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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante:
Bem-vindo ao e-Tec Brasil!
Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica
Aberta do Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007,
com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na modalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Ministério
da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distancia (SEED) e de
Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas técnicas estaduais e federais.
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 educação de qualidade, e promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.
O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de ensino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir o
ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino e
o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das
redes públicas municipais e estaduais.
O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – 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 profissional!
Ministério da Educação
Janeiro de 2010
Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br

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 definição de um termo, palavra ou expressão
utilizada no texto.
Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros,
filmes, 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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Apresentação da disciplina

Prezado estudante:
A disciplina “Interpretação socioambiental” faz parte da proposta curricular
do curso Técnico em Meio Ambiente, em que você está matriculado.
Por que essa disciplina? Qual a função em sua formação profissional?
Hoje, não somente predomina o processo de globalização na economia, na
comunicação, mas também a concepção de que tudo está interligado, numa
espécie de rede cósmica. É nesse sentido que a dimensão ambiental passou a
ser percebida e trabalhada não como algo separado do homem, antes como
parte da vida humana e que, portanto, a ação do homem tem impacto sobre
essa natureza, sobre seu meio. Por isso, no momento atual, se fala tanto em
desenvolvimento sustentável.
Mas o que significa desenvolvimento sustentável? O que você compreende?

Estudar, compreender essas relações, considerando o todo e não apenas as partes, se torna fundamental para qualquer ação ou política de intervenção, tanto
em nível macro (governo federal, estadual) como micro (governo municipal).
Em razão disso, essa disciplina tem como objetivo auxiliá-lo a:
• É compreender os aspectos relacionados com o crescimento das populações
(humanas e de outros seres vivos) e as consequências desse crescimento;
• compreender as políticas do desenvolvimento sustentável para analisar os
impactos ambientais e suas consequências;
• conhecer os tipos de poluição ambiental, bem como suas causas e consequências para as populações humanas e demais seres vivos;
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• reconhecer os mecanismos antrópicos capazes de modificar o meio.
Antrópico: resultante
da ação do homem.

Daí, organizamos esta disciplina em três unidades que cuidarão dos seguintes
temas:
• Aula 1: Crescimento Populacional e Regulação
• Aula 2: Bases para o Desenvolvimento Sustentável e a Crise Ambiental
• Aula 3: Poluição Ambiental
Irá perceber, ao longo da leitura deste Fascículo, como os assuntos que aqui
serão tratados estão interligados a outros contidos nas disciplinas de Educação Ambiental, Introdução ao Direito Ambiental, Ecologia e Interpretação
Ambiental, Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Gestão Ambiental Empresarial, Gestão e Monitoramento do Ar e Tratamento de Efluentes.
É isso mesmo. Todas estas disciplinas discorrem sobre temas relacionados com
os que iremos tratar aqui neste Fascículo. Por isso que dizíamos, no início
desse texto, que hoje há a percepção de que nada está isolado, que tudo está
conectado e que, portanto, para compreender um fato, uma situação, um
problema é necessário que desenvolvamos visão holística, sistêmica, isto é, de
totalidade.

Holística: visão totalizada,
busca abranger tudo.
Sistêmica: que afeta de
forma total; geral,
generalizado.

Temos certeza que você está curioso e interessado nos temas que estamos lhe
propondo e está começando a perceber a importância deles em sua formação
profissional como técnico em Meio Ambiente. Por isso, é significativo que
você se empenhe e dedique parte do seu dia ao estudo desta disciplina.
Sucesso em sua caminhada.
Bons estudos!

Aula 1 - Crescimento populacional
e regulação

Objetivos:
Ao final do estudo deste tema, você saberá:
• conhecer breve histórico do crescimento populacional mundial
e brasileiro, bem como as causas desse crescimento;
• compreender os fatores que permitem às populações regularem seu tamanho.

Nesta primeira aula, trataremos de um tema complexo: a regulação do crescimento populacional. Por isso, dividimos o tema em duas seções:
• Seção 1 - O crescimento da população brasileira e mundial
• Seção 2 – Como a população regula seu crescimento
Espero que, ao final da leitura desta unidade, você possa:
• conhecer breve histórico do crescimento populacional mundial e brasileiro,
bem como as causas desse crescimento;
• compreender os fatores que permitem às populações regularem seu tamanho.
Agora, vamos iniciar nossa conversa sobre as populações. Bom estudo!

Seção 1 - O crescimento da população
brasileira e mundial
A população humana cresce atualmente em ritmo acelerado e defronta com
intrincados problemas de sobrevivência gerando consequências como o esgotamento dos recursos ambientais e o desequilíbrio ecológico.
Conforme se observa no gráfico (Figura 1), a população mundial revela uma
linha quase horizontal de crescimento no passado, até o período de 1750 a
1800, condicionado a fatores limitantes, como a fome, a peste e a guerra. A

Nome da Aula

11

e-Tec Brasil

população mundial aumentou uma taxa de 0,3% por ano, entre 1650 e 1750,
e de 0,5%, entre 1750 e 1850. Desde então, apresenta uma linha quase vertical de crescimento, em torno de 2% a 2,5% ao ano.

hab

evolução demográfica mundial

4 bilhões
3
2

1650
1750
1850
1950

1

Figura 1. Gráfico da evolução demográfica mundial
Fonte: www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/ecologia

A densidade das populações humanas (densidade demográfica) é calculada
com base em recenseamentos periódicos, os censos demográficos.
O censo demográfico teve origem na China. É uma pesquisa em grande
escala cujo objetivo é captar a maior quantidade possível de informação
sobre determinada sociedade, região e setor econômico. O primeiro regulamento censitário em nosso país se deu em 1846; a partir de 1870, passou
a vigorar em todo território nacional. Depois de 1930, com a criação do
IBGE no fim da década, o censo passou a ter um caráter mais dinâmico e
preciso.
Poucos países conheceram um crescimento populacional tão grande e rápido
como o que ocorreu no Brasil nos últimos 120 anos. De 1872 (primeiro censo)
a 1991 (décimo censo), a população brasileira passou de quase dez milhões
para aproximadamente 150 milhões de pessoas, um aumento de quinze vezes
em menos de 120 anos (tabela 1).

Tabela 1. Crescimento populacional brasileiro
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Ano

Estimativa da população

1872

9 930 478

1890

14 333 915

1900

17 438 434

1920

30 635 605

Curso Técnico em Meio Ambiente

Em apenas três décadas (1950-1980), a população brasileira teve um acréscimo de 67 milhões de pessoas: passou de 52 para 119 milhões.
Esse acréscimo é muito superior à população atual de alguns países, como a
França, a Itália e o Reino Unido (cerca de 57 milhões, cada um). Equivale, também, ao dobro da população atual da Argentina (33 milhões de pessoas).
E esse crescimento continuou nos últimos anos, tanto que, em julho de 2009,
o IBGE divulgou que a população brasileira está em torno de 190 milhões de
pessoas.

Atividades de aprendizagem
1. Como você explicaria o elevado crescimento populacional ocorrido no Brasil?

Em qualquer país, o crescimento populacional resulta de duas variáveis:
• as migrações externas (entrada e saída de pessoas do país); e
• o crescimento natural da população (diferença entre as taxas de natalidade
e as de mortalidade).
No Brasil, apesar de a imigração ter contribuído de forma decisiva no aumento
populacional, sem dúvida foi o crescimento natural o fator principal do
aumento populacional.
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No período posterior à Segunda Guerra Mundial, o Brasil ingressou na etapa
de maior crescimento populacional. O explosivo crescimento populacional,
ocorrido no período situado entre a década de 1940 e a de 1980, resultou da
seguinte combinação de variáveis demográficas: redução muito lenta da
natalidade e queda acentuada da mortalidade.
Nesse período, a taxa média de crescimento anual da população brasileira se
situou próximo de 2,6%. Para ter uma ideia do que isso significa em relação ao
aumento populacional, observe que:
• para uma taxa de crescimento anual de 3%, a população duplica a cada 23
anos;
• para uma taxa de 2,5%, a população duplica a cada 28 anos;
• para uma taxa de 1%, a população duplica a cada setenta anos.
Sendo assim, entre 1940 e 1980, a população quase triplicou: passou de 41
para quase 120 milhões.

Terceiro Mundo: é uma
designação genérica
usada para designar
nações de economia
subdesenvolvida ou em
desenvolvimento.

Essa bomba humana, conhecida pelo nome de explosão demográfica, não
aconteceu somente no Brasil. No período pós-Segunda Guerra Mundial, atingiu todo o Terceiro Mundo. A população mundial mais que dobrou: passou de
2 bilhões para quase 4,5 bilhões de pessoas (125% de aumento). Cerca de
90% desse aumento coube ao Terceiro Mundo.
As razões dessa explosão demográfica, ocorrida no Terceiro Mundo, são aquelas já mencionadas no caso do Brasil: Especificamente, seriam:
• rápida e acentuada queda das taxas de mortalidade: resultado de várias causas,
tais como o progresso mundial da medicina e da bioquímica, a urbanização dos
países subdesenvolvidos, acompanhada da melhoria das condições médicohospitalares e higiênico-sanitárias, combate às doenças de massas, etc.;
• persistência de elevada taxa de natalidade: relacionada com fatores que
dificultam a adoção de métodos artificiais de controle da natalidade, como a
influência religiosa, a baixa escolaridade da população, a pobreza, o elevado
contingente de população rural, etc.

Atividades de aprendizagem
1. Que consequências esse crescimento populacional tem provocado no mundo? Você saberia indicar alguns de seus efeitos?

e-Tec Brasil
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Pois bem. O crescimento populacional apresentado nesta unidade tratou do
aumento da população humana ao longo dos anos, e como este foi acentuado no período pós-Segunda Guerra Mundial. Essas informações serão muito
relevantes para o entendimento e discussão das próximas unidades. Entretanto, é muito importante compreender como se comportam as populações
silvestres. Sendo assim, na próxima seção falaremos sobre populações silvestres, abordando os fatores que afetam seu crescimento.

Seção 2 - Como as populações regulam
seu crescimento
Bom, agora que já comentamos um pouco sobre o crescimento da população
humana no Brasil e no mundo, podemos tratar de fatores que regulam (controlam) o crescimento das populações e discutir:
• o conceito ecológico de população;
• como o tamanho das populações são regulados;
• as consequências do aumento populacional.
Na face da Terra existem milhões de espécies de seres vivos. As diferentes
espécies se distribuem em grupos de indivíduos, chamados de populações
biológicas. Uma população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie
que vive em determinada área geográfica.
Por exemplo, em um local específico, vive um grupo de um mesmo tipo de
besouros. Dizemos, então, que aí habita uma população de besouros.
Populações são dinâmicas, variam de tamanho, densidade, distribuição, dispersão e estrutura etária, em resposta às mudanças das condições ambientais.
O tamanho de uma população é representado pelo numero de indivíduos em
determinado período de tempo.
Populações podem ser muito pequenas. Essas tendem a se extinguir mais
facilmente, pois são mais vulneráveis às doenças, à predação ou às catástrofes
naturais. Também apresentam problemas genéticos, pois há o aumento da
probabilidade de cruzamentos entre indivíduos consanguíneos (entre parentes), afetando assim a frequência de doenças hereditárias e diminuindo a
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alimentar dele.
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diversidade (variabilidade) genética, necessária para a adaptação às mudanças ambientais.
Por outro lado, as populações podem crescer muito e os indivíduos passarem
fome ou morrerem em função de doenças e predação. Densidade é o termo
utilizado para representar o numero de indivíduos por unidade de área.
Por exemplo: Uma área com 10 jararacas (cobras) por hectare tem densidade
mais baixa que outra com 100 jararacas por hectare.
Capacidade de
suporte: Número
máximo de
indivíduos de uma
espécie que o
ambiente tem
capacidade de
suportar.

O crescimento das populações esbarra em limites. À medida que a população
cresce, os fatores limitantes do crescimento exercem efeitos na natalidade e
na mortalidade de indivíduos. São esses os fatores dependentes de densidade, cujos efeitos aumentam conforme a população aumenta e podem manter
a população sob controle. Há também os fatores independentes de densidade, que podem alterar a taxa de crescimento da população, mas não controlam seu tamanho (Tabela 2).

Tabela 2. Fatores dependentes e independentes de densidade populacional
Fatores dependentes da densidade

Fatores independentes da densidade

Estoque de alimento

Clima

Disponibilidade de habitat

Temperatura

Competição

Umidade

Predadores

Catástrofes

Parasitas
Doenças

Imaginemos uma população que, a cada geração, está sofrendo um aumento
em seu número de indivíduos (aumento na densidade populacional) . Esperase com isso um aumento gradual na competição por recurso, já que indivíduos
de uma mesma espécie têm necessidades muito próximas quanto à utilização
desses recursos.
Com o aumento na competição, seria esperado então que os indivíduos desta
população sofressem uma diminuição na ingestão de alimentos, o que implicaria diminuição das taxas de desenvolvimento e crescimento, no acúmulo de
reservas energéticas, bem como aumento na chance de predação. Assim, a
competição acarretaria redução na fecundidade e sobrevivência dos indivíduos, afetando, então, as chances de reprodução futura.

e-Tec Brasil
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Os efeitos adversos da competição em um indivíduo serão maiores quão
maior for o número de competidores. Desse modo, o tamanho das populações pode ser continuamente regulado de um modo dependente da densidade, usualmente por fatores como a competição.
O efeito de fatores independentes, como o clima, pode ser minimizado ou
maximizado dependendo do tamanho da população. Quando uma população
é grande, uma pequena variação no clima pode matar uma grande fração da
população. Já após a diminuição da população, com o acesso a melhores condições, grande variação no clima mata menos indivíduos. O clima tem papel
importante no controlar o crescimento das populações e, de tempos em tempos, estações de extremo frio ou seca são os melhores elementos de controle.

Resumo
Aprendemos nesta aula que as populações humanas têm apresentado alto
crescimento, principalmente nos últimos anos, sobretudo após a Segunda
Guerra Mundial. Vimos que os principais fatores que provocam o crescimento
populacional são as migrações e taxas da natalidade maiores que as de mortalidade. População é um conceito utilizado em Ecologia para definir um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive em determinada área geográfica. O tamanho das populações é regulado por meio de fatores que dependem de sua densidade (como competição, disponibilidade de habitat, etc.) e
fatores que independem de sua densidade (como o clima, catástrofes, etc.) As
populações crescem até o limite em que houver recursos para se manter. Quando os recursos se tornam escassos, as populações decrescem. Assim ocorre
sua regulação.

Atividades de Aprendizagem
1. O homem é, certamente, a espécie que mais modifica o meio em que vive.
Sua atuação sobre o ambiente, no entanto, tem levado a sérios problemas.
Você poderia citar pelo menos três problemas que os noticiários trazem
atualmente que sejam causados pelo homem?
2. Considere uma população de vertebrados ocorrendo em determinada área.
Esta população já atingiu seu ponto de equilíbrio, ou seja, o tamanho da
população já atingiu seu máximo em relação à quantidade de recurso que o
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ambiente oferece. Porém, a distribuição de indivíduos ao longo da área não
é a mesma: quanto mais próximo dos limites da área de distribuição, menos
frequentemente são encontrados indivíduos dessa espécie. Procure uma
explicação para esse fato.
3. O mexilhão dourado é originário da China e do Sudeste da Ásia. No Brasil,
seu primeiro registro ocorreu em 1998, em frente ao porto da cidade de
Porto Alegre, provavelmente introduzido por meio de água de lastro de
navios. Esse molusco é capaz de fixar-se em qualquer tipo de substrato submerso, causando significativos danos ambientais e econômicos. Em 2004, o
Ministério do Meio Ambiente iniciou campanha nacional, com o objetivo de
elaborar um plano de controle de sua expansão, por ter-se constatado um
crescimento descontrolado das populações desse mexilhão. Pesquise mais
sobre as consequências da introdução desse mexilhão no Brasil, abordando
principalmente aspectos do crescimento de sua população.

e-Tec Brasil
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Aula 2 - Bases para o desenvolvimento
sustentável e a crise ambiental

Objetivos:
Ao final do estudo deste tema, você saberá:
• conhecer o real significado da expressão “desenvolver-se sustentavelmente”;
• reconhecer os sinais que o ambiente nos dá quando está em
crise.

Estamos iniciando a segunda aula em que iremos tratar do tema Desenvolvimento Sustentável e a Crise Ambiental. Esse tema gera uma dualidade em
nosso íntimo, porque deparamos com a necessidade e o desejo de termos
bens materiais e fazermos parte de uma nação desenvolvida. Ao mesmo tempo, desejamos manter nosso planeta inteiro, sem as reações que o clima vem
nos mostrando hoje como tsunâmis, tufões, etc.
Será que é possível se desenvolver, ter indústrias, construções e consumir
produtos sem prejudicar o ambiente irreversivelmente?.
Para discutirmos essas questões , dividimos o tema em duas seções:
• Seção 1 – Bases para o desenvolvimento sustentável
• Seção 2 – Crise ambiental
Vamos, então, caminhar juntos na busca desse conhecimento sobre sustentabilidade ambiental? Gostaríamos que, depois de conhecer um pouco mais
sobre isso, você pudesse agir em sua casa e fazer a sua parte na preservação
do planeta.

Seção 1 - Desenvolvimento Sustentável
O desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual a
exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desen-
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volvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o
potencial presente e futuro, a fim de atenderem às necessidades e aspirações
humanas. O desenvolvimento sustentável tem limitações impostas pelo estágio atual da tecnologia e da organização social, no tocante aos recursos ambientais, e pela capacidade de a biosfera absorver os efeitos das atividades humanas. Mas tanto a tecnologia quanto a organização social podem ser geridas e
aprimoradas, tendentes a proporcionar nova era de crescimento econômico.
Os ideais do desenvolvimento sustentável são bem maiores do que as preocupações específicas- a racionalização do uso da energia, ou o desenvolvimento
de técnicas substitutivas do uso de bens não renováveis ou, ainda, o adequado manejo de resíduos. Pobreza, deterioração do meio ambiente e crescimento populacional estão interligados. Os novos desenvolvimentos tecnológicos
podem atuar no controle da poluição causada por tecnologias mais antigas.
Se a eficácia econômica e a preservação ambiental parecem estar distantes de
uma solução conciliadora, podem-se encontrar algumas soluções parciais em
andamento na produção sustentável, como pesquisa e utilização de formas
renováveis de energia, etc.
O conceito de desenvolvimento sustentável inclui usar recursos com o caráter
de perpetuação, e a forma como o conceito foi elaborado é ampla, abrangendo o econômico, o social e o ecológico. Inclui também a exigência da sociedade organizada – tornando-o problema do Estado.
A partir da falência do conceito de que os recursos ambientais seriam infinitos,
estes passaram a ser objeto de gestão. Não cabe apenas analisar os recursos não
renováveis como também discutir a questão do bem público, que muitas vezes
acabou permitindo a exploração desenfreada da parte de alguns indivíduos.
Globalização é uma palavra que está sendo esticada para encobrir diferentes
sentidos. Os principais atores não são países, e sim empresas. O conceito de
desenvolvimento sustentável exige que se pense de forma global, mas que se
aja localmente. Neste sentido, a procura de novo enfoque do desenvolvimento regional deve levar em conta não somente o aspecto econômico, mas também o ecológico, o político, o social e o cultural, os quais são, também, necessários para o crescimento e manutenção de todos os agentes envolvidos (seres
humanos, fauna, flora e a biodiversidade).
O Desenvolvimento Sustentável abarca seis aspectos prioritários que devem
ser entendidos como metas:
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1- A satisfação das necessidades básicas da população (educação, alimentação, saúde, lazer, etc.);
2- A solidariedade para com as gerações futuras (preservar o ambiente de
modo que elas tenham condições de viver);
3- A participação da população envolvida (todos devem se conscientizar da
necessidade de conservar o ambiente e fazer, cada um, a parte que lhe
cabe para tal);
4- A preservação dos recursos naturais (água, oxigênio, etc.);
5- A elaboração de um sistema social garantindo emprego, segurança social
e respeito a outras culturas (erradicação da miséria, do preconceito e do
massacre de populações oprimidas, a exemplo da população indígena);
6- A efetivação dos programas educativos.
Para que haja desenvolvimento global sustentável, é necessário que as pessoas
adotem estilos de vida compatíveis com os recursos ecológicos do planeta –
quanto ao consumo de energia e uso racional da água, por exemplo. O desgaste do meio ambiente se deve, sobretudo, à parcela da população que detém
melhor padrão de vida, por meio da crescente demanda de recursos escassos e
do índice de poluição. Mas também à ação da parcela pobre que, muitas vezes,
para sobreviver, derruba florestas, permite o pastoreio excessivo, exaure terras
marginais e acorre cada vez mais para as cidades já congestionadas.

Atividades de Aprendizagem
Faça uma pausa e procure assistir ao vídeo “A história das coisas”.
(http://www.youtube.com/watch?v=lgmTfPzLl4E). Em seguida, descreva o
que você entendeu do vídeo, em relação aos seguintes aspectos:
a) consumismo desenfreado de produtos;
b) lixo produzido quando se fabricam as coisas que consumimos.
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Países de todo o mundo têm se reunido para discutir assuntos que levem ao
desenvolvimento sustentável. Algumas dessas reuniões geraram documentos
importantes no norteio das atividades humanas para os próximos anos, estabelecendo metas a serem cumpridas. Uma destas reuniões teve grande
impacto e ocorreu no Brasil (Rio-92), com a participação de 170 países. Nesta
foi criado um documento (Agenda 21) com estratégias para promover o
desenvolvimento sustentável regionalmente e globalmente.
Hoje, uma das maiores preocupações ambientais da humanidade gira em
torno da emissão de gases poluentes na atmosfera, o que está provocando
um aquecimento do planeta capaz de provocar mudanças no regime de chuvas, extinção de espécies, etc. Para discutir sobre esse problema, nova reunião de representantes de diversos países ocorreu na cidade japonesa de
Kyoto, nome que deu origem a um protocolo. Na reunião, oitenta e quatro
países se dispuseram a aderir ao protocolo e o assinaram. Dessa forma, comprometeram-se a executar medidas com intuito de diminuir a emissão de
gases poluentes.
Esse Protocolo tem como objetivo firmar acordos e discussões internacionais
para conjuntamente estabelecer metas de redução na emissão de gases estufa na atmosfera, principalmente por parte dos países industrializados, além de
criar formas de desenvolvimento de maneira menos impactante àqueles países em pleno desenvolvimento. Diante da efetivação do Protocolo de Kyoto,
metas de redução de gases foram implantadas, algo em torno de 5,2%, entre
os anos de 2008 e 2012.
As metas de redução de gases não são homogêneas a todos os países. Atribuindo níveis diferenciados de redução para os 38 países que mais emitem
gases, o protocolo prevê a diminuição da emissão de gases dos países que
compõem a União Européia em 8%. Quanto aos Estados Unidos em 7%,
Japão em 6%. Países em franco desenvolvimento, como Brasil, México,
Argentina, Índia e principalmente a China, não receberam metas de redução,
pelo menos momentaneamente.
O Protocolo de Kyoto não apenas discute e implementa medidas de redução
de gases, mas também incentiva e estabelece ações com intuito de substituir
produtos oriundos do petróleo por outros que provocam menos impacto.
Diante das metas propostas o maior emissor de gases do mundo, Estados
Unidos, se desligou em 2001 do protocolo, alegando que a redução iria comprometer o desenvolvimento econômico do país.

e-Tec Brasil

22

Curso Técnico em Meio Ambiente

Atividades de Aprendizagem
1) O que você pensa da postura dos Estados Unidos de se desligar do protocolo de Kyoto?

2) As Olimpíadas de 2016, no Brasil, deverão trazer bastante desenvolvimento à cidade do Rio de Janeiro, a exemplo da melhoria no sistema de transporte, novos hotéis, reforma e construção de estádios, etc. Mencione
alguns cuidados que os organizadores dessas obras deverão ter para que
esse desenvolvimento seja ambientalmente sustentável, e não de destruição ambiental.

Seção 2 - Crise Ambiental
O homem defronta com uma crise ecológica que vem evoluindo em consequência da má administração crescente do meio natural e do crescimento
desenfreado das populações humanas. Essa crise não apenas ameaça suas
condições de realizar um modelo de vida condizente com a presente população
humana, mas também suas possibilidades de continuar a existir como espécie.
Os sinais de ameaça da crise aparecem em problemas específicos, tais como:
a) o desequilíbrio da produção de alimentos e do crescimento da população
humana;
b) a redução da produtividade de vastas áreas de terra;
c) o mau uso e a poluição das águas;
d) a mudança gradual dos climas regionais e globais como resultado das atividades urbanas e das técnicas agrícolas;
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e) a destruição de importantes espécies da fauna selvagem e a alteração das
comunidades naturais;
f) a proliferação de organismos transmissores de doenças e epidemias.
Estes problemas são sintomas de distúrbios de processos efetuados na biosfera em seu todo, capazes de reduzir a níveis mortais a qualidade e a produtividade do meio natural mundial. Contribuem também, em grande escala, para
criar a instabilidade política do mundo moderno.
Muitos fatores de ordem cultural, econômica e histórica concorreram para o
surgimento destes problemas. Na origem, porém, está a exploração cada vez
maior, por parte do homem, dos recursos naturais, sua ignorância no tocante
às leis que regem os sistemas biológicos, a exploração incontrolada e a inabalável fé na tecnologia para resolver tais problemas que evoluem em proporções cada vez maiores.
A população humana atingiu um nível em que as exigências de recursos naturais requerem uma exploração maciça de todos os ambientes terrestres, fluviais e marítimos. A exploração de certos recursos alimentares, tais como a pesca
marítima, está se aproximando de um nível máximo possível.
Ao mesmo tempo, o homem se mostra profundamente ignorante em relação
aos fatores básicos responsáveis pela produção destes recursos e relativamente às consequências, em longo prazo, de seus métodos de exploração.
A tecnologia acarretou maiores problemas além dos resultantes da superexploração. As atividades agrícolas, industriais e urbanas se tornaram agentes
de padrões globais de poluição, alguns dos quais ameaçam os processos básicos da biosfera. A tecnologia chegou a um ponto tal que novos desenvolvimentos podem levar a consequências danosas, de caráter universal, antes que
possam ser avaliados seus efeitos.
No relativo a mudanças ambientais globais, o volume da população mundial,
que em 2050 deve atingir 9 bilhões de pessoas, possui importante significado
em termos de aumento da emissão de gases estufa, considerando as necessidades de energia e produção de alimentos, por exemplo. Esse impacto, apreendido com o olhar atual, será mediado pelas mudanças tecnológicas e culturais, que certamente serão fundamentais nas próximas décadas no sentido de
diminuir a emissão de poluentes e também no sentido de aumentar a produtividade e a racionalidade no consumo de alimentos e de bens ambientais.
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Resumo
Nesta aula, vimos que o planeta está em meio a uma crise ambiental provocada principalmente por atividades que geram o desenvolvimento. Para que os
países promovam o desenvolvimento, por vezes utilizam em demasia os recursos naturais e, ainda, emitem resíduos poluentes ao meio. Vimos também que
a maneira ideal de promover o desenvolvimento é agir de forma sustentável,
ou seja, utilizando os recursos com parcimônia e destinando os resíduos de
modo a poluir o mínimo possível. Isso inclui a utilização de formas de reaproveitamento e reciclagem dos resíduos gerados. Por ser uma preocupação
global, as autoridades mundiais se reúnem de tempos em tempos com o objetivo de discutir ações que possam minimizar os impactos ambientais. Estabelecem metas com as quais cada país deve se comprometer para promover o
desenvolvimento sustentável no planeta.

Atividades de Aprendizagem
1- O modelo de desenvolvimento econômico atual está baseado no aumento
do consumo: quanto mais desenvolvido o país, maior é a renda per capita
da população. Quanto maior a renda per capita dos indivíduos, maior é a
demanda por bens de consumo e serviços. Portanto, o desenvolvimento de
um país pressupõe aumento no fornecimento de energia para manter ou
melhorar o "bem estar" da população humana. Como no Brasil a principal
fonte de energia utilizada é a energia elétrica, o aumento de demanda tem
estimulado a construção de vários empreendimentos hidroelétricos. No rio
Tocantins, por exemplo, foi prevista a construção de onze barragens hidroelétricas das quais cinco já estão em funcionamento, duas em construção.
As demais se encontram em estudo. Pesquise sobre os impactos ambientais
associados à construção de reservatórios e descreva alguns deles.
2- O desenvolvimento sustentável tem por aspectos prioritários: a satisfação
das necessidades básicas da população como a educação, alimentação,
saúde, lazer; a solidariedade para com as gerações futuras por meio da
preservação do ambiente, de modo que elas tenham condições de viver; a
participação da população envolvida; a preservação dos recursos naturais;
a elaboração de um sistema social que garanta emprego, segurança social
e respeito às diferentes culturas e a efetivação dos programas educativos.Destaque algumas situações em que são apontados aspectos que ameaçam a sustentabilidade da sociedade em que vivemos.
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3- O Quadro 1 apresenta atividades de potencial de impacto ambiental e tipos
de degradação ambiental que podem provocar. Indique qual associação
expressa o tipo de atividade e sua consequência mais frequente e direta.
Explique o porquê.

Quadro 1

e-Tec Brasil

Atividades

Tipos de degradação

1. mineração

a. impacto sobre a fauna, a flora e os ecossistemas adjacentes

2. instalação de usinas hidrelétricas

b. drástica redução de animais de valores econômicos e ecológicos

3. caça e pesca predatórias

c. degradação da paisagem e esterilização de grandes áreas
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Aula 3 - Poluição ambiental

Objetivos:
Ao final do estudo deste tema, você saberá:
• conhecer os principais agentes poluidores das três esferas de
nosso planeta (ar, água e solo);
• saber quais as consequências da poluição para as pessoas.
• refletir sobre o que podemos fazer para diminuir a poluição no
planeta

Vamos iniciar esta aula, cujo foco é o tema poluição ambiental. Hoje as pessoas consomem muito de tudo, e isso gera poluição que é transferida para o
ambiente, seja por meio do lixo jogado no chão, seja pelos gases que os carros
emitem para a atmosfera, etc. Vamos conhecer um pouco mais sobre os
aspectos da poluição, como ela é gerada e como tentar freá-la. Para estudarmos esses tópicos, dividimos o tema em três seções:
• Seção 1- Poluição da atmosfera
• Seção 2 - Poluição das águas
• Seção 3 - Poluição do solo
Então, vamos iniciar já a leitura do tema desta aula? Bom estudo!

Seção 1 - Poluição da atmosfera
A atmosfera – ou ar, como é conhecida – é um composto gasoso, com mais de
mil quilômetros de espessura, que envolve o globo terrestre. Até os 100km de
altitude, é encontrada quantidade proporcional em volume de nitrogênio
(78%) e oxigênio (21%) , além de outros gases em menor concentração.
O gás carbônico (C02) ocorre em uma concentração média de 0,033%, variando de 0,01 a 0,1%, de acordo com a variação de emissão natural que ocorre
em diferentes regiões da superfície do planeta.
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Na atmosfera terrestre também encontramos uma certa quantidade de material particulado, como poeira cósmica e vapor de água em quantidade variável
de 0 a 4%, em função da evaporação das águas superficiais, evapotranspiração dos vegetais e respiração biológica.
Dizemos que o ar atmosférico está poluído quando sofre alteração em sua
composição natural por introdução de elemento estranho ou por desequilíbrio na proporção de seus componentes, de maneira a causar prejuízos ambientais com danos à saúde e à economia.

1.1 - Principais poluentes atmosféricos
Faremos, a seguir, um estudo dos principais poluentes atmosféricos, segundo
suas características químicas.

1.1.1 - Compostos nitrogenados, óxidos de
nitrogênio (NOx)
O monóxido de nitrogênio (NO) se origina durante a queima de matéria
orgânica a altas temperaturas, e sua principal fonte de emissão são as descargas de veículos automotores e as usinas de energia que se utilizam de
combustíveis fósseis.
Em decorrência da radiação solar, o monóxido de nitrogênio (NO) é oxidado
a dióxido de nitrogênio (NO2), gás tóxico quando em altas concentrações.
Nas plantas, o dióxido de nitrogênio (NO2) provoca uma diminuição na atividade fotossintética. Nos materiais, seus efeitos são verificados pelo ataque
químico às pinturas.

1.1.2 - Óxidos de carbono (CO, CO2)
O monóxido de carbono (CO) se origina da queima incompleta de combustíveis fósseis, tendo como sua principal fonte de emissão os veículos automotores. É característico dos centros urbanos e é o mais abundante poluente
atmosférico. Caracteriza-se por ser gás inodoro, incolor e altamente tóxico, o
qual dificulta o transporte de oxigênio pelo sangue, podendo ocasionar a
morte de seres vivos por asfixia.
O dióxido de carbono (CO2) é um componente natural do ar atmosférico cujas
concentrações vêm sendo aumentadas pelas crescentes queimadas e uso de
combustíveis fósseis. Por não se tratar de gás tóxico, a não ser em concentra-
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ções muito elevadas, o aumento de sua concentração na atmosfera é prejudicial, por causa de suas propriedades de gás estufa.
Durante o dia, as radiações solares passam através da atmosfera, indo aquecer
o solo. À noite, o calor recebido é irradiado para o espaço na forma de radiação infravermelha. Como o dióxido de carbono (C02) presente na atmosfera
absorve essas radiações, parte deste calor volta para a superfície da Terra,
reaquecendo-a.
Este fenômeno natural contribui para a manutenção do equilíbrio térmico da
Terra. Contudo, se houver um aumento da concentração deste gás na atmosfera, maior quantidade de calor será absorvido, levando a um aumento da
temperatura do planeta, fenômeno conhecido por efeito estufa.

Calor

Atmosfera

Figura 3: Efeito estufa

Antes da era industrial, a taxa de gás carbônico (C02) presente na atmosfera
era de 0,027%; em 1958 era de 0,030%; em 1988, de 0,035%. Este aumento crescente fez com que a temperatura média da superfície do planeta sofresse alterações, variando de 14,33°C para 15,26°C entre o início e o fim da
década de 1980.
Esta elevação da temperatura do planeta é conhecida como aquecimento
global. Contribuem com esse fenômeno outros gases estufa, como o gás
metano (CH4), óxidos de nitrogênio (NOx) e clorofluorcarbonos (CFC).
Devido à influência que as massas oceânicas e os vegetais exercem sobre o gás
carbônico (CO2) presente na atmosfera, é difícil prever, com exatidão, significativo aumento de temperatura. Estima-se um aquecimento de 1,5°C a 4°C
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por volta do ano 2030, aumentando o nível oceânico de 0,2 m a 1,4 m ocasionado pelo degelo das geleiras, levando a problemas socioeconômicos e ecológicos decorrentes de inundação de terras costeiras situadas ao nível do mar.
O Polo Norte vai virar mar, mar aberto e navegável, no verão de 2019. Daqui a
dez anos. Segundo os cientistas, em uma década, o gelo vai ocupar apenas
uma pequena área da Groenlândia. O derretimento poderá causar inundações que vão afetar um quarto da população mundial. (www.g1.globo.com)

1.1.3 - Compostos sulfurosos (SO2, H2S)
O dióxido de enxofre (SO2) é originado, principalmente, da queima de óleo e
carvão em usinas de energia elétrica, fábricas e veículos automotores.
As plantas são muito sensíveis ao dióxido de enxofre (SO2), sofrendo alterações na fotossíntese com doses inferiores àquelas prejudiciais ao homem. Há
o aparecimento de lesões nas folhas dos vegetais quando as concentrações do
poluente são elevadas. Este poluente também causa danos materiais em mármore, cimento, etc.

Anaeróbia:
Organismo que
sobrevive mesmo em
ausência de oxigênio

O gás sulfídrico (H2S) se origina na decomposição anaeróbia de matéria orgânica, como a que ocorre em rios altamente poluídos por esgoto, podendo ser
oxidado a dióxido de enxofre (SO2), contribuindo como fonte de emissão
deste poluente.
O dióxido de enxofre (SO2), na presença de vapor de água do ar atmosférico,
pode ser transformado em ácido sulfúrico (H2SO4), cuja ação química corrosiva
é verificada em metais e condutores elétricos. No homem, pode provocar
danos irreversíveis ao trato respiratório, e lesões nas folhas dos vegetais.

1.2 - Fenômenos ambientais
1.2.1 - Os clorofluorcarbonos e a camada
de ozônio
O ozônio (O3) está presente na atmosfera terrestre em uma faixa de concentração máxima situada a uma altura média de 30km, conhecida como camada de ozônio. Essa camada é responsável pela proteção dos seres vivos contra a ação nociva dos raios ultravioleta provindos da radiação solar. O ozônio é
originado a partir de interações que ocorrem entre o oxigênio molecular (O2) e
a radiação ultravioleta.
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Certos produtos industriais, como aparelhos de ar condicionado e embalagens tipo aerossol, utilizam-se de substâncias químicas à base de clorofluorcarbonos (CFC), que destroem a camada de ozônio.
A destruição da camada de ozônio resulta em um aumento na quantidade de
radiação ultravioleta que chega à Terra, o que poderá acarretar aumento na
incidência de câncer de pele, diminuição da produção agrícola e alterações do
clima do planeta.

1.2.2 - Chuva ácida
Os óxidos de enxofre (SOx) e de nitrogênio (NOx), que se originam da queima
de matéria orgânica em fontes fixas e móveis de energia, reagem com o vapor
de água atmosférico produzindo os ácidos sulfúrico (HsSO4) e nítrico (H2NO3).
A névoa ou chuva ácida que assim se origina pode provocar corrosão em materiais diversos, assim como esterilização do solo e das águas.
Devido às correntes aéreas e regimes pluviais, essas nuvens ácidas podem ser
deslocadas muitos quilômetros de seu ponto de origem, levando seus efeitos
a regiões onde estes gases não são observados normalmente.

1.2.3 - Inversão térmica
A inversão térmica se caracteriza pela sobreposição de uma camada de ar
quente a uma camada de ar frio que, sendo mais pesada, fica "aprisionada"
sob o ar quente. Este é um fenômeno natural que ocorre durante todo o ano.
Contudo, na estação fria, ele se manifesta perto da superfície do solo, fazendo com que os poluentes fiquem estagnados próximos ao solo, elevando sua
concentração a níveis críticos. (Figura 4)

FLUXO NORMAL

INVERSÃO TÉRMICA

Ar mais frio

Ar frio

Ar frio

Ar quente

ar quente

ar frio

Figura 4: A inversão térmica
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O controle das emissões poluidoras deve ser feito através de medidas gerais,
como o planejamento urbano, de modo a não concentrar poluentes e a favorecer condições para sua dispersão, e por meio de medidas específicas, como
a análise de processos industriais através do estudo de tecnologias mais apropriadas, de fontes alternativas de energia, manutenção adequada dos equipamentos industriais e instalação de equipamentos para retenção de poluentes.

Atividades de Aprendizagem
1- Explique o que é o efeito estufa, e quais suas consequências para o planeta.
2- Qual a importância da camada de ozônio no ar atmosférico?
3- O Gráfico 1 mostra dados sobre o teor de CO2‚ atmosférico nos últimos 100
anos.
a) Que fatores podem explicar estes resultados?
b) Se esta tendência for mantida, que prováveis consequências isto trará para
a biosfera, em relação ao planeta? Justifique sua resposta.

CO2 (parte por milhão)

c) A diminuição do consumo de energia elétrica teria alguma consequência
na tendência indicada pelo gráfico? Justifique sua resposta.

360
340
320
300
1880

1958 1968

1978

1988 ano

Gráfico 1

4- A figura a seguir ilustra dois padrões de circulação do ar em cidades com
grande atividade industrial. Um desses padrões representa o padrão normal; o outro, um padrão alterado que ocorre em certas épocas do ano.
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Analise a figura e responda:
Qual situação apresentada representa o padrão normal de circulação do ar?
Explique o que ocorre quando esse padrão de circulação do ar é alterado.

Adaptado do site www.feiradeciencias.com.br/sala02/02_asp e LOPES, S. Bio. Volume
3.2TM edição, 2003. p. 392-383.

5- O desenvolvimento de projetos que visam reduzir a progressiva emissão de
gases de efeito estufa é o principal objetivo do Protocolo de Kyoto. O Brasil
pode contribuir para que esse objetivo seja alcançado por meio da preservação das florestas nativas e da implementação de projetos de reflorestamento. Explique como a manutenção e/ou replantio dessas florestas pode
contribuir para a redução do efeito estufa.

Seção 2 - Poluição das águas
O ambiente aquático cobre extensa superfície terrestre na forma de riachos,
corredeiras, lagos, rios, mares e oceanos. Possui características específicas, de
acordo com a natureza do solo ao longo do curso de água, clima, teor de salinidade, velocidade das águas, gases e nutrientes dissolvidos, levando ao
desenvolvimento de organismos específicos para cada ambiente.
A quantidade de nutrientes de um corpo hídrico determina diretamente sua
fertilidade biológica. Ao processo de fertilização das águas denominamos
eutrofização. A eutrofização nem sempre tem consequências benéficas.
Quando existe grande despejo de nutrientes, superior à capacidade de assimilação do corpo hídrico, pode ocorrer uma explosão populacional de microrganismos, levando a um aumento no consumo de oxigênio (aumento de DBO –
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Demanda Bioquímica de Oxigênio), podendo provocar a morte de espécies
aquáticas por asfixia. A eutrofização acelerada também pode conduzir ao
desenvolvimento excessivo de algas, prejudicando sistemas de captação de
águas. Certas algas, favorecidas pelo processo, produzem substâncias tóxicas
que levam à mortandade de outras espécies aquáticas, efeito conhecido
como maré vermelha.

2.1 – Maneiras de medição da poluição
da água
DBO: Nos sistemas aquáticos ocorrem processos naturais para "limpar" a
água. O que acontece, por exemplo, com os peixes ou plantas depois que
morrem? Boa parte pode ser consumida por outros organismos, mas o resto é
decomposto. A decomposição é um processo lento que consome oxigênio. A
quantidade de oxigênio consumida é chamada Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). O mesmo processo de decomposição ocorre também com o
esgoto lançado na água. Porém, quando se lança grande quantidade de resíduos, o tempo necessário para decomposição é maior e, às vezes, incompleto.
O índice (DBO), portanto, é usado para caracterizar substâncias quanto ao
tempo necessário para serem "eliminadas" do ambiente.
Coliformes fecais: Ocasionalmente, ouvimos nos noticiários que foi encontrado uma quantidade elevada de coliformes fecais no leite ou na água de
abastecimento de uma cidade. O que isto significa? Dentro de nosso corpo
existem bactérias (do tipo coliformes) que são eliminadas quando evacuamos.
Quando é encontrado uma quantidade elevada de coliformes na água, podese concluir que não houve tratamento adequado da água.
Metais pesados: Vimos que a água pode transportar partículas que nem
conseguimos enxergar. Algumas delas podem tornar-se tóxicas, se presentes
em grande quantidade. Geralmente, estas substâncias vêm de indústrias e de
produtos químicos usados na agricultura. Se na análise de água é encontrada
elevada concentração de metais ou outros elementos, significa que não houve
tratamento de resíduos.

2.2 - A Poluição dos rios e lagos
A poluição hídrica é caracterizada por alterações estéticas que levam a um
comprometimento do ecossistema aquático quanto a seu fornecimento de
água potável e alimento. O lançamento de microrganismos patogênicos,
substâncias tóxicas, elementos ionizantes ou radioativos que não alteram as
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características estéticas do corpo hídrico, mas causam danos fisiológicos aos
seres aquáticos e ao homem, é definido como contaminação.
Os agentes poluidores são classificados, segundo as fontes de origem, em
domiciliares e industriais.

2.2.1 - Efluentes domiciliares
Em geral, os efluentes domiciliares são constituídos por agentes poluentes
biodegradáveis, ou seja, matéria orgânica que é transformada biologicamente por microrganismos decompositores. O esgoto domiciliar é, portanto,
fonte de alimento farto para micro-organismos que, em consequência, têm
sua taxa de reprodução aumentada. Com o aumento populacional de seres
decompositores, uma maior quantidade de oxigênio será consumida no processo de respiração, podendo levar à morte seres aeróbios (que dependem de
oxigênio) e a decomposição dos despejos se dará em condições anaeróbias.

2.2.2 - Efluentes industriais
Além de compostos orgânicos biodegradáveis, a indústria é responsável direta
e indiretamente pelo lançamento de compostos de difícil degradação em
corpos hídricos, como detergentes sintéticos e agrotóxicos. Estes compostos,
em razão de sua natureza tóxica e permanência prolongada no ecossistema,
acumulam-se no ambiente aquático, potencializando seus efeitos nocivos nos
habitantes que aí vivem, e, quando absorvidos, acumulam-se ao longo da
cadeia alimentar, chegando até o homem.
Os metais pesados, como mercúrio e zinco, são substâncias tóxicas componentes de produtos e resíduos industriais que, quando presentes acima de
determinados níveis, podem causar danos aos seres que assimilam diretamente a água do corpo receptor ou, por efeito cumulativo, vir a potencializar sua
toxidez nos seres que ocupam os últimos níveis tróficos da cadeia alimentar.
A indústria é também responsável pela poluição térmica, devido ao lançamento de efluentes com temperatura diferente daquela presente no corpo hídrico
receptor.
O tratamento das águas é feito de acordo com o uso ao qual se destina, tendose, em qualquer situação, o cuidado de preservar a flora e a fauna aquáticas,
principalmente espécies que nos são úteis.
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2.3 - A poluição do mar
Os mares ocupam cerca de 361 milhões de km2, aproximadamente 7/10 da
superfície terrestre, com um volume total de água de 1.330 milhões de km3.
A maioria dos resíduos da atividade humana com substâncias tóxicas e nutrientes, assim como os minerais erodidos do solo, é carreada para os mares,
sendo a maior parte deste material orgânico e mineral sedimentado no leito
dos oceanos.
As substâncias tóxicas e os poluentes podem comprometer os ecossistemas
aquáticos causando desequilíbrios na quantidade de oxigênio do planeta,
visto que grande parte dele é produzido pelas algas do fitoplâncton marinho.
Fitoplâncton: conjunto
dos organismos
aquáticos
microscópicos que
têm capacidade
fotossintética e que
vivem dispersos
flutuando na coluna
de água.

O lançamento de esgoto não tratado às águas é praticamente uma constante
em países em desenvolvimento, devido ao elevado custo do processo de tratamento. Contudo, este tipo de disposição, pela presença de vetores biológicos
patogênicos oriundos de dejetos humanos, pode contaminar as águas marítimas causando danos à saúde humana.
Outras fontes de poluição do mar são os efluentes industriais que contêm
compostos orgânicos que contribuem para o aumento da DBO das águas e
formação de sedimentos de lodo anaeróbio, somados a muitas substâncias
tóxicas e de difícil degradação que podem comprometer o ambiente aquático
e componentes da cadeia alimentar. Também consideramos fonte de poluição
do mar todo o tipo de material sólido lançado, diretamente, às águas dos
mares. É uma poluição geralmente restrita a regiões onde ocorre grande atividade humana, como portos e praias. E, por último, os resíduos provindos de
meios de transporte marítimo, como navios e barcos, que pode eventualmente dispor, no oceano, material sólido, esgoto e óleo.
Os derrames de petróleo ou de seus derivados no mar são decorrentes de
acidentes durante a extração do óleo em plataformas submarinas, durante
seu transporte em navios petroleiros e durante o processo de armazenagem.
Constitui grande problema de poluição marinha.
O petróleo derramado pode matar diversos seres aquáticos por asfixia, pois
prejudica a assimilação de oxigênio pelas águas, além de prejudicar a fotossíntese, por conta da obstrução das células dos seres produtores e diminuição do
poder de penetração da luz. As aves aquáticas podem ter o corpo coberto
pelo óleo e morrerem afogadas, ou por hipotermia (já que o óleo aderido a

e-Tec Brasil

36

Curso Técnico em Meio Ambiente

suas penas reduz sua capacidade de reter calor), ou ainda devido a problemas
pulmonares. Vários componentes do petróleo têm natureza tóxica, causando
danos à saúde de seres aquáticos e à saúde do homem pelo efeito cumulativo
na cadeia alimentar.

2.4 - Poluição dos mangues
Os mangues são ecossistemas típicos dos litorais tropicais, situando-se, geralmente, em regiões estuarinas que sofrem influência das marés cheias. Recebem grande quantidade de matéria orgânica carreada pelos rios e mares, que
aí se depositam enriquecendo o meio e tornando o ambiente pobre em oxigênio, devido ao acúmulo de lodo. (Figura 5)

Figura 5: Manguezal

Sua flora se caracteriza pela presença de poucas espécies, adaptadas ao solo
pouco firme, salino e pobre em oxigênio. Sua espécie vegetal típica é representada pela Rhizophora mangle, que possui raízes em forma de escoras que
fixam a árvore no solo e retiram o oxigênio da atmosfera.
Sua fauna se evidencia pela presença de caranguejos e ostras, além de outras
espécies. Animais como peixes e aves aquáticas, naturais e migratórias, utilizam-se do mangue para sua alimentação.
Os mangues são caracterizados por intensa produtividade de matéria orgânica
decorrente dos nutrientes minerais que aí são retidos, sendo também considerados reservatórios naturais de nutrientes para comunidades marítimas costeiras.
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A destruição dos mangues, através de aterros ou através de agentes poluidores como o petróleo, leva a um comprometimento da produtividade costeira, além de propiciar o assoreamento dos portos e enchentes em terras
firmes.

Atividades de Aprendizagem
1- Qual a importância ecológica do fitoplâncton marinho?
2- Cite os principais agentes poluidores da costa marinha.
3- Qual a importância ecológica dos manguezais?
4- Uma área perto de um lago foi transformada pela prática da agricultura.
Grande quantidade de nitratos e fosfatos utilizados como fertilizantes
foi lançada nas águas pelas chuvas. Depois de algum tempo, ocorreu
séria mortandade de peixes. Relacione essa mortandade com a adição
dos nutrientes às águas?
5- A poluição das águas é um problema muito sério. O que pode ser feito
para evitar ou, pelo menos, diminuir esse problema?
6- Quais os principais fenômenos observados quando grande quantidade
de esgoto é lançada em um pequeno rio?

Seção 3 - Poluição do solo
A litosfera (do grego "lithos" = pedra) é a camada sólida mais externa do
planeta Terra, constituída por rochas e solo. É também denominada crosta
terrestre. A constituição dos nutrientes do solo e os fatores climáticos interferem diretamente na formação das espécies presentes na biosfera.
Em ecologia, o solo é definido como a rocha finamente particulada associada
à matéria orgânica, onde as plantas encontram apoio e nutrientes para se
desenvolver.
A rocha particulada constitui a porção mineral do solo cuja fragmentação se
dá através dos anos por ação de intemperismos físicos, químicos e biológicos.
A matéria orgânica é adicionada à porção mineral na forma de húmus, ou
seja, vegetais e animais mortos em decomposição.
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3.1 - A degradação do solo
3.1.1 - Erosão
Erosão é o carreamento das partículas superficiais do solo por ação dos ventos
ou das chuvas. O impacto das chuvas sobre a superfície do solo, bem como a
ação direta dos ventos, pode provocar uma desagregação de sua estrutura
com o posterior arraste de suas partículas. O solo, quando intensamente erodido, apresenta fendas largas e profundas, denominadas voçorocas, decorrentes de grande deslocamento de terra.
A desagregação e o arraste das partículas do solo destroem sua camada fértil
superficial, levando a uma diminuição de sua produtividade pela perda de
nutrientes e material biológico.
A erosão também é fator de degradação de corpos hídricos, visto que as partículas do solo transportadas pelas águas de escoamento superficial podem assorear rios, lagos e represas por seu depósito no leito, ocasionando enchentes.
A crescente demanda de alimentos pelo homem faz com que a cobertura vegetal original do solo seja gradativamente substituída por campos cultivados.
A cobertura original, formada por uma comunidade estável, atua de forma
dinâmica na reciclagem de nutrientes, ao mesmo tempo em que protege o
solo contra o impacto direto das chuvas, das radiações solares e dos ventos.
As culturas causam desequilíbrios nos ecossistemas naturais. Concomitantemente, contribuem para a degradação do solo de várias maneiras, seja expondo-o à ação direta dos fatores climáticos, seja pela retirada dos nutrientes essenciais para a manutenção dos ciclos naturais e agregação das partículas do solo.
A ação erosiva das chuvas é sentida em plantações anuais que deixam o solo
exposto por determinado período, assim como em plantações perenes de
espécies vegetais que possuem raízes curtas incapazes de agregar as partículas do solo, possibilitando o arraste dessas pelas enxurradas. Muitas plantações também não fornecem sombra, expondo o solo às radiações solares que
ressecam sua superfície, prejudicando a infiltração de água, favorecendo com
isso a ação erosiva das águas de escoamento superficial.
A não reciclagem de nutrientes, visto que o homem se utiliza de matéria vegetal para sua alimentação, contribui para a desagregação das partículas do solo
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Lixiviação:
processo físico de
lavagem das rochas e
solos pelas águas das
fortes chuvas,
decompondo as rochas e
carregando os sedimentos
para outras áreas.

e diminui sua capacidade de produção. A necessidade de uso de fertilizantes
sintéticos que restituam ao meio seus nutrientes naturais atua na degradação
do solo através do comprometimento de suas características físicas, facilitando a perda de nutrientes por lixiviação do solo pelas águas de infiltração. Fazse necessário, então, o uso de quantidade crescente de fertilizantes que, além
da degradação do solo, contribuem para aumentar a concentração de sais
minerais, como nitratos e fosfatos, nos corpos hídricos, comprometendo
assim os mananciais devido à sua eutrofização.
As pastagens concorrem com a erosão diante da utilização da cobertura do
solo para a alimentação do rebanho. A ação mecânica do pisoteio dos animais
no solo, verificada principalmente quando seu número é superior à capacidade do pasto, é uma situação semelhante à que ocorre pelo uso excessivo de
máquinas pesadas no preparo do terreno para a agricultura. O tráfego intenso
desagrega as partículas superficiais do solo levando à compactação dele,
impossibilitando a infiltração de água e a penetração de raízes com a consequente diminuição de produtividade e induzindo à erosão
As queimadas, utilizadas para a limpeza do solo tanto no processo agrícola
como na formação de pastos, contribuem para a degradação física deles através do excesso de calor que destrói microrganismos e matérias coloidais responsáveis por sua textura granular.
O extrativismo vegetal, por meio da retirada de madeira para a construção,
fabricação de papel, utensílios e combustível, assim como o extrativismo mineral, constitui fator de degradação ambiental, colaborando para o processo de
erosão do solo, pela exposição deste à ação das chuvas e dos ventos.
A cobertura vegetal protege o solo, amortecendo o impacto das gotas de
chuva sobre o ele, diminuindo a desagregação de suas partículas, assim
como diminui a velocidade de escoamento das águas superficiais pela barreira física que principalmente as espécies rasteiras formam, dificultando o
arraste de material.
Os vegetais atuam também através de suas raízes, que se agarram à estrutura
do solo impedindo o arraste de suas partículas, ao mesmo tempo em que
aumentam sua porosidade facilitando a infiltração das águas, diminuindo
assim o escoamento superficial delas.
A cobertura vegetal também influencia na proteção do solo assimilando,
mediante suas raízes, parte da água presente nele, evitando assim a erosão.
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A precipitação pluviométrica opera diretamente como fator de deterioração
do solo por ação física do impacto das gotas da chuva. As chuvas intensas
contribuem com uma maior desagregação dos constituintes do solo, assim
como com um maior fluxo de águas de enxurradas, carreando, com isso, quantidade maior de partículas do solo.
A declividade do terreno exerce papel fundamental sobre as águas de escoamento. Quanto maior a declividade do solo, maior a velocidade de escoamento e, como consequência, maior será a erosão.

3.2 - Os biocidas
Todos os seres que se alimentam ou destroem espécies úteis para o homem
são considerados pragas. Para controlar as pragas, foram desenvolvidos
praguicidas, também denominados biocidas e organocidas, que, de acordo com a finalidade a que se destinam, recebem denominação específica,
como inseticidas, usados para combater insetos; fungicidas, para combater
fungos; herbicidas. para combater o desenvolvimento de ervas daninhas, etc.
Os biocidas, devido à ação não específica, destroem, além das pragas, numerosas espécies úteis ao homem, desequilibrando vários ecossistemas. A destruição
de insetos polinizadores, como as abelhas, levam a uma diminuição na produção de frutos, diminuindo, com isso, a fonte de alimento para muitas aves.
O DDT (diclorodifeniltricloretano), inseticida organoclorado usado
pela primeira vez no combate aos piolhos transmissores do tifo
exantemático que acometia o exército aliado durante a Segunda
Guerra Mundial, foi então usado contra os insetos domésticos,
vetores de doenças, e contra as pragas das lavouras. Sua baixa
biodegradabilidade confere a este inseticida um prolongado efeito residual, fato que se mostrou, no início, economicamente vantajoso, logo verificando-se ser prejudicial devido a seu acúmulo no
meio ambiente. O DDT presente no solo pode ser concentrado
pelas minhocas, que são pouco sensíveis à sua ação tóxica, comprometendo as aves que delas se alimentam.
Os biocidas são transportados pelo ar atmosférico através da ação dos ventos,
levando seus efeitos nocivos a ecossistemas situados em locais distantes de
sua aplicação. As águas de escoamento também concorrem para disseminar
este poluente nos mananciais e mares, onde sua ação tóxica é sentida pelo
fitoplâncton, mesmo em doses mínimas.
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3.3 - Lixo
Os resíduos sólidos domésticos, comerciais, industriais e das operações
agrícolas apresentam cada vez mais papéis, plásticos, vidros, embalagens,
etc. Todo esse material cria problemas de coleta, despejo e tratamento, cujo
depósito constitui muitas vezes foco de proliferação de mosquitos, roedores e de outros organismos danosos à saúde humana, sem contar os enormes prejuízos causados à contaminação das águas subterrâneas e ao próprio solo.

3.3.1 - Aterro sanitário
É um processo utilizado para a disposição de resíduos sólidos no solo, particularmente lixo domiciliar que, fundamentado em critérios de engenharia e
normas operacionais específicas, permite a confinação segura quanto ao
controle de poluição ambiental, proteção à saúde pública. Igualmente, é a
forma de disposição final de resíduos sólidos urbanos no solo, através de confinamento em camadas cobertas com material inerte, geralmente, solo, de
acordo com normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando o impacto ambiental.

3.3.2 - Aterro controlado
É uma técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar
danos ou riscos à saúde pública e à sua segurança, minimizando o impacto
ambiental. Este método utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos, cobrindo-os com uma camada de material inerte na conclusão
de cada jornada de trabalho.

3.3.3 - Lixão
É local em que há uma inadequada disposição final de resíduos sólidos, que se
caracteriza pela simples descarga sobre o solo sem medidas de proteção ao
meio ambiente ou à saúde pública. É o mesmo que descarga de resíduos a céu
aberto, sem levar em consideração:
• a área em que está sendo feita a descarga;
• o escoamento de líquidos formados que, percolados, podem contaminar as
águas superficiais e subterrâneas;
• a liberação de gases, principalmente o gás metano que é combustível;
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• o espalhamento de lixo, como papéis e plásticos, pela redondeza, por ação
do vento;
• a possibilidade de criação de animais como porcos, galinhas, etc., nas proximidades ou no local.
Os resíduos assim lançados acarretam problemas à saúde pública, como proliferação de vetores de doenças (moscas, mosquitos, baratas, ratos, etc.), geração de maus odores e, principalmente, a poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas através do chorume (líquido de cor preta, mau cheiroso e
de elevado potencial poluidor produzido pela decomposição da matéria orgânica contida no lixo), comprometendo os recursos hídricos.
Acrescenta-se a esta situação, o total descontrole quanto aos tipos de resíduos recebidos nesses locais, verificando-se, até mesmo, a disposição de dejetos
originados dos serviços de saúde e das indústrias.
Comumente, os lixões são associados a fatos altamente indesejáveis, como a
criação de porcos e a existência de catadores (que, muitas vezes, residem no
próprio local).

3.3.4 - Compostagem
A compostagem é o processo de reciclagem da matéria orgânica formando
um composto. A compostagem propicia um destino útil para os resíduos orgânicos, evitando sua acumulação em aterros e melhorando a estrutura dos
solos. Esse processo permite dar um destino aos resíduos orgânicos domésticos, como restos de comidas e resíduos do jardim.

Resumo
Nesta aula, vimos que a atmosfera, a água e o solo são essenciais para a existência de vida no planeta. Entretanto, foi possível perceber também que,
devido às atividades humanas, a saúde desses recursos está comprometida. A
poluição tem atingido essas três esferas de modo a provocar desequilíbrio nos
sistemas ambientais. Isso vai desde o aquecimento global provocado pela
emissão de gases poluentes na atmosfera, até a contaminação de lençóis
freáticos pelo acondicionamento inapropriado do lixo. Tem provocado também desequilíbrio nos sistemas vitais do ser humano, trazendo doenças e até
intoxicação (por exemplo, pelo mau uso de inseticidas).
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Atividades de Aprendizagem
1- Observe a charge a seguir e faça uma comparação entre os lixões e os aterros sanitários, com relação às suas vantagens e desvantagens.

2- Analise a charge. A seguir aponte possíveis explicações para a ocorrência
de enchentes e inundações nas grande cidades.

3- Em um canavial foi aplicado um inseticida organoclorado. Pesquisadores,
preocupados com o meio ambiente, rapidamente iniciaram uma avaliação
periódica deste composto nos tecidos de animais presentes no canavial.
Foram coletados, com intervalos regulares de tempo, exemplares da
mesma espécie de lagarto, cigarrinha, aranha, gafanhoto, cobra e libélula.
Os resultados da concentração do inseticida nos tecidos de cada espécie
estão representados no gráfico a seguir.
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a) Explique por que as espécies representadas pelas curvas I e II foram as primeiras a apresentar os compostos em seus tecidos. Quais, entre as espécies
estudadas, podem corresponder a estas curvas?
b) Explique por que as espécies representadas pelas curvas V e VI apresentaram a maior concentração em seus tecidos. Identifique, entre as espécies
coletadas, quais podem corresponder a estas curvas.

CONCENTRAÇÃO

Espécie I
Espécie II
Espécie III
Espécie IV
Espécie V
Espécie VI
TEMPO

4- "FAÇA DO LIXO UM ADUBO: Folhas mortas, casca de frutas, restos de
alimentos quando queimados liberam gases poluentes. [...] Use este material para fazer um fertilizante natural. Consiga um latão, perfure-o nas
laterais e vá intercalando este 'lixo úmido' com camadas finas de terra.
Coloque em local arejado e mantenha sempre úmido, mas não demais. Em
poucos meses, o material ficará uniforme, escuro, com cheiro de boa terra.
Está pronto o adubo orgânico." (informação na Internet:
www.meioambiente.org.br/conversa.htm; "Jornal Urtiga", Associação Ituana de Proteção Ambiental, Itu.) Que processo transforma o lixo em adubo?
Explique em que consiste esse processo, indicando os organismos envolvidos.

Considerações finais
Enfim, terminamos nosso assunto sobre Interpretação Socioambiental. Esperamos que, a partir dos conhecimentos adquiridos neste módulo, você possa
ter a base necessária para a compreensão dos assuntos que serão tratados
nos módulos seguintes. Algumas das próximas disciplinas se aprofundarão
nestes temas. Então, aproveitem o máximo para se calçar de conhecimentos
básicos e, assim, não terão dificuldade nos próximos módulos. Esperamos
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sinceramente que os temas vistos neste módulo possam auxiliá-lo a reconhecer, no ambiente, situações ecológicas peculiares, como as de desequilíbrio
ambiental, já que isso é fundamental ao cumprimento das atribuições de um
técnico em Meio Ambiente.
Desejamos também, e principalmente, que essa aquisição de conhecimentos
não se restrinja somente à aplicação profissional, e sim que você possa “vestir
a camisa” no tocante a proporcionar à população humana - principalmente
aos que virão depois de nós - um ambiente saudável com recursos abundantes
e um jeito de viver que utilize do planeta apenas o necessário, reaproveitando
depois do uso.
É muito importante, além do estudo desse módulo, que você realize todas as
atividades propostas e se mantenha sempre atualizado nas questões que se
referem ao meio ambiente e como preservá-lo.
Muito obrigado e boa sorte!
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Gabarito
Gabarito das atividades propostas no Fascículo “Interpretação socioambiental”.
AULA 1
Seção 1
Como você explicaria o elevado crescimento populacional ocorrido no
Brasil?
A imigração e o crescimento natural foram os fatores principais do aumento
populacional no Brasil. Principalmente no período pós-Segunda Guerra Mundial ocorreu redução muito lenta da natalidade e queda acentuada da mortalidade.
Que consequências esse crescimento populacional tem provocado no
mundo? Você saberia indicar alguns de seus efeitos?
Comentar sobre devastação da vegetação nativa, poluição causada pelo
desenvolvimento (industrialização, utilização de veículos automotivos, etc.)
Atividades de aprendizagem
1- Desmatamento, poluição dos mananciais, má destinação do lixo urbano.
2- Crescente descaracterização das condições ambientais requeridas pela
espécie.
3- No Brasil o mexilhão representa uma ameaça à fauna e à flora aquáticas já
que, onde se dissemina, o molusco passa a ocupar o lugar de espécies
nativas. Como não tem predadores naturais, o mexilhão se desenvolve sem
problemas. Todo o ecossistema começa a ser alterado com sua presença.
Ex.: em unidade geradora de energia elétrica no extremo oeste do Rio
Paranapanema, a infestação desse mexilhão tem sua ação nos dutos de
condução de água destinada à refrigeração dos eixos das turbinas. As
larvas se fixame nas paredes interiores e, ao prosperarem, aumentam seu
volume, diminuindo assim o diâmetro da tubulação e consequentemente a
vazão de água destinada à troca de calor que, sendo insuficiente, pode
causar pane no sistema de geração.
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AULA 2
Seção 1
a) Em tempos de crise, o governo dos EUA induzia as pessoas a comprar, incentivando o consumo. Isso foi planejado. A maioria dos produtos ou era frágil e
se quebrava tendo que ir para o lixo, ou era criada outra versão daquele produto. Tudo incentivava o consumidor a comprar mais e mais. Falta de felicidade dos americanos: têm poder aquisitivo, mas sem tempo para viver a vida.
b) Cada pessoa produz mais ou menos 2 kg de lixo por dia. O lixo é despejado
em aterro ou incinerado, causando poluição. A reciclagem ajuda, mas não
é suficiente.
O que você pensa da postura dos Estados Unidos ...?
Opinião pessoal.
As Olimpíadas de 2016, no Brasil ...
Construir apenas em área autorizada por órgãos ambientalmente competentes. Destinar corretamente os resíduos gerados nas construções, para que não
poluam o ambiente. Reciclar ou reaproveitar esses resíduos, quando possível
na confecção de outros produtos (por ex.: construção de tijolos com sobras de
concreto). Outros....
Atividades de Aprendizagem
1- Inundação de áreas agricultáveis; perda de vegetação e da fauna terrestres; interferência na migração dos peixes; mudança hidrológica a jusante da represa; alteração na fauna do rio; interferência no transporte de
sedimentos; aumento da distribuição geográfica de doenças de veiculação hídrica; perda de heranças históricas e culturais, alteração em atividades econômicas e uso tradicional da terra; problemas de saúde pública, devido à deterioração ambiental; problemas geofísicos devido à acumulação de água foram detectados em alguns reservatórios; perda da
biodiversidade, terrestre e aquática; efeitos sociais por relocação
(www.ambientebrasil.com.br)
2- Crescimento, sem planejamento, da população humana.
Economia apoiada no crescimento contínuo do consumo.
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3Quadro 1
Atividades

Tipos de degradação

1. mineração

a. impacto sobre a fauna, a flora e os ecossistemas adjacentes

2. instalação de usinas hidrelétricas

b. drástica redução de animais de valores econômicos e ecológicos

3. caça e pesca predatórias

c. degradação da paisagem e esterilização de grandes áreas

1-c, pois é feito por meio de escavação e utilização de produtos como mercúrio, para “lavar” os metais retirados.
2-a, pois extensas áreas são alagadas para servir de reservatório
3-b, esse tipo de caça não leva em conta se a espécie é rara ou está em extinção.
AULA 3
Seção 1
Atividades de Aprendizagem
1- Alguns gases (ozônio, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e monóxido de carbono) formam uma camada de poluentes, de difícil dispersão,
causando o efeito estufa. Este fenômeno ocorre, pois estes gases absorvem
grande parte da radiação infravermelha emitida pela Terra, dificultando a
dispersão do calor.
Consequência: aquecimento global que provoca derretimento de geleiras,
mudança na regulação climática, etc.
2 - Proteção contra a incidência de raios ultravioleta
3 - a) Aumento das queimadas e do desmatamento. Aumento da utilização
de veículos automotivos. Etc.
b) Aquecimento global e mudanças climáticas
c) Sim, já que a construção de usinas hidrelétricas gera desmatamento.
4- Figura B. A inversão térmica se caracteriza pela sobreposição de uma camada de ar quente a uma camada de ar frio, que, sendo mais pesada, fica
"aprisionada" sob o ar quente. Este é um fenômeno natural que ocorre
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durante todo o ano. Contudo, na estação fria, ele se manifesta perto de
superfície do solo, fazendo com que os poluentes fiquem estagnados próximos ao solo, elevando sua concentração a níveis críticos.
5- Por meio da fotossíntese que retira o CO2 da atmosfera e o utiliza na produção de matéria orgânica.
Seção 2
Atividades de Aprendizagem
1- São responsáveis por grande parte da produção de matéria orgânica nos
oceanos e contribuem para a renovação do oxigênio atmosférico. Representa a base da teia alimentar dos ecossistemas marinhos, servindo de
alimento para os herbívoros do zooplâncton.
2- Esgotos, produtos químicos e tóxicos, e o petróleo
3- Exportador de matéria orgânica para os estuários, são ecossistemas complexos, férteis e diversificados. Constituem grandes "berçários" naturais
para as espécies típicas desses ambientes, como para animais, aves, peixes,
moluscos e crustáceos. Produzem mais de 95% do alimento que o homem
captura no mar. A vegetação dos manguezais serve para fixar os solos,
impedindo a erosão e, ao mesmo tempo, estabilizando a linha de costa. As
raízes do mangue funcionam como filtros na retenção dos sedimentos.
4- Mencionar o processo de eutrofização e a consequente falta de oxigenação para os peixes.
5- Não despejar esgotos nos rios (somente se for tratado), usar corretamente fertilizantes e defensivos agrícolas, etc.
6- Aumento da decomposição aeróbia por bactérias, diminuição do oxigênio
da água e, portanto, morte generalizada de peixes e de outros organismos
aquáticos.
Seção 3
Atividades de Aprendizagem
1- Aterros sanitários são menos poluentes, entretanto o custo para execução e
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manutenção é alto e demanda grande extensão de área.
Lixões são baratos, entretanto muito poluentes e trazem risco à saúde
humana.
2- Principalmente lixos deixados na rua inadequadamente e em grandes áreas
pavimentadas.
3- a) Por serem herbívoras, as espécies I e II são as primeiras a apresentar os
compostos organoclorados em seus tecidos. É caso da cigarrinha e do
gafanhoto.
b) Inseticidas organoclorados, como o DDT, não são biodegradáveis, e, por
este motivo, acumulam-se ao longo das cadeias e teias alimentares. As
curvas V e VI podem corresponder, entre outros, aos lagartos e cobras.
4- Decomposição. Nesse processo, bactérias e fungos transformam substâncias orgânicas em inorgânicas, que podem ser reutilizadas.
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Curso técnico em meio ambiente
Caro estudante:
Os avanços tecnológicos na área de informática e comunicação, associados a
modelos pedagógicos apoiados no uso de tecnologia, deram origem à modalidade de ensino chamada Ensino a Distância (EaD). A característica desse
modelo é a separação física entre aluno e professor. Para suprir a distância, a
interação entre o aluno e o professor é mediada tanto por recursos tecnológicos quanto pelo material impresso. Nessa modalidade de ensino, o material
impresso, juntamente com recursos de vídeo, videoconferência e um Ambiente Virtual de Aprendizagem são as bases tecnológicas, às quais você terá acesso durante sua formação.
Todos esses recursos são meios de comunicação entre professor e aluno. Cada
recurso possui característica própria e necessita de canal específico de comunicação. Para assistir aos vídeos, participar de videoconferência ou realizar as
atividades do Ambiente Virtual de Aprendizagem você precisará ter acesso a
computadores e a Internet. Porém, tais recursos tecnológicos nem sempre
estão disponíveis em tempo integral, por isso, a importância do material
impresso, que permitirá a você ter acesso ao conhecimento independente de
possuir a sua disposição as tecnologias de informática e de comunicação.
Aliado às atividades presenciais e às atividades a distância, o material impresso
irá também apoiá-lo na realização das atividades de estudos, estimulando-o a
participar de forma mais ativa no seu processo de ensino-aprendizagem, construindo, progressivamente, conhecimento de maneira interativa. Assim, o
professor deixa de ser a única fonte de informação. O distanciamento físico
não será impedimento para o processo de cooperação e interação entre você
e o professor da sua instituição, responsável pela oferta da disciplina no curso.
Esse professor criará oportunidades para que você participe de forma ativa
durante seu processo de aprendizagem.
O material foi elaborado visando a formação de Técnicos em Meio Ambiente,
segundo os parâmetros do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. O profissional formado deverá ter qualificação para atender à demanda regional em
consonância com as tendências tecnológicas. Deverá ser capaz de coletar,
armazenar e interpretar informações, dados e documentações ambientais,
colaborar na elaboração de laudos, relatórios e estudos ambientais, auxiliar na
elaboração, acompanhamento e execução de sistemas de gestão ambiental,
atuar na organização de programas de educação ambiental, de conservação e
preservação de recursos naturais, de redução, reuso e reciclagem, bem como
identificar as intervenções ambientais, analisar suas conseqüências e operacionalizar a execução de ações para preservação, conservação, otimização,
minimização e remediação dos seus efeitos.
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Além disso, deve estar ancorado em uma base de relacionamento interpessoal
e comunicação oral. Deve também ter pensamento crítico e racional, capacidade para resolver problemas de ordem técnica, capacidade criativa e inovadora, capacidade de gestão e visão estratégica. Essa base o tornará competitivo no mercado de trabalho. Mas, isso somente não é suficiente, você também
deve demonstrar: honestidade, responsabilidade, adaptabilidade, capacidade
de planejamento, ser ágil e ter capacidade de decisão. Além de ser possuidor
de um espírito crítico, uma formação tecnológica generalista e uma cultura
geral sólida e consistente.
Foi pensando nessa formação que equipes de professores da rede pública
federal de educação elaboraram seu material. Professores que atuam no ensino médio e no ensino superior. Todos profissionais conceituados em suas
respectivas áreas de atuação. O objetivo desses profissionais é auxiliar você na
sua formação profissional.
Os recursos didáticos pedagógicos e os profissionais envolvidos fazem parte
do projeto Escola Técnica Aberta do Brasil, e-TecBrasil. Um projeto que estabelece parceria entre Instituições de Ensino Público Federal, no papel de formadores, e município, ou estado, que disponibilizam os pólos que receberão os
cursos oferecidos na modalidade de EaD.
Mas, lembre-se, simplesmente ter acesso aos recursos didáticos e tecnológicos, além de ter a disposição uma equipe especializada de profissionais não é
suficiente. É necessário que esse material seja utilizado intensamente, de
forma a tornar-se fonte de conhecimento que o auxiliará em todos os momentos de sua formação.
Cientes de que esse também é o seu desejo, a equipe do e-TecBrasil deseja a
todos um ótimo processo de aprendizagem.
Atenciosamente,
Equipe de formadores da Escola Técnica Aberta do Brasil
da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
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