, informação, sanitária entre outras.

A varíola

Classifi cada como uma das enfermidades mais devastadoras da humanidade, a 

varíola foi considerada erradicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

em 1980. No entanto, a doença voltou às manchetes de jornais em virtude da 

suposição de que ela pudesse ser utilizada como arma biológica.

Acredita-se que a varíola tenha surgido há mais de três mil anos, provavelmente 

na Índia ou no Egito. De lá para cá, ela se espalhou pelo mundo, causou 

inúmeras epidemias, aniquilou populações inteiras (como diversos povos 

indígenas brasileiros) e mudou o curso da história.  Marcas causadas pela 

doença foram encontradas na face da múmia do faraó Ramsés II. A doença 

atingiu também personagens importantes da história ocidental, como a rainha 
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Maria II da Inglaterra, o rei Luiz I da Espanha, o imperador José I da Áustria, e 

o rei Luiz XV da França.

O vírus da varíola pertence à mesma família dos vírus causadores de doenças 

próprias do gado bovino (a varíola bovina) e de outros animais.

No dia 14 de maio de 1796, o médico inglês Edward Jenner retirou pequena 

quantidade de sangue das mãos de uma camponesa que havia sido infectada 

com o vírus bovino e o inoculou em um garoto de oito anos. Com o tempo, 

constatou-se que a criança havia se tornado imune à varíola. Jenner realizou 

esse experimento após observar que pessoas antes infectadas com o vírus 

da varíola bovina (bem mais branda) nunca manifestavam a varíola humana: 

estava descoberta a vacina contra a enfermidade.

A descoberta de Jenner mudou a história da imunologia – a própria palavra 

vacina vem do latim vaccinus, de vacca (vaca).

Fonte: <http://www.fi ocruz.br/ccs/glossario/variola.htm>. Acesso em: 10 dez. 2013.

5.2.2 No Brasil
No Brasil, o primeiro censo aconteceu em 1846, mas foi a partir de 1870 que 

começou a vigorar em todo o país. No fi nal da década de 1930 foi criado o 

Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), tornando o censo mais 

dinâmico e preciso. 

Desde a década de 1960, nosso país vem se tornando cada vez mais populoso, 

ocupando hoje o 5º lugar no mundo, com uma população em 2010 de 

190.732.694 habitantes, fi cando atrás apenas da China, Índia, Estados Unidos 

e Indonésia.

Até o ano de 1950, o crescimento populacional brasileiro se devia as migrações 

externas, mas a partir daí, devido ao crescimento natural positivo, ou seja, a 

taxa de natalidade maior que a de mortalidade, o que gerou uma explosão 

demográfi ca nos 50 anos seguintes.

Atualmente, a população vem crescendo, mas em menores porcentagens, 

acompanhando o ritmo mundial (Tabela 4.2).
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Vale a pena consultar o site do 
IBGE para mais informações: 
<http://www.ibge.gov.br>
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Tabela 4.2: Ranking de população por Estado

Estados População 2010
Variação 
2010/2000

População 2000
Variação 
2000/1990

População 
1990

Acre 732793 31.44% 557526 33.47% 417718

Alagoas 3120922 10.57% 2822621 12.27% 2514100

Amapá 668689 41.37% 473023 -17.12% 570719

Amazonas 3480937 23.76% 2812557 33.72% 2103243

Bahia 14021432 7.59% 13032225 10.13% 11833646

Ceará 8448055 13.89% 7417734 16.7% 6356456

Distrito Federal 2562963 24.95% 2051146 28.11% 1601094

Espírito Santo 3512672 13.41% 3097232 19.1% 2600618

Goiás 6004045 20.0% 5003228 24.49% 4018903

Maranhão 6569683 16.25% 5651475 15.37% 4898674

Mato Grosso 3033991 24.63% 2434363 22.84% 1981730

Mato Grosso do Sul 2449341 19.57% 2048517 17.3% 1746451

Minas Gerais 19595309 9.58% 17881685 14.06% 15677838

Pará 7588078 22.54% 6192307 25.1% 4950060

Paraíba 3766834 10.38% 3412721 6.61% 3201114

Paraná 10439601 12.95% 9242273 9.39% 8448713

Pernambuco 8796032 11.65% 7877964 11.32% 7076739

Piauí 3119015 9.7% 2843278 10.11% 2582137

Rio de Janeiro 15993583 11.13% 14391282 12.67% 12773138

Rio Grande do Norte 3168133 14.89% 2757430 14.15% 2415567

Rio Grande do Sul 10695532 5.98% 10091914 11.61% 9041731

Rondônia 1560501 13.1% 1379787 21.81% 1132692

Roraima 451227 39.1% 324397 49.09% 217583

Santa Catarina 6249682 16.96% 5343289 19.0% 4490021

São Paulo 41252160 11.39% 37032403 19.01% 31118349

Sergipe 2068031 23.62% 1672932 12.14% 1491876

Tocantins 1383453 25.57% 1101728 21.15% 909399

Fonte: <http://noticias.uol.com.br/censo-2010/populacao/>. Acesso em: 10 dez. 2013.

Nesta aula, vimos o aumento populacional no Brasil. Agora é com você! Pesquise 

sobre seu município se houve aumento ou declínio populacional e o porquê.
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Para expor o que falamos até 
então e o que ainda veremos, 

assista ao vídeo Exposição crise 
da biodiversidade: a natureza 

ameaçada: 
<http://www.youtube.com/

watch?v=I4hnVn9ieAY>
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Vamos conhecer os fatores que contribuem para a redução do crescimento 

populacional:

• a urbanização;

• a queda da fecundidade da mulher;

• o planejamento familiar;

• a utilização de métodos de prevenção à gravidez;

• a mudança ideológica da população.

5.3 Consequências da explosão 
do crescimento populacional sobre 
o meio ambiente
Por conta do intenso crescimento da população mundial, a retirada de matéria-

prima do meio ambiente acarretou um grave colapso ecológico, levando à 

extinção de inúmeras espécies de animais e outras se encontram ameaçadas, 

degradação ambiental pelo desmatamento, desertifi cação, erosão do solo e 

outros fatores que iremos estudar nesta aula.

Há quem diga que: “o homem por onde passa destrói e polui o meio 

ambiente”.

Que tal vermos algumas das consequências da elevação da população mundial 

na natureza.

Alguns estudos revelam que os países com populações elevadas chegam a um 

desfl orestamento das áreas tropicais na ordem de 0,6% ao ano. Um exemplo 

muito marcante é o do aumento populacional da América Central, que entre 

os anos de 1950 e 1985 foi de 9,2 milhões para 26,1 milhões, ou seja, 183%, 

com consequência de perda de 40% da fl oresta original.

Atividades agropecuárias iniciando com desmatamento e posterior exploração 

intensiva do solo contribui para a formação de desertos, que nada mais são do 

que a desertifi cação devido ao impacto da elevação na população. O que não 

se observava no início da civilização, uma vez que os camponeses retiravam 

do solo somente o essencial para a sua sobrevivência.
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Assista aos vídeos No 
Caminho da Extinção 
<http://www.youtube.com/
watch?v=QRbe9c8obEA> 
e Extinção Seres Humanos 
<http://www.youtube.com/
watch?v=aVSBxYwr7Io> para 
saber mais sobre a extinção 
da nossa fauna, fl ora e seres 
humanos.
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Ainda, cabe ressaltar que o emprego de agrotóxicos, adubos químicos e a 

mecanização agrícola surgiram visando o aumento de produtividade para 

alimentar a população em crescimento, mas acabaram por ter ação poluidora 

e efeitos diretos (empobrecimento e erosão do solo, destruição dos relevos 

naturais, poluição das águas de superfície e dos lençóis freáticos) e efeitos 

indiretos (perda da diversidade genética de muitas espécies vegetais e animais) 

no meio ambiente.

Já que estamos falando de produção agrícola, vamos comentar sobre o 

êxodo rural crescente nos últimos anos, principalmente nos países em 

desenvolvimento. Esse inchaço de forma desordenada das cidades desencadeia 

a proliferação de doenças infectocontagiosas e aumento dos índices de 

violência e a maior vulnerabilidade de acidentes naturais e industriais. Além 

do aumento nos níveis de consumo, consequentemente de resíduos orgânicos 

e inorgânicos, aumentando as calamidades ambientais.

Assim, essa problemática do lixo urbano devido ao êxodo rural e aos níveis de 

natalidade é um dos grandes problemas da atualidade, pois na maioria das 

cidades o lixão é a céu aberto, proporcionando a propagação de doenças e 

riscos ambientalmente danosos.

A constatação realizada há 10 anos e, que não mudou muito até os dias atuais, 

revelava que 75% dos municípios brasileiros possuíam lixão a céu aberto, 

apenas 12% aterro controlado, 9% aterro sanitário e 4% compostagem. 

Ainda, somente 55% desses realizavam recolhimento do lixo hospitalar.

Fica difícil um plano diretor para o desenvolvimento sustentável devido ao 

crescimento desordenado e a grande produção de resíduos, o qual possa talvez 

ser concebido através da participação da população na gestão dos recursos 

ambientais existentes e crescimento populacional controlado e consciente.

Após todas essas constatações, faz-se necessário que todos os seres humanos 

tomem consciência e passem a regular o crescimento populacional para 

impedir um desastre ambiental irreversível que o colocará em extrema 

ameaça de extinção.
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O consumo consciente defende que a aquisição e uso de bens de consumo, 

alimentos e recursos naturais devem ocorrer de forma a não exceder as 

necessidades das pessoas. Essa fi losofi a colabora para alimentar o senso de 

cidadania em cada um de nós, ao mesmo tempo em que ajuda a preservar 

o planeta.

Por que preocupar-se?

Calcula-se que atualmente o consumo é 20 a 25% maior do que a oferta de 

recursos naturais. Isto signifi ca que a população mundial consome mais do 

que o meio ambiente pode oferecer e, consequentemente, se não existirem 

medidas para diminuir este consumo, o planeta não mais poderá sustentar a 

forma atual de vida da humanidade. O país com um dos maiores consumos 

per capita é o Estados Unidos. Segundo pesquisadores, se a população mundial 

agisse da mesma forma que os norte-americanos, seriam necessários três 

a cinco planetas Terra para garantir os insumos básicos de água, energia e 

alimentos. Informações como essas que, quando associadas às notícias do 

aquecimento global, o buraco na camada de ozônio, a escassez de água e as 

atuais mudanças climáticas, contribuem para que surjam perguntas sobre o 

que pode ser feito para conter esses efeitos. E a primeira ação a ser tomada é 

o consumo consciente.

Consumimos a todo o momento...

Pela manhã são consumidos produtos alimentícios no café-da-manhã, água 

para o banho e energia elétrica para manter a geladeira funcionando. Caso não 

utilize uma bicicleta ou realize uma caminhada, é consumido combustível para 

se locomover ao trabalho. Durante o dia no escritório, energia é consumida 

para manter seu computador ligado, assim como a luz elétrica ou a máquina 

de café. Então mesmo que nenhuma compra efetiva seja realizada, qualquer 

um consome diariamente recursos extraídos do meio-ambiente.

Cada produto ao ser consumido passa por um processo de extração, fabricação, 

transporte, consumo e fi nalmente vai ao lixo. Uma camiseta, por exemplo, é 

fabricada a partir do plantio de algodão. Durante sua fabricação

 são utilizados outros recursos como água e energia. Para chegar até a loja 

são utilizados combustíveis para o seu transporte e para sua embalagem é 

produzido um tipo de plástico derivado do petróleo, outro recurso natural. 

Tanto a embalagem quanto a camiseta terminam no lixo. Todo o consumo 
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de uma simples camiseta envolve a extração de diversos recursos naturais, a 

poluição produzida durante etapas do processo como fabricação ou transporte, 

para no fi nal ser jogado no lixo, onde milhares de outros produtos também 

descartados se acumulam nos aterros sanitários poluindo o meio-ambiente. 

Ao buscar o equilíbrio entre sua satisfação pessoal e um modelo ambiental, 

social e econômico correto, são avaliadas a reais necessidades de consumo e 

as formas de economizar e ajudar ao meio-ambiente.

Fonte: <http://www.ecoconsciente.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=27>.  Acesso 

em: 22 maio 2014. 

Resumo

Aprendemos, nesta aula, que o crescimento populacional, o êxodo rural e a 

alta taxa de natalidade são os responsáveis pelo aumento da industrialização e 

expansão agrícola devido à elevação do consumismo, causando desequilíbrio 

ambiental e desastres ecológicos, tais como a extinção de inúmeras espécies 

de animais e outras que se encontram ameaçadas, degradação ambiental pelo 

desmatamento, desertifi cação, erosão do solo, entre outros. A sustentabilidade 

ambiental poderá ser alcançada a partir de políticas públicas ordenadas de 

controle populacional e conservação e preservação da natureza.

Atividade de Aprendizagem

1. Qual a sua percepção em relação ao crescimento demográfi co do Brasil 

e do mundo?

2. Cite e explique pelo menos uma consequência do crescimento popula-

cional no meio agrícola e nas cidades.
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