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Apresentação e-Tec Brasil
Prezado estudante,
Bem-vindo a 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, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Proﬁssional 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 Secretaria de Educação Proﬁssional 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 educação de qualidade, e promover o fortalecimento da formação de jovens moradores
de regiões distantes, geograﬁca ou economicamente, dos grandes centros.
A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando ao estudante a concluir o ensino médio e realizar formação e atualização contínuas.
Os cursos são ofertados pelas instituições de educação proﬁssional 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 proﬁssional qualiﬁcada –
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 proﬁssional!
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Nosso contato: etecbrasil@mec.gov.br
e-Tec Brasil
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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.

e-Tec Brasil
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Palavra do professor-autor
Caro(a), estudante.
A química ambiental estuda os processos químicos que ocorrem em nosso
planeta, sejam eles naturais ou não.
A participação do homem nesses processos está cada vez mais intensa, o que
compromete a nossa saúde e a de nossa casa, a Terra. A química ambiental
não é a ciência que monitora as substâncias e sim a ciência que estuda os
mecanismos que formam e deﬁnem as concentrações de substâncias, que
devido aos seus efeitos sobre o meio ambiente e nos seres que o habitam,
precisam ser monitoradas
Este livro-texto não tem a pretensão de esgotar o assunto, pois este é extenso,
mas procura elucidar alguns fenômenos químicos que ocorrem com certa
frequência na atmosfera, hidrosfera e litosfera. Reações importantes acontecem
nesses meios, e a sua compreensão nos ajuda a buscar meios para evitarmos a
degradação do meio ambiente e suas desagradáveis consequências.
Este é o principal objetivo da disciplina Química Ambiental, que fornece a você
meios para que compreenda os processos químicos que ocorrem na natureza
de modo que possa, com técnica, minimizar os efeitos da ação antrópica sobre
o meio ambiente.
Bons estudos e sucesso!
Professor-autor
Domingos de Fátima Silva
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Apresentação da disciplina
A disciplina Química Ambiental possui a carga horária de 30 horas/aula. Tem
por objetivo fornecer o conhecimento da Química na atmosfera, na água, e
no solo que possibilite a compreensão dos mais importantes processos que
causam a movimentação e imobilização das espécies químicas presentes nos
reservatórios e a inﬂuência das ações do ser humano sobre o meio ambiente.
Ao longo deste material, você irá fazer testes e exercícios que lhe ajudarão a
ﬁxar o conteúdo estudado.
A disciplina se propõe também a fornecer fundamentos e subsídios para a
compreensão de outras disciplinas correlatas. Você irá estudar o conteúdo
distribuídos em 5 aulas.
Na Aula 1, você vai estudar a química ambiental e as relações que ela possui
com outras áreas do conhecimento humano. Estudará as características da
Terra, responsáveis pela manutenção da vida em nosso planeta. Estudará também
a divisão do planeta em hidrosfera, atmosfera e suas camadas: litosfera e
biosfera. Por ﬁm, terá a possibilidade de aprender conceitos importantes como
reservatórios e ciclos biogeoquímicos.
Na Aula 2, você vai estudar os ciclos biogeoquímicos da água e do carbono,
seus mecanismos e sua inﬂuência na sociedade humana. Vai estudar também
as unidades envolvidas nos ciclos estudados e sua ordem de grandeza.
Na Aula 3, você vai estudar os ciclos biogeoquímicos do nitrogênio, oxigênio
fósforo e enxofre. Verá seus mecanismos e sua inﬂuência na biota e na
sociedade humana.
Na Aula 4, você vai estudar a hidrosfera e as principais reações químicas que
ocorrem neste grande reservatório. Irá estudar os conceitos de ácido, base e
solubilidade essenciais na compreensão de muitos processos químicos que
ocorrem no meio ambiente.
Na Aula 5, será analisada a química dos processos naturais na atmosfera e no solo,
diagnosticando a ação natural e antropogênica sobre esses ambientes e formular
propostas para controle e solução dos problemas resultantes dessas ações.

11

Quim_Amb_Book_AG.indb 11

e-Tec Brasil

07/08/14 12:06

Quim_Amb_Book_AG.indb 12

07/08/14 12:06

Projeto instrucional
Disciplina: Química Ambiental (carga horária total: 30 h)
Ementa: Introdução à Química Ambiental. Ciclos Biogeoquímicos. Química
da Água; Química da Atmosfera; Química do Solo.

AULA

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

CARGA HORÁRIA
(HORAS)

1. Por que há vida no planeta
Terra?

• Identiﬁcar a utilidade da química ambiental para a nossa
sociedade.
• Identiﬁcar os conceitos de hidrosfera, atmosfera, litosfera
e biosfera.
• Deﬁnir reservatórios na biosfera e ciclos biogeoquímicos.
• Estabelecer relações entre ciclos biogeoquímicos e reservatórios.

6

2. Ciclos biogeoquímicos da água
e do carbono

• Identiﬁcar aspectos do ciclo biogeoquímico da água.
• Identiﬁcar aspectos do ciclo biogeoquímico do carbono.

4

3. Ciclos Biogeoquímicos do
nitrogênio, oxigênio, fósforo e
enxofre

• Identiﬁcar aspectos do ciclo biogeoquímico do nitrogênio.
• Identiﬁcar aspectos do ciclo biogeoquímico do oxigênio.
• Identiﬁcar aspectos do ciclo biogeoquímico do fósforo.
• Identiﬁcar aspectos do ciclo biogeoquímico do enxofre.

6

4. Química da água

5. Química do ar e do solo

• Relacionar o termo ácido às espécies químicas que em
solução aquosa atuam como fontes de prótons, H+(aq) e
base às espécies químicas que em solução aquosa atuam
como receptores de prótons, H+(aq).
• Distinguir ionização de dissociação em termos da espécie
química em questão.
• Relacionar o produto iônico da água a diferentes temperaturas
com o pH e o pOH.
• Relacionar quantitativamente pH com a concentração do
íon H+.
• Associar constante de acidez e basicidade à constante de
equilíbrio.
• Relacionar as diversas formas de poluição com seus efeitos.

• Conhecer os processos e mecanismos químicos que
ocorrem na atmosfera e no solo.
• Interpretar a ocorrência de chuvas ácidas.
• Conhecer e Identiﬁcar os agentes poluentes e sua inﬂuência
sobre a qualidade do ar.
• Identiﬁcar as fontes e o processo de degradação de origem
química.

8
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Aula 1 – Por que há vida no Planeta Terra?

Objetivos
Identiﬁcar a utilidade da química ambiental para a nossa sociedade.
Identiﬁcar os conceitos de hidrosfera, atmosfera, litosfera e biosfera.
Deﬁnir reservatórios na biosfera e ciclos biogeoquímicos.
Estabelecer relações entre ciclos biogeoquímicos e reservatórios.

1.1 Muito mais do que matar a sede
Água que nasce na fonte
Serena do mundo
E que abre um
Profundo grotão
Água que faz inocente
Riacho e deságua
Na corrente do ribeirão...
Águas escuras dos rios
Que levam
A fertilidade ao sertão
Águas que banham aldeias
E matam a sede da população...
(Trecho da música Planeta água, de Guilherme Arantes)

A música do Guilherme Arantes nos faz lembrar a importância da água para
a vida e a civilização em nosso planeta, revelando sua força vital e movimento
em toda a Terra.

Aula 1 – Por que há vida no Planeta Terra?
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Em nosso planeta, a água tem uma presença marcante, seja fazendo um grotão,
fertilizando regiões áridas ou matando nossa sede.
Grotão
Depressão profunda que se
situa entre montanhas de relevo
fortemente desnivelado.
Átomo
Menor parte (partícula) que
caracteriza um elemento
químico.
Ação antrópica
Toda e qualquer atividade
exercida pelo ser humano
sobre a natureza. Um despejo
industrial ou residencial, uma
estrada, o desmatamento, uma
represa são ações antrópicas.

Figura 1.1: Usamos a água para muitas coisas, não é? Ela tem uma importância fundamental para a manutenção da vida na Terra
Fonte: Banco de imagens SXC.HU. Adaptado por Alessandro de Oliveira.

Ao estudarmos química, não podemos esquecer que a água não é apenas um
átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio. É muito mais do que
isso: é o suporte, a protetora e a propagadora da vida.
Nesta aula, veremos que não só a água é um elemento importante para o
funcionamento do nosso planeta, mas que também existem outros essenciais.

1.2 O que é Química Ambiental?
O nosso planeta Terra sofre constantes transformações físicas e químicas há bilhões de anos. A maioria ocorre naturalmente, mas outras, iniciadas a centenas
de anos, são causadas pela ação antrópica. São fenômenos como:
• poluição do ar, água e solo;
• destruição da camada de ozônio (O3);
• aquecimento global.

e-Tec Brasil
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E todas essas intervenções trazem consequências danosas ao meio ambiente e
à saúde do homem. Consequências estudadas com mais detalhes na disciplina
Ecologia.
Conhecer como ocorrem esses fenômenos físicos e químicos naturais ou
causados pelo homem, ajuda-nos a usar de modo racional e sustentável os
complexos sistemas ambientais dos quais fazemos parte.

Figura 1.2: A fumaça que sai das fábricas tem um impacto negativo sobre o ambiente,
poluindo o ar e aumentando o efeito estufa.
Fonte: Marcin Rybarczyk. Disponível em: Banco de imagens SXC.HU.

Neste contexto, a Química Ambiental tem as seguintes funções:
• avalia os impactos ambientais causados por poluentes;
• trabalha com a gestão das medidas de proteção ambiental;
• inspeciona, controla a prevenção e conservação do meio ambiente e
• estabelece medidas corretivas, quando necessárias.

Aula 1 – Por que há vida no Planeta Terra?
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A Química e o cidadão
A Química está relacionada às necessidades básicas dos seres humanos: alimentação, vestuário, saúde, moradia, transporte etc. Ter noções básicas de
Química instrumentaliza o cidadão para que ele possa saber exigir os benefícios
da aplicação do conhecimento químico para toda a sociedade. Ajuda o cidadão
a se posicionar em relação aos inúmeros problemas da vida moderna, como
poluição, recursos energéticos, reservas minerais, uso de matérias-primas,
fabricação e uso de inseticidas, pesticidas, adubos e agrotóxicos, fabricação
de explosivos, fabricação e uso de medicamentos, importação de tecnologia
e muitos outros.
A química tem um papel importante no estudo de novos processos para reciclagem de materiais, dando suporte para a sustentabilidade de nossa sociedade
e melhorando a relação do homem com a natureza.

A Química Ambiental estuda as transformações químicas que ocorrem no meio
ambiente. Mas para estudar as mudanças, a Química Ambiental não consegue
atuar sozinha, precisa da ajuda de outras áreas do conhecimento. Veja quais
são elas no diagrama a seguir:

Química
Ambiental

Estatística

Geologia

Abordagem
interdisciplinar

Engenharia
Biologia
Sanitária

Ecologia

Biologia

Figura 1.3: Para avaliar os impactos das transformações pelas quais o meio ambiente
passa, a química ambiental precisa interagir com outras disciplinas.
Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira.

e-Tec Brasil
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Especiﬁcamente na Química Ambiental, faremos um estudo detalhado do
ﬂuxo de matéria entre os três grandes reservatórios reguladores.
Fluxo de matéria
Quantidade de matéria
transferida entre reservatórios
por unidade de tempo.

Oceanos

Atmosferas

Solos

Figura 1.4: Oceanos, atmosfera e solos
Fonte: Banco de imagens SXC.HU. Adaptado por Alessandro de Oliveira.

A Química Ambiental nos ajuda a compreender que a simples presença abundante de elementos químicos essenciais à vida, por si só, não é suﬁciente para
garantir a sua existência na Terra. São necessárias outras condições tão importantes quanto à existência desses elementos, como veremos na próxima seção.

Vamos ver se você entendeu bem o que é a Química Ambiental? A seguir você
encontrará quatro situações em que podemos observar a atuação dessa disciplina na sociedade. Em qual função da Química Ambiental podemos enquadrar
cada uma dessas situações?

Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira.
1 – O mercado para empresas de licenciamento
ambiental vai muito bem, pois hoje essas licenças são
essenciais para que outras empresas e indústrias abram
seus negócios.

Aula 1 – Por que há vida no Planeta Terra?
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Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira.
2 – Será feito o plantio de espécies nativas de árvores de
uma determinada região, devido ao grande desmatamento que houve no local, com o crescimento da cidade.
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Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira.

Radiação ultravioleta
Também conhecida como UV,
do inglês Ultra-Violet, esta
radiação faz parte da luz solar
que atinge o nosso planeta.
É classiﬁcada conforme o
comprimento de onda em UV-A
(entre 320 e 400 nm), UV-B
(280 e 320 nm) e UV-C (entre
100 e 280 nm). É essencial
para a preservação do calor
e a existência da vida aqui.
No entanto, em função dos
buracos na camada de ozônio,
provocados pela ação humana,
ﬁcamos expostos a radiação
UV-B e UV-C. Por isso é tão
importante usarmos algum tipo
de proteção, como o conhecido
protetor solar para a pele.

3 – Uma equipe de especialistas está estudando a instalação de um hotel próximo a um grande rio.

Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira.
4 – Chegou agora na indústria um ﬁscal que checará se
todos os ﬁltros de ar das chaminés estão funcionando
corretamente.

1.3 Conhecendo nosso lar, a Terra
O nosso planeta possui características peculiares que lhe permite manter a
vida, como:
• campo eletromagnético que desvia os raios cósmicos;
• camada de ozônio que segura a radiação ultravioleta;
• temperatura média (15°C) que mantém a água líquida;
• presença de elementos químicos essenciais à vida.

Como o campo eletromagnético nos protege dos raios cósmicos?
Os raios cósmicos são partículas de alta energia, que se movimentam a grandes
velocidades e possuem grande capacidade de penetração. E é o campo eletromagnético (de forças elétricas e magnéticas) que protege o Planeta Terra, não
permitindo que estas partículas penetrem a nossa atmosfera, causando danos
ao planeta e aos seres vivos.
Se não tivéssemos esta proteção eletromagnética, possivelmente não haveria
vida por aqui. Eles matariam, por exemplo, o plâncton, que é a base da cadeia
alimentar dos oceanos (produtores). Causaria câncer nos seres que estão expostos ao sol. Em nós, humanos, seria câncer de pele.

e-Tec Brasil
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Figura 1.5: Raios gama são retidos pelo campo eletromagnético da Terra
Fonte: Simon Swordy. (NASA)<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Crshower2_nasa.jpg>. Acesso em: 3 fev. 2012.

Existem, aproximadamente, 40 elementos químicos que são essenciais à vida
na Terra. Eles estão disponíveis para os produtores, em forma molecular ou
iônica, e recebem o nome de nutrientes.
Os nutrientes são divididos em duas categorias:
1. Macronutrientes: participam em quantidades superiores a 0,2% do
peso orgânico seco: Carbono (C), Hidrogênio (H), Oxigênio (O), Nitrogênio (N), Fósforo (P) (>1%), Enxofre (S), Cloro (Cl), Potássio (K), Sódio
(Na), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg) e Ferro (Fe);

Produtores
Plantas Terrestres ou aquáticas
que fabricam seu próprio
alimento por fotossíntese.
Forma molecular ou iônica
Dizemos que um elemento se
apresenta na forma molecular
ou iônica quando ele participa
de uma molécula ou íon.
Exemplo: o nitrogênio pode
se apresentar como N2, NH3
(moléculas) ou NH4+(íon).

Figura 1.6: Tabela periódica, com os macronutrientes em destaque
Fonte: <http://2.bp.blogspot.com/-M3BqyCEm5eI/TmIg_Y65HOI/AAAAAAAAAQA/DTj1NDvNaT4/s1600/Table.jpg>.
Acesso em: 8 abr. 2014. Adaptado por: Alessandro de Oliveira.

Aula 1 – Por que há vida no Planeta Terra?
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2. Micronutrientes: participam em quantidades inferiores a 0,2% do peso
orgânico seco: Alumínio (Al), Boro (B), Cromo (Cr), Zinco (Zn), Molibidênio (Mo), Valádio (V), Cobalto (Co).

Figura 1.7: Tabela periódica, com os micronutrientes em destaque
Fonte: <http://2.bp.blogspot.com/-M3BqyCEm5eI/TmIg_Y65HOI/AAAAAAAAAQA/DTj1NDvNaT4/s1600/Table.jpg>. Acesso
em: 8 abr. 2014. Adaptado por: Alessandro de Oliveira.

1.3.1 Como se divide o nosso planeta?
Pensando de uma forma muito geral, a Terra é formada, como sabemos, de
água, ar e terra, correto? A ciência classiﬁca essa formação da seguinte maneira:
⇒ Hidrosfera: o conjunto de toda a água existente no planeta.
⇒ Atmosfera: todo o ar que envolve a Terra.
⇒ Litosfera: o conjunto de terras ou solos.

Ecossistemas
Conjunto de relações entre
seres vivos e os elementos
não vivos da natureza, como
solo, água, ar e energia solar.
Exemplos de ecossistemas
brasileiros: mata atlântica,
cerrado, caatinga, pantanal,
ﬂoresta amazônica.
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Todo esse conjunto (hidrosfera, atmosfera e litosfera) compõe o que chamamos
de biosfera. E é nela que temos os ecossistemas, a unidade principal de estudo
da ecologia. Cada componente desse conjunto constitui o que chamamos de
grande reservatório.
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Figura 1.8: De um modo geral, chamamos de biosfera o conjunto das
regiões da Terra onde há vida
Fonte: Fonte: Banco de imagens SXC.HU; Banco de imagens Creative Commons.

Vamos estudar um pouco mais sobre cada cada um desses grandes reservatórios?
Começando pela hidrosfera, ela é a soma de toda a água existente na
superfície terrestre.

Figura 1.9: Os oceanos, os rios, os lagos, os glaciares e as águas subterrâneas fazem
parte da hidrosfera.
Fonte: Fonte: Colin Brough <http://www.sxc.hu/photo/1317349>; Fred Fokkelman < http://www.sxc.hu/photo/1317287>; Mario Baculik <http://www.sxc.hu/photo/1296090>. Acesso em: 3 fev. 2012.
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Porosidade do solo
Volume de todos os espaços
abertos (poros) entre
os grãos do solo.

Já a atmosfera, é formada por todas as substâncias no estado gasoso que
estão na superfície da terra e acima dela. O ar que está dentro das cavernas e
na porosidade do solo também faz parte da atmosfera. A atmosfera é uma
mistura de gases. Veja a composição dela no gráﬁco a seguir:

Gases na atmosfera
21%

1%

78%

Nitrogênio
Oxigênio
Gás carbônico, Argônio e outros gases

Figura 1.10: Composição dos gases da atmosfera
Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira.

Além desses componentes, há também o vapor d’água.
A atmosfera é dividida em cinco principais camadas: troposfera, estratosfera,
mesosfera, termosfera e exosfera. Observe a Figura 1.11 a seguir, que mostra
essa divisão.
800 Km

Auroras
EXOSFERA

500 Km
TERMOSFERA

80 Km
MESOSFERA

50 Km
Avião supersônico

ESTRATOSFERA

Camada de ozônio

15 Km

Monte Everest
8.844 m

Balão tripulado
TROPOSFERA

-100 -80 -60 -40 -20

0

20

40

60

80

100

T ºC

Figura 1.11: Divisão das camadas da atmosfera, seguindo o critério de variação de
temperatura
Fonte: Autoria própria. Adaptado por: Alessandro de Oliveira.
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Camadas da atmosfera
É na troposfera que acontece a maioria das reações químicas e fenômenos
climáticos. À medida que a altitude se eleva, a temperatura cai e pode chegar
a – 60°C na sua parte superior.
Imediatamente acima desta camada, há a estratosfera, que vai até uma
altitude de 50 km. Nela, a temperatura cresce com o aumento da altitude por
causa da energia das reações fotoquímicas envolvendo o ozônio e oxigênio
molecular. É onde ocorre a absorção dos raios ultravioleta A e B (UV-A e UV-B).
A seguir, vem a mesosfera, quando a temperatura começa a decrescer com o
aumento da altitude. É a camada mais fria porque não há nuvens e nem gases
que absorvem a energia do sol.
Acima da mesosfera, temos a termosfera, que vai até 500 km acima do nível
do mar. Nela, a temperatura pode chegar a 1000°C em sua parte superior,
porque nesta camada existe grande quantidade de oxigênio atômico que absorvem os raios ultravioleta C (UV-C). Como última camada, temos a exosfera,
que faz fronteira com o espaço e é onde ocorre o fenômeno da aurora boreal
e austral.
As duas camadas que possuem maior importância em termos de ciclos de
matéria e energia são a troposfera e a estratosfera.

O terceiro grande reservatório é a litosfera, que é a parte sólida mais externa
da Terra e é constituída por rochas e solo. É o solo, oriundo das rochas intemperizadas, que fornece minerais essenciais para a vida.
A interação dinâmica entre a atmosfera, hidrosfera e litosfera contribui para
a manutenção da vida em nosso planeta. O que desperta nosso interesse em
estudar o movimento dos materiais entre esses reservatórios. A esses movimentos de materiais damos o nome de ciclos biogeoquímicos. Veremos na próxima
seção do que se tratam estes ciclos.
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Rochas intemperizadas
Rochas que sofrem o processo
de intemperismo, que é um
conjunto de processos químicos
e físicos, desencadeados
por chuva, sol e vento, que
degradam e enfraquecem as
rochas.
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Você gosta de palavras-cruzadas? Consultando a aula e as dicas, você
resolverá o jogo.
Horizontal

Vertical

1 Somatório de toda a água existente na
superfície terrestre.

2 Refere-se a entrada de água pela superfície
do solo.

3 Parte sólida mais externa da Terra.

4 Formada por todas as substâncias no
estado gasoso que estão na superfície da
terra e acima dela.

5 Existe nas formas de chuva, granizo e neve.
7 A região da Terra onde a vida se
desenvolve.

6 Um sistema constituído por dois ou mais
reservatórios interconectados por processos
de transferência de matéria.

2
1

3
4
6
5
7
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1.4 Ciclos biogeoquímicos e seus
reservatórios
Para começar, observe atentamente a ﬁgura a seguir:

2

3

1

Figura 1.12: Ciclo da água.
Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira

Você viu os números que estão na Figura 1.12? O número 1 indica a evaporação da água para a atmosfera. O número 2 representa a condensação, que
vai transformar a água gasosa da evaporação em chuva. Por ﬁm, o número 3
representa a precipitação, que é o momento da chuva em si.
Percebeu o rio? Poderia ser um oceano também, um lugar que armazene
uma grande quantidade de água. Esses lugares de grande reserva (ou compartimentos) de uma determinada substância são chamados reservatórios. No
caso do ciclo da água, o reservatório pode ser um rio ou até mesmo a própria
atmosfera.
Os maiores reservatórios da natureza são:
os oceanos, que reservam grandes estoques de Carbono (C), água (H2O),
Fósforo (P), Enxofre (S) e micronutrientes;
a atmosfera, com estoques de O2 e N2, água e S; e
o solo, estocando C e P, S, água e micronutrientes.
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A atmosfera tem uma quantidade de água pequena (13 mil Km3) em relação
aos oceanos (1.350 milhões de Km3), mas desempenha um papel importante
no ﬂuxo anual de água, o que faz com que os oceanos movimentem uma
grande quantidade de água (496 mil Km3/ano).
Assim, agora que você entendeu o que são os reservatórios, podemos chegar
ao conceito de ciclo biogeoquímico: trata-se do percurso realizado por um
elemento químico ou substância essencial à vida entre os reservatórios. No
exemplo do ciclo da água, vimos que ela passa do reservatório rio (ou oceano)
para o reservatório atmosfera, voltando em forma de chuva para o reservatório
hidrosfera.
Durante o ciclo, cada elemento ou substância química são absorvidos e incorporados por um ser vivo (biótico) e não vivo (abióticos), podendo se acumular
durante um longo tempo em um mesmo lugar.
É por meio dos ciclos biogeoquímicos que os elementos e substâncias químicas
são transferidos entre os organismos e entre as regiões da Terra.
Biota
Conjunto de seres vivos de um
ecossistema, ou seja, a ﬂora,
a fauna, os fungos e outros
organismos.

As biotas da Terra não se constituem em grandes reservatórios para C, O2,
água, N, P e S. No entanto, tem importante papel na movimentação de matéria, pois estabelece uma ligação entre os ciclos biogeoquímicos, regulando
a movimentação de elementos e substâncias químicas entre os reservatórios.
Cada ciclo biogeoquímico pode ser estudado de acordo com a quantidade
do nutriente existente em cada reservatório ou velocidade de movimento do
nutriente entre dois reservatórios.
Além do ciclo da água, há outros muito importantes, como os do oxigênio,
carbono, nitrogênio, fósforo e enxofre.
Planta Terra virtual
Uma dica para você: o canal Discovery Brasil,
em sua página na internet, tem uma série de
animações sobre os aspectos do planeta Terra
que estamos estudando nesta aula. Se você
tem acesso à internet, não deixe de visitar
o site: http://www.discoverybrasil.com/
planetaterra/
Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira.
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1.5 Conclusão
No planeta Terra há um grande sistema. Como todo sistema, há conexões entre
as partes que o compõem. Os ciclos biogeoquímicos são exemplos dessas conexões. O seu estudo nos dá uma consciência da realidade planetária em que
vivemos e assim podemos relacionar fatos climáticos com a ação do homem
modiﬁcando os ciclos. Poluição, emissão de gases, construções de barragens
gigantescas, monocultura ocupando grandes áreas, tudo isso interfere no
modo de funcionamento dos ciclos biogeoquímicos, assunto que você vai
estudar na próxima aula.

Será que você conseguiu entender bem a relação que existe entre os reservatórios
e os ciclos biogeoquímicos? Para conferir, nada melhor que uma atividade,
certo? Leia as aﬁrmativas a seguir e coloque ( V ) para as verdadeiras e ( F )
para as falsas, explicando o que está errado.
a) (

) Os grandes ciclos biogeoquímicos são: da água, do carbono, do
oxigênio, do nitrogênio, do fósforo e enxofre.

b) (

) Os grandes reservatórios reguladores dos ciclos biogeoquímicos são
a hidrosfera (oceanos, mares etc), atmosfera e litosfera (solo).

c) ( ) A biota da ﬂoresta amazônica também é um grande reservatório, principalmente de água, pois na constituição dos seres mais de 90% é água.

Aula 1 – Por que há vida no Planeta Terra?
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Resumo
Nesta aula, você estudou a importância da química ambiental para a sociedade
e sua área de atuação. Adquiriu conceitos importantes para o prosseguimento
dos estudos, tais como reservatórios, atmosfera, hidrosfera, litosfera, biosfera
e ciclos biogeoquímicos.

Atividade de aprendizagem
Antes de passar para a aula seguinte, você deve fazer uma autoavaliação do
que foi aprendido. A seguir, temos cinco questões que o ajudarão a fazer esta
avaliação.
1. Quais as funções da química ambiental na sociedade atual?
2. Quais as características do nosso planeta que lhe permite manter a vida?
3. Deﬁna ciclos biogeoquímicos.
4. O que são reservatórios?
5. A biota não se constitui em um grande reservatório para os elementos e
substâncias essenciais à vida (C, H2O, N, P, S, O2). No entanto, exerce um
papel importante nos ciclos desses elementos. Qual é esse papel?
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Aula 2 – Ciclos biogeoquímicos da
água e do carbono
Objetivos
Identiﬁcar aspectos do ciclo biogeoquímico da água.
Identiﬁcar aspectos do ciclo biogeoquímico do carbono.

2.1 Quanto pesa o ar que respiramos e em
quanto tempo completa um ciclo?
Vimos na aula anterior que cada ciclo biogeoquímico pode ser estudado de
acordo com a quantidade do nutriente existente em cada reservatório. Mas
como são expressas essas quantidades? Como são quantidades em larga
escala, usamos as seguintes unidades:

GtC = gigatonelada de carbono (1 giga = 109);
GtH2O = gigatonelada de água;
MtC = megatonelada de carbono (1 mega = 106);
MtN = megatonelada de nitrogênio;
MtS = megatonelada de enxofre.

Além das quantidades, devemos também considerar que os ciclos biogeoquímicos têm a capacidade de se ajustar às mudanças atmosféricas e que dentro
de um mesmo ciclo pode haver diferentes tempos de fechamento. Quer um
exemplo? Durante a combustão de matéria orgânica ocorre aumento do CO2
na atmosfera local e esse gás pode ter vários destinos.
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Absorvido
pelas plantas
Ser
dissipado na
atmosfera

Destino do
CO²

Consumido
como
carbonato nos
mares e
oceanos

Figura 2.1: Alguns destinos que o CO2, produzido da combustão da matéria orgânica,
pode tomar durante o seu trajeto no ciclo, o qual pode levar dias ou
milhões de anos.
Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira.

Carbonato
Sais inorgânicos que possuem
como ânion o agrupamento
CO3-2.

Na queima de matéria orgânica há mudança na concentração de CO que
pode ser compensada com o aumento da absorção do gás pelas plantas ou
consumido como carbonato pelos mares e oceanos.
A seguir, estudaremos especiﬁcamente os ciclos biogeoquímicos da água e do
carbono, que são substâncias essenciais para todas as atividades – humanas
ou não – que são realizadas no nosso planeta.

2.2 Ciclo da água ou hidrológico
Todos nós sabemos que a água é o composto mais abundante da Terra: ela
ocupa cerca de ¾ da superfície do planeta. Apesar de toda essa água, somente
2,6% são de água doce, e é exatamente essa água que mais contaminamos.
1

(A)

(B)

4

2,6%

terra

3

4

97,4%

água
Salgada

Doce

Figura 2.2: (A) Superfície do planeta Terra; (B) relação entre água doce e água salgada.
Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira.
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A quantidade total de água na Terra tem se mantido praticamente constante
há milhões de anos e podemos encontrá-la em nosso planeta em seus 3
estados físicos, vejamos.

Sólida
Geleiras

Líquida
Rios, mares, lagoas,
oceanos, etc.

Gasosa
Nuvens

Figura 2.3: Estados físicos da água
Fonte: Ariel da Silva Parreira. Disponível em: <http://www.sxc.hu/photo/1253865>; Michael Faes. Disponível em:
<http://www.sxc.hu/photo/1327517>; <http://www.sxc.hu/photo/1336284>. Acesso em: 22 ago. 2012. Adaptado por
Alessandro de Oliveira.

Toda a água da Terra está localizada em três grandes reservatórios, os oceanos,
os continentes e a atmosfera, onde ela circula perpetuamente, formando o
que chamamos de ciclo da água ou ciclo hidrológico. Podemos dividir o ciclo
biogeoquímico da água em fases:
• Evaporação
• Transpiração
• Condensação
• Precipitação
Na Figura 2.4, podemos observar como funciona cada uma dessas fases e a
importância da energia do Sol e dos reservatórios de água.
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Processo de formação de
nuvens, geada e orvalho
A água retida nas plantas e
na terra vai para atmosfera
e forma as nuvens
Por ação do sol, a água dos
rios, lagos e oceanos,
evapora-se e forma as nuvens

Figura 2.4: Há milhões de anos a água faz o mesmo trajeto
Fonte: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ﬁchaTecnica.html?id=21503>. Acesso em: 22 ago. 2012. Adaptado por Alessandro de Oliveira.

É muito comum substituir as fases de evaporação e transpiração pela junção
das duas palavras, evapotranspiração. Sendo que esse novo termo é utilizado
quando há participação de seres vivos, ou seja, para ciclos biogeoquímicos.
Não há necessidade da participação da biota no ciclo da água, ou seja, ele pode
ocorrer na ausência de seres vivos. No entanto, é necessária a utilização da energia solar e da força da gravidade para manter o ciclo em pleno funcionamento.
Mas, aﬁnal de contas, qual a participação da biota no ciclo da água? Tem-se
observado que essa participação é bem variada.
Uma participação importante da vegetação no ciclo é que ela regula a velocidade do ciclo. A vegetação introduziu um novo componente no ciclo da água, a
interceptação vegetal, que é a retenção da chuva sobre a superfície das plantas.
Este componente é tão importante que pode reter até 25% da precipitação
(chuva) anual total em um determinado local. Com isso, há tempo para que
ocorra a inﬁltração da água no solo, impedindo a formação de enxurradas,
diminuindo a erosão e o assoreamento de lagoas e rios.
Os fatores que mais inﬂuenciam na quantidade de água interceptada são:
• Tipo da vegetação
• Densidade da vegetação
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• Estágio de crescimento da vegetação
• Velocidade do vento
• Estação do ano
A participação dos animais terrestres não é menos importante, eles bebem a
água e a perdem por respiração, transpiração e excreção. Assim, com esses
processos, a biota tem um papel fundamental não só no ciclo da água, mas
também em outros ciclos biogeoquímicos (de outros compostos).

2.2.1 Quais as grandezas envolvidas no ciclo
global da água?
O ciclo da água envolve uma quantidade grande de água, tanto em sua
movimentação no planeta quanto em seu estoque nos reservatórios. Na
Figura 2.5, podemos ver a ordem de grandeza da massa de água envolvida
em seu ciclo global.

1

8

2

13.000 GtH2O

6

7

27.500.000 GtH2O

3
5

8.200.000 GtH2O

A atmosfera contém uma quantidade de água
relativamente pequena que é rapidamente

1 renovada por mudanças no estado físico, na
evaporação e precipitação.

1.350.000.000 GtH2O

4

Os oceanos são o maior reservatório no ciclo da

5 água.

425.000 GtH2O por ano evapora dos oceanos

6 para a atmosfera.

Uma grande quantidade de água está nos

2 glaciares.

385.000 GtH2O por ano volta aos oceanos por

7 precipitação

Os rios transportam 40.000 GtH2O por ano para

3 os oceanos.

8
4 A água subterrânea também é um reservatório.

40.000 GtH2O/ano de água evaporada dos oceanos +
71.000 GtH2O/ano de água transpirada pelos seres
vivos e evaporada dos solos (= 111.000 GtH2O/ano)
precipita nos ecossistemas terrestres.

Figura 2.5: Estoque e ﬂuxo anual dos principais reservatórios globais de água em GtH2O
Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira. Adaptado de: <http://storadeciencias.ﬁles.wordpress.com>. Acesso em: 22 ago. 2012.

Aula 2 – Ciclos biogeoquímicos da água e do carbono

Quim_Amb_Book_AG.indb 35

35

e-Tec Brasil

07/08/14 12:07

2.2.2 Poluição dos reservatórios de água
A nossa sociedade é regida pelo consumismo. A produção de bens e o seu
consumo geram resíduos que precisam ser descartados. Uma grande parte
desses resíduos acaba indo parar em um corpo d’água, poluindo o ecossistema
ao qual este corpo d’água faz parte. Estes corpos d’água se recuperariam por
meio do ciclo hidrológico, se a quantidade de poluentes que lançamos no meio
ambiente não fosse tão grande.
Destino dos produtos consumidos
Você sabe que caminho um produto, o qual consumimos, percorre desde que
é produzido até quando não precisamos mais dele e o jogue fora? Veja o vídeo
deste link, chamado “História das coisas” e perceba como as “coisas” circulam!
http://www.youtube.com/watch?v=3c88_Z0FF4k

Corpo d’água
Acumulação signiﬁcativa de
água. Pode ser um oceano, mas
também pode ser um pequeno
lago ou riacho.
Chuva ácida
Quando as gotas de chuva
caem, elas reagem com
substâncias de caráter ácido
presentes na atmosfera (CO2;
SO2; F2, etc). Os produtos dessas
reações acidiﬁcam a água,
tornando-a prejudiciais aos
vegetais e dissolve substâncias
sensíveis ao ácido, como os
carbonatos.
Basicidade
É a capacidade que um meio
aquoso possui de reagir com
ácido, diﬁcultando qualquer
alteração no pH do meio.
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Fonte: Eduardtrag. <http://www.sxc.hu/photo/1197434>. Acesso em: 22 ago. 2012.

As consequências dessa poluição já estão aparecendo. É frequente o fenômeno
da chuva ácida. Os mares estão perdendo a sua basicidade, ocasionando a
morte dos corais, tão essenciais para a preservação da vida marinha.
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Como a ação humana afeta o ciclo da água?
O homem está interferindo no ciclo hidrológico de diversas maneiras:
• Remoção da vegetação: Ao retirar a vegetação, a água ﬂui sobre o solo mais
rapidamente, não ocorrendo a inﬁltração. E as consequências podem ser:
– esgotamento dos lençóis freáticos;
– formação de enxurrada com erosão do solo;
– assoreamento de rios e lagos.
• Construções de grandes represas: Elas aumentam a evaporação da água,
alterando o volume de chuvas e sua periodicidade. De modo que, temos
inundações e erosão.

a

b

Figura 2.6: (a) Solo seco devido ao desmatamento; (b) represa participando do
ciclo da água
Fonte: Jozsef Szoke. Disponível em: <http://www.sxc.hu/photo/97132>; Rinske Blok-van Middendorp. Disponível em:
<http://www.sxc.hu/photo/1085821>. Acesso em: 22 ago. 2012.
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1. Classiﬁque as aﬁrmativas a seguir como Falsa ( F ) ou Verdadeira ( V ). Corrija
as que forem falsas.
a) A água da Terra distribui-se em três reservatórios principais: os oceanos, os
continentes e a atmosfera, entre os quais existe uma circulação perpétua.
( )

b) O movimento da água no ciclo hidrológico é mantido pela energia solar
e pela força da gravidade.
( )

c) O ciclo da água não pode ocorrer na ausência dos seres vivos.
( )

d) O ciclo hidrológico consegue recuperar a qualidade da água por si só, por
maior que seja a quantidade de poluentes que jogamos na água.
( )
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2. Agora resolva as palavras cruzadas.
1

2
3

4

5

6

7

8

9
10

Horizontal

Vertical

3. Provém do sol e movimenta a água em seu
ciclo.

1. Precipitação de água sólida típica de
inverno.

5. Diz-se de algo que está na superfície.

2. Precipitação de água das nuvens.

6. Força de atração da terra.

4. Passagem da fase líquida para a gasosa,
que ocorre lentamente na superfície dos
líquidos.

8. Precipitação de água sólida típica de chuva
de verão.
9. Curso de água de grande porte.

7. Ser vivo que faz fotossíntese.

10. Água acumulada em uma grande
depressão do terreno.

2.3 Ciclo do carbono
Sabemos que o carbono é um elemento que encontramos na natureza e que é
muito importante. Suas propriedades químicas o tornam especial. Uma dessas
principais propriedades químicas é a grande capacidade de combinação com
outros elementos e até consigo mesmo, formando uma enorme quantidade
de compostos químicos. Para vocês terem uma ideia, são conhecidos cerca de
9 milhões de compostos orgânicos.
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Compostos orgânicos
São substâncias que possuem
necessariamente em sua estrutura
molecular os elementos carbono
e hidrogênio. É comum também
a presença de outros elementos
químicos como o oxigênio,
nitrogênio, fósforo e outros.
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ppm
Abreviatura de “partes por
milhão”. É uma unidade de
medida de concentração que
relaciona a massa do soluto com
a massa da solução. Exemplo:
5 mg/kg. Corresponde a 5
miligrama de soluto dissolvido
em 1 quilograma da solução.
Para soluções aquosas até
10.000 ppm, esta unidade pode
ser considerada igual a mg/l.
Rocha Calcária
São rochas formadas,
predominantemente, por
carbonato de cálcio (CaCO3).

O movimento do carbono na natureza depende dos processos biológicos, químicos
e físicos pelos quais ele passa. Diferentemente da água, a distribuição do carbono
nos grandes reservatórios (atmosfera, oceanos e continentes) vem se alterando
durante as eras geológicas da Terra. Só como exemplo, podemos citar que a cerca
de 550 milhões de anos atrás, a concentração de CO2 (gás carbônico) era de 7.000
ppm, enquanto o valor atual é de 380 ppm. Ou seja, a concentração de carbono
era mais de 18 vezes maior. Mas para onde foi todo aquele carbono da atmosfera?
Uma grande parte foi ﬁxada na litosfera (consultar Aula 1) como rocha calcária
e em depósitos de combustíveis fósseis (petróleo e carvão).
O esquema a seguir nos fornece os locais onde estão o carbono na Terra e suas
quantidades. Podemos notar que cerca de 99% de carbono estão na litosfera.

Sedimentos sob água e rochas
sedimentares
80.000.000 GtC

Água oceânica, conchas e
organismos
40.000 GtC

Combustível fóssil
(petróleo, gás e carvão)
4.000 GtC

Material orgânico do solo
1.500 GtC

Atmosfera
825 GtC

Plantas terrestres
580 GtC

Figura 2.7: Distribuição do carbono na Terra
Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira.
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2.3.1 Como funciona o ciclo do carbono
A seguir, podemos ver em forma de ﬁgura o funcionamento do ciclo do carbono.

Atmosfera
Energia
do Sol
CO 2

CO 2

Queima de CO 2
combustível

CO 2

CO 2
CO 2

Queimada
Decomposição
Vulcão

Fotossíntese
- plantas
- algas
- fitoplancton

Respiração
- plantas
- animais
Extração de
combustível
fóssil

Alimentação

CO2 absorvido
da atmosfera

Sedimentação
de biomassa

Formação de:
- carbonatos
- petróleo
- gás natural
- carvão

Milhões de anos

Figura 2.8: Ciclo do carbono e suas etapas e tempos de duração
Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira.

O ciclo do carbono tem diferentes tempos de duração. Tudo vai depender do
caminho que o carbono tomar. O mais lento consiste na captura do CO2 da
atmosfera pelos oceanos, em que vai formar o ácido carbônico, conforme a
reação:

CO2

H2O

H

2

CO3

Como nos oceanos há uma grande quantidade de metais na forma de cátions,
ocorre a reação de cálcio e magnésio formando carbonatos insolúveis desses
metais, conforme as reações representadas pelas equações químicas:

Cátions
São espécies químicas de carga
positiva. Exemplos: Ca+2, NH4+.

CO3-2 + Ca+2 → CaCO3(s)
CO3-2 + Mg+2 → MgCO3(s)
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Manto da terra
Camada interna da Terra que
ﬁca após a crosta terrestre.

O calcário (CaCO3) e a dolomita (MgCO3) decantam no leito dos mares e oceanos,
ou seja, vão para o fundo destes corpos d’água, ou são incorporadas nas carcaças
de animais marinhos, que depois de mortos também vão para o fundo dos mares
e oceanos. Durante milhares de anos, o acúmulo de sedimentos transforma-se
em rochas sedimentares, que são arrastadas para o manto da terra e, assim,
em alguns milhões de anos o dióxido de carbono é devolvido à atmosfera nas
erupções vulcânicas.
O ciclo do carbono mais lento pode levar alguns meses ou anos. Consiste na
ﬁxação do carbono da atmosfera por fotossíntese das plantas, que poderá
voltar pelos seguintes caminhos:
• voltar para atmosfera por respiração dos animais e vegetais;
• voltar por combustão em uma queimada;
• voltar por decomposição dos rejeitos dos alimentos dos animais;
• voltar por decomposição dos animais e vegetais mortos.

2.3.2 Aspectos importantes sobre
o ciclo do carbono
Não podemos deixar de evidenciar alguns aspectos importantes sobre o
ciclo do carbono.
• A biosfera tem uma atuação primordial no controle do carbono, pois
ela sozinha captura cerca de 4 GtC/ano de carbono, sendo os oceanos
o seu principal capturador.
• O CO2 é um dos principais compostos causadores do efeito estufa, o
que permite a manutenção da temperatura média da superfície terra em
15°C. Se não fosse o efeito estufa, as noites na Terra seriam muito frias
em todo o planeta.
• Regulação da composição química da atmosfera por meio do balanço CO2/
O2. As plantas consomem o CO2 e os animais o O2. Um balanço entre
as duas substâncias é fundamental para a manutenção da vida vegetal/
animal. Se tiver pouco CO2 as plantas não crescem, então não produzem
O2, essencial para os seres vivos.
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• O carbono orgânico contido na litosfera está armazenado na forma
de combustíveis fósseis. Este carbono faz parte do ciclo geológico do
carbono, ou seja, aquele ciclo que tem uma duração de milhões de anos.
O homem com sua exploração está encurtando em alguns milhões de
anos este ciclo tradicionalmente longo.
• As rochas calcárias, que foram formadas no ciclo geológico pela deposição de sedimentos e organismos marinhos mortos, que nos dias de hoje
estão nos continentes, são utilizados como matéria-prima para construção
civil. O homem mais uma vez interfere nesta etapa do ciclo, pois ao fabricar cimento e cal virgem, ele lança na atmosfera o dióxido de carbono
que deveria permanecer nas rochas por mais alguns milhões de anos.
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1. Agora que voce já estudou o ciclo do carbono, resolva as palavras cruzadas a seguir para ﬁxar os conceitos estudados.

1
2

3

4

5

6

7
8

Horizontal
2. Ação de microrganismos sobre matéria
orgânica morta.
6. Processo ﬁsiológico pelo qual os organismos vivos aspiram oxigênio do meio
ambiente e exalam dióxido de carbono.
8. Massa de material que é constituído de
substâncias orgânicas de origem animal,
vegetal ou microrganismos.

Vertical
1. Processo realizado por organismos cloroﬁlados para produzir energia e substâncias
orgânicas a partir de luz, água, dióxido de
carbono e sais minerais.
3. Corpo organizado e funcionando.
4. Composto em que os elementos químicos
carbono e hidrogênio sempre fazem parte.
5. Prática agrícola primitiva destinada à limpeza de terreno por meio de fogo.
7. Principal elemento químico dos compostos
orgânicos

e-Tec Brasil

Quim_Amb_Book_AG.indb 44

44

Química ambiental

07/08/14 12:09

2.4 Conclusão
Tanto o ciclo da água quanto do carbono envolvem quantidades gigantescas
de matéria que se movimentam de um reservatório a outro com a utilização
da energia solar e força da gravidade. Esses dois ciclos são essenciais para a
renovação e dinamismo dos ecossistemas existentes no planeta.

Resumo
Nesta aula, você estudou os ciclos biogeoquímicos da água e do carbono.
Estudou também os mecanismos envolvidos nos ciclos e a importância da
participação dos seres vivos nestes ciclos assim como a unidade e ordem de
grandeza com que são tratados.

Atividade de aprendizagem
Neste ponto da aula, uma autoavaliação ajuda a ﬁxar os conceitos adquiridos.
A seguir, temos três questionamentos que lhe orientarão neste momento.
1. Como a ação humana afeta o ciclo da água?
2. O carbono da atmosfera está sob a forma de compostos gasosos, sendo
o mais abundante o dióxido de carbono. Por fotossíntese das plantas dá-se
o início da ﬁxação desse carbono na biosfera, que voltam à atmosfera
por diversos caminhos. Quais são esses caminhos?
3. A participação dos seres vivos nos ciclos da água e do carbono é
fundamental. Se não houvesse vida na terra, como ﬁcaria:
a) O ciclo da água:
b) O ciclo do carbono:
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Aula 3 – Ciclos biogeoquímicos do nitrogênio,
oxigênio, fósforo e enxofre
Objetivos

Revisão

Identiﬁcar aspectos do ciclo biogeoquímico do nitrogênio.
Identiﬁcar aspectos do ciclo biogeoquímico do oxigênio.
Identiﬁcar aspectos do ciclo biogeoquímico do fósforo.
Identiﬁcar aspectos do ciclo biogeoquímico do enxofre.

3.1 Ciclo do nitrogênio

VERSÃO DO PROFESSOR

O nitrogênio é um ametal, de símbolo químico N. É o elemento mais abundante
da atmosfera terrestre e está presente em todos os seres vivos. Apresenta dois
isótopos estáveis e forma o gás nitrogênio (N2) insípido, inodoro e incolor. Por
sua alta energia de ligação, o nitrogênio molecular não reage facilmente com
outras substâncias e, em Condições Normais de Temperatura e Pressão (CNTP,
1 atmosfera e 0ºC), é inerte à maioria dos reagentes.

Isótopos
Átomos do mesmo elemento
químico, mas de massas
atômicas diferentes.

3.1.1 Qual a importância do nitrogênio?
O Nitrogênio é um dos principais elementos que, associados com o carbono,
formam moléculas orgânicas que participam ativamente dos processos biológicos,
como exemplo, podemos citar os aminoácidos que estão nas estruturas das
proteínas e DNA.
Esse elemento tem múltiplas aplicações, seja na forma de gás (N2) ou combinado
com metais ou ametais. Na forma de gás é usado como gás inerte para encher
pneus e na forma líquida é utilizado em congelamento e refrigeração; utilizado
em processo metalúrgico na produção ligas duras; consumido na produção
de fertilizantes nitrogenados; aplicado na produção de ácido nítrico, amônia,
borracha, explosivos etc.
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Atmosfera
N2

N2

Fixação atmosférica
NO
NO2

Chuva
NO
HNO2
HNO3

N2

N2

Gás de combustão
N2O
NO
NO 2

Fixação do
nitrogênio por
cianobactérias e
leguminosas

Desnitrificação
por bactérias no
solo

Fixação industrial
fertilizantes nitrogenados

3.1.2 Fixação do nitrogênio
A ﬁxação pode ocorrer pelos processos biológico, atmosférico ou industrial,
conforme você verá a seguir:
a) Fixação Biológica
Há no solo e na água organismos unicelulares que por fotossíntese ﬁxam
o nitrogênio na forma de amônia (NH3) a partir do gás nitrogênio, são as
cianobactérias (algas azuis). E há também, principalmente, no solo, organismos
unicelulares que retiram sua energia da reação de gás nitrogênio ou compostos
nitrogenados com gás oxigênio e ﬁxam o elemento nitrogênio na forma de
amônia (NH3), de nitrito(NO2-) ou nitrato(NO3-), esses organismos são genericamente conhecidos como nitrobactérias (por exemplo as nitrosomonas e
nitrobacter). Outro exemplo de nitrobactérias são as do gênero Rhizobium que
em simbiose com as leguminosas ﬁxam o nitrogênio na forma de amônia que
algumas plantas conseguem assimilar e o que não é aproveitado pelas plantas
é oxidado pelas nitrosomonas que convertem a amônia em nitrito(NO2-) e em
seguida as nitrobacter oxidam o nitrito a nitrato.
Sendo assim, podemos resumir a série de reações que ocorrem na nitriﬁcação
da seguinte forma:
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Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira.
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Figura 3.1: Ciclo do nitrogênio
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A amônia (NH3) originada das bactérias e da decomposição da matéria orgânica,
em presença de água forma o íon amônio (NH4+), como você pode ver a seguir:
NH3 + H2O → NH4+ + OHO íon amônio é oxidado a nitrito pelas bactérias nitrossomonas, como você
pode ver na equação química:

VERSÃO DO PROFESSOR

Revisão

Revisão

2NH4+ + 3O2 → 2NO2- + 4H+ + 2H2O
Depois o nitrito é oxidado pelas bactérias nitrobacter a nitratos, sendo estes
facilmente assimilados pelas plantas:
2NO2- + O2 → 2NO3Esse processo biológico de conversão da amônia a nitrato, chamamos de nitriﬁcação. Há também bactérias que fazem o contrário, convertem o nitrogênio
ﬁxado em nitrogênio gasoso (N2). Elas são conhecidas genericamente como
bactérias desnitriﬁcantes.
b) Fixação Atmosférica
As descargas elétricas na atmosfera provocam o rompimento das ligações
químicas nos gases nitrogênio e oxigênio liberando, assim, seus átomos para
que façam novas ligações, sendo uma dessas, a ligação entre os átomos de
oxigênio e nitrogênio, originado um novo composto na atmosfera, o monóxido
de nitrogênio (NO), sendo, então, transportado pela chuva até o solo.
c) Fixação Industrial
As aplicações do nitrogênio em nossa sociedade são múltiplas, principalmente,
associado a outros elementos como o hidrogênio e o oxigênio.
Como temos 79% da atmosfera na fora de N2, ele é retirado diretamente do
ar por processos industriais e convertido em amônia (NH3), sendo esta utilizada
como matéria prima na produção de outros compostos nitrogenados.
O processo de produção da amônia mais utilizado nas indústrias é o Haber
Bosh que pode ser simpliﬁcado pela reação:
N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)

Aula 3 – Ciclos biogeoquímicos do nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre

Quim_Amb_Book_AG.indb 49

49

e-Tec Brasil

07/08/14 12:09

A amônia por queima produz o monóxido de nitrogênio (NO) que também
pode ser oxidado a NO2, uma matéria prima do ácido nítrico (HNO3) conforme
podemos ver pelas seguinte reações do processo Ostwald:
4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O
2NO + O2 → 2 NO2
3NO2 + H2O → 3HNO3 + NO
Outra aplicação importante da amônia é na produção de fertilizantes nitrogenados.
Sendo os mais produzidos a ureia [CO(NH2)2] e o nitrato de amônia (NH4NO3).

Sobre este ciclo, é correto aﬁrmar que:

N2 (atmosférico)

1

4
-

NH3 (amônia)

NO 2 (nitrito)
2

-

NO3 (nitrato)
3
Plantas

Morte e decomposição
Animais
Excretas

Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira.
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2. O esquema seguinte mostra a participação dos seres vivos no ciclo do nitrogênio. Os números de 1 a 4 indicam processos metabólicos que ocorrem neste ciclo.

VERSÃO DO PROFESSOR

1. Como pode ocorrer a ﬁxação do nitrogênio?

07/08/14 12:09

a) O processo mostrado em 1 é realizado somente por bactérias simbiontes
que vivem no interior das raízes de leguminosas.
b) As mesmas bactérias que realizam o processo 1, realizam o processo 4.
c) O esquema mostra que produtos nitrogenados originados de animais ou
vegetais podem ser reaproveitados no ciclo.

VERSÃO DO PROFESSOR

Revisão

Revisão

d) O processo mostrado em 4 constitui uma etapa fundamental no ciclo,
chamada de ﬁxação do nitrogênio.
e) As plantas podem se utilizar diretamente da amônia e não dependem do
processo que ocorre em 2 para obterem os produtos nitrogenados.
3. A amônia faz parte do ciclo do nitrogênio, e este elemento químico é o
principal componente:
a) Da hidrosfera.
b) Da litosfera.
c) Da atmosfera.
d) Do petróleo.
e) Do solo
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3.2 Ciclo do oxigênio
O oxigênio é um dos elementos químicos mais eletronegativos que existe,
isso lhe confere a possibilidade de reagir com quase todos os elementos
químicos (exceto os gases nobre) da tabela periódica. Pode ser encontrado na
forma combinada na atmosfera (CO2,H2O, NO, SO2) litosfera( silicatos, óxidos,
carbonatos, fosfatos, boratos , iodato, hidróxidos) e hidrosfera(H2O, íons de
carbonatos, sulfatos, silicato e fosfatos).
Na forma de gás (O2, O3) podemos encontrar na atmosfera, litosfera (em poros
ou dissolvido) e hidrosfera (dissolvido).
Mas de onde veio este gás se o oxigênio estava combinado com os outros
elementos?

Em relação ao oxigênio podemos destacar as seguintes singularidades:
a) A ação foto sintetizadora das plantas é a principal fornecedora do gás
oxigênio ao ciclo.
b) É o elemento químico mais abundante, em massa, da hidrosfera e litosfera
e o segundo maior na atmosfera.
c) O encontramos na forma combinada em todos os grandes compartimentos
(hidrosfera, litosfera e atmosfera) com quase todos os elementos químicos
(exceto os gases nobres).
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O oxigênio produzido pelas plantas, algas, bactérias cloroﬁladas chegam à
atmosfera e são consumidos pelos animais e plantas e bactérias em seu processo de respiração, liberando CO2 que depois é consumido de novo pelos seres
cloroﬁlados fechando o ciclo.

VERSÃO DO PROFESSOR

Os seres vivos cloroﬁlados em seu processo biológico adquirem o carbono do
CO2 por fotossíntese e liberam O2 como subproduto. De modo que os seres
cloroﬁlados tem um importante papel no ciclo do oxigênio.
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Atmosfera
Energia
do Sol

Condensação
Respiração/Transpiração
- plantas
- animais

CO2/H2O

VERSÃO DO PROFESSOR

Revisão

Revisão

Fotossíntese

O2

O2

CO2

H2O

Queima de CO
2
combustível
O2

O2
Decomposição

CO2

Figura 3.2: Ciclo do oxigênio
Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira.

Deve ser salientado que o ciclo do oxigênio segue dois caminhos; um mais
dinâmico e outro mais lento. No dinâmico, há a participação ativa da biota e
no mais lento o oxigênio, na forma de carbonato, produzido por organismos
marinho, ou precipitados como sais, são depositados nos fundo dos oceanos
e mares, com o passar das eras formam as rochas calcárias que fornecerão
nutrientes minerais para as plantas.

3.2.1 Reservatórios de oxigênio
Apesar de a atmosfera ter em sua composição cerca de 21% de oxigênio é na
litosfera que está concentrado a maior parte do elemento existente no planeta.
O oxigênio do planeta está distribuído da seguinte maneira: 99,5% na litosfera;
0,49% na atmosfera e 0,01% na biosfera.

3.2.2 Processo de consumo e
produção de oxigênio
A retirada do gás oxigênio da atmosfera pode ser feita por vários processos:
sendo os principais a respiração e a combustão.
Na respiração, temos a seguinte reação químico.
C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6 H2O + energia
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A combustão pode ser representada pela seguinte reação química.
Mat. Org. + O2 → H2O + CO2 + cinza
Evidentemente que a matéria orgânica tem outros elementos químicos que
podem produzir gases, mas o hidrogênio e o carbono são os em maior
quantidade em quase todos os compostos orgânicos.
Outros processos de consumo de oxigênio, não menos importantes são a
decomposição por bactéria, a formação de ozônio e a oxidação de substâncias
redutoras presentes na hidrosfera e litosfera.
Como exemplo, podemos citar a oxidação do óxido de ferro II presente na
litosfera a oxido de ferro II, conforme equação a seguir:

2NO2- + O2 → 2NO3- reação que também ocorre nos solos com a participação
ativa de bactérias.
A reposição desse gás e é feita, em sua maior parte, pelo processo da fotossíntese que consiste em transformar pelo caminho biológico, e tendo a luz como
fonte de energia, o dióxido de carbono e água em açúcar liberando assim, o
gás oxigênio, conforme reação apresentada a seguir.
6CO2 + 12H2O + energia → C6H12O6 + 6H2O + 6O2
A fotossíntese não é o único processo conhecido para fazer a reposição do oxigênio, há também o processo natural fotólise, que consiste na decomposição
da água e do monóxido de dinitrogênio por radiação ultravioleta, conﬁrme
reações a seguir.
2H2O + energia → 4H + O2
2N2O + energia → 4N + O2
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Outra reação de consumo de oxigênio, muito comum em águas poluída, é a
oxidação do nitrito a nitrato.
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4FeO + 3O2 → 2Fe2O3
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3.2.3 Formação do ozônio na atmosfera
É com frequência que ouvimos, seja em palestras ou noticiários, sobre a camada
de ozônio e seus benefícios para os seres vivos da Terra. Mas, aﬁnal, como foi
formada esta camada?
Uma coisa podemos aﬁrmar, que sem a presença de seres vivos ela não se
formaria. Porque é à partir do oxigênio livre que se forma o ozônio, conforme
mecanismo de reação mostrado a seguir.
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O2 + energia uv → 2O
O + O2 + energia uv → O3
A captura da radiação ultravioleta para formar o ozônio a impede de atravessar
a atmosfera até a superfície, oferecendo uma proteção aos seres vivos dos
efeitos danosos da radiação ultravioleta que por ter uma alta energia pode
causar surgimento de doenças de pele e mutações genéticas indesejáveis.
Outro efeito secundário da camada de ozônio é que ela por ter uma temperatura
mais alta que as outras camadas formando, assim, uma barreira térmica que
ajuda a segurar a nossa atmosfera, diminuindo as perdas de gases para o
espaço exterior.

1. Em relação ao ciclo do oxigênio a aﬁrmativa verdadeira é:
a) No processo de decomposição de animais e plantas não há consumo de
oxigênio.
b) A fotossíntese consome oxigênio da atmosfera.
c) A maior parte do oxigênio da terra se concentra na litosfera.
d) A biosfera é um grande reservatório de oxigênio.
e) Os metais do solo não consomem oxigênio, porque já são oxidados.
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2. O gás oxigênio da atmosfera pode ser consumido nos seguintes processos exceto.
a) Combustão.
b) Fotossíntese.
c) Formação de óxidos metálicos.
d) Respiração.
e) Formação de ozônio.
3. A camada de ozônio se concentra na:
a) Hidrosfera.

d) Mesosfera.
e) n.d.a.

3.3 Ciclo do fósforo
O fósforo é um elemento químico importante nos processos metabólicos dos
seres vivos, pois faz parte da estrutura de moléculas vitais dos organismos,
moléculas que atuam na produção de energia (fosfolipídios), produção de
outras moléculas (RNA, coenzimas) etc.
Os maiores reservatórios de fósforo são o fundo do mar e as rochas fosfatadas.
Na litosfera as rochas fosfatadas sofrem erosão, eólica ou hídrica e o material
é solubilizado com as chuvas e nesta forma de íon fosfato é consumido pelas
plantas entrando, assim, na cadeia alimentar.
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c) Estratosfera.
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b) Biosfera.
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Com a incorporação do fósforo ao ecossistema ele passa a circular das plantas
para os animais e dos animais para o solo, por decomposição de dejetos ou
animais mortos.
Por sua importância no metabolismo de crescimento das plantas, se estiver
em grande quantidade, ele pode causar problemas no meio ambiente com
a proliferação de plantas aquáticas, causando o fenômeno conhecido como
eutroﬁzação.

Erosão e formação
de solo

Assimilação por
herbívoro

Absorção por plantas
aquáticas e animais
-2

PO4
na água

-2
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CICLO DO
FÓSFORO

PO4
no solo

Decompositores
Morte e decomposição

Figura 3.3: Ciclo do fósforo
Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira.

O ciclo do fósforo é mais simples do que o ciclo do nitrogênio, pois existe
apenas uma única etapa de ação bacteriana para quebrar os compostos de
fósforo orgânico. Nesse sentido, o ciclo do fósforo é mais rápido do que o do
nitrogênio.
Conforme a Figura 3.3 nos mostra o fósforo retorna pela decomposição por
bactérias fosfolizante de plantas e animais mortos. Na forma solúvel o fósforo é
levado pela chuva até os rios, lagos e mares, sendo, então, depositando como
fosfatos no fundo do mares.
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Qual a participação das
aves marinhas no ciclo
do fósforo?
As aves marinhas quando se
alimenta de peixes, ricos em
fósforo, incorporam uma parte
do fósforo e outra parte é
eliminada nos dejetos, que são
depositados em terra, nas ilhas
ou continente, retornando assim
o fósforo à litosfera.
Algumas ilhas na costa do Peru
são ricas em guano, material
com alto teor de fosforo
originado de rejeitos de aves
marinhas.
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1. O fenômeno da eutroﬁzação em lagoas é causado por:
a) Excesso de potássio.
b) Excesso de fósforo.
c) Ausência de cálcio.
d) Ausência de oxigênio dissolvido.
2. No ciclo do fósforo a bactéria fosfolizante tem uma função importante, que é:
a) Consumir o fósforo solúvel das rochas.
b) Solubilizar o fósforo contidos nos animais mortos.
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d) Impedir que os animais mortos degradam pela ação do fósforo.
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c) Mineralizar nas rochas o fósforo que veio com a chuva.
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3.4 Ciclo do enxofre
O enxofre é um ametal cujos óxidos reage com água formando ácido. No
ecossistema, pode ser encontrado livre (próximo a vulcões) ou ligado quimicamente a outros ametais (óxidos e sulfatos) ou metais (sulfetos).

Atmosfera
-2

Formação de SO 4
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SO 2

SO 2

Queima de SO 2
combustível

Chuva ácida
Queimada H 2 S
Decomposição
(plantas e animais)
Vulcão
H2 S
Emissões das
algas
(mares e oceanos)

Extração de
combustível
fóssil

Sedimentação
de biomassa

Milhões de anos

Formação de:
- sedimentos
sulfatados
- petróleo
- carvão

Figura 3.4: Ciclo do enxofre
Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira.

Semelhante ao carbono o enxofre tem um caminho rápido e outro lento. No
caminho rápido as plantas absorvem sulfato e outros compostos contendo
o enxofre e estas são consumidas pelos animais. Após a morte das plantas
e animais há a decomposição desses e durante o processo ocorre liberação
para atmosfera de gás sulfídrico(H2S) como produto ﬁnal das bactérias. Na
atmosfera, ocorre uma sequência de reações de oxidação do gás sulfídrico
levando à formação de vários compostos de enxofre (H2SO4. Que culmina com
a deposição no solo carregada pela chuva.
A fase rápido do ciclo do enxofre pode ser resumida em 5 etapas principais
que podem ser visualizadas pelo diagrama a seguir.
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Emissões de enxofre na
natureza
As grandes emissões desse
elemento químico para o
meio ambiente podem ter
origem antropogênica ou
natural, ocorrem pela queima
de combustíveis (SO2 e SO3)
e atividade vulcânica (SO2).
Há também uma signiﬁcativa
contribuição das indústrias
metalúrgicas (SO2 ou em
escórias) e petrolífera (S, SO2).
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Absorção do
enxofre pelas
plantas

Incorporação no
solo do enxofre
(sulfatos e outros
derivados)

Liberação para
atmosfera como
gás sulfídrico

As plantas
alimentam os
outros seres
vivos

Morte e
decomposição
dos seres vivos

a) É um elemento químico tóxico à vida.
b) É o elemento mais abundante na litosfera.
c) É um macronutriente para os seres vivos.
d) É um elemento metálico, pois na sua forma sólida brilha.
2. A principal fonte natural de enxofre lançado na atmosfera é:
a) Reﬁno de petróleo.
b) Queima de combustível.
c) Vulcões.
d) Pântanos.
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1. Em relação ao enxofre é correto aﬁrmar que:
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Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira.
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Resumo
Nesta aula, encerramos os estudos dos ciclos biogeoquímicos. Durante esta
aula, ressaltamos a grande importância do oxigênio para os seres vivos e a
sua atuação, sob a forma de ozônio, na proteção da Terra contra os raios
ultravioletas. Além disso, vimos que o fósforo e o enxofre têm um papel
importante nos processos biológicos dos seres vivos, sendo que a principal
fonte desses elementos é na litosfera.
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Atividade de aprendizagem
1. Qual a participação do enxofre na chuva ácida?
2. Qual a importância do enxofre para a vida?
3. Qual a inﬂuência do fósforo no fenômeno da eutroﬁzação?
4. O composto de fórmula CCl2F2 é conhecido como “fréon”. É um gás,
não venenoso, não corrosivo, utilizado nos compressores de frigoríﬁcos,
em aerossóis e como agente de expansão na fabricação de isopor. Esse
composto não é utilizado mais por causa de:
a) Seu alto custo.
b) Ser o responsável pelo efeito estufa.
c) Ser o responsável pela destruição da camada de ozônio.
d) Ser o responsável pela chuva ácida.
e) Não se decompor.
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Aula 4 – Química da água

Objetivos
Relacionar a expressão “ácido” às espécies químicas, que em solução
aquosa atuam como fontes de prótons H+(aq), e a expressão “base”
às espécies químicas que em solução aquosa atuam como receptores
de prótons, H+(aq).
Distinguir “ionização” de “dissociação”, em função da espécie
química considerada.
Relacionar o produto iônico da água a diferentes temperaturas com
o pH e o pOH.
Relacionar, quantitativamente, pH com a concentração do íon H+.
Associar constante de acidez e basicidade à constante de equilíbrio.
Relacionar as diversas formas de poluição com seus efeitos.

4.1 Composição Química
A água é uma molécula composta por dois elementos químicos: o hidrogênio
e o oxigênio, na proporção de 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de
oxigênio e possui a fórmula molecular – H2O. Ela possui algumas propriedades
incomuns que são importantes para a vida, por exemplo: é um bom solvente e
possui alta tensão superﬁcial (0,07198 N /m2 a 25 °C). Por ser uma substância
estável na atmosfera, desempenha um papel fundamental como absorvente da
radiação infravermelha, crucial no efeito estufa da atmosfera. A água também
possui um calor especíﬁco peculiarmente alto (75,327 J/mol.K a 25 ºC), que
desempenha um grande papel na regulação do clima global.
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4.2 Sistema ácido-base em água
Mas você deve estar se perguntando:
O que é um ácido?
O que é uma base?
A resposta a essas perguntas depende da deﬁnição de ácido e de base que
adotarmos. Há várias deﬁnições de ácido e de base; nenhuma delas está certa
ou errada, pois correspondem a conceitos que diferem no seu grau de generalidade. Neste curso, interessam-nos a deﬁnição de Arrhenius (útil para estudos
em meio aquoso e, particularmente, para a Química Analítica) e a deﬁnição
de Brönsted-Lowry (útil como conceito uniﬁcador de vários tipos de reações
químicas, em meio aquoso ou não).

4.2.1 Teoria de ácidos e bases
A seguir, iremos estudar duas das principais teorias que deﬁnem e explicam os
ácidos e bases que lhes ajudarão a compreender o comportamento químico
dessas substâncias em meio aquoso.

4.2.1.1 Teoria de Arrhenius
Ácido é toda espécie que, em solução aquosa, ioniza-se gerando íons H+.
Base é toda espécie que, em solução aquosa, dissocia-se gerando íons OH-.
Como exemplo, você pode observar que todos os ácidos e bases de Arrhenius,
quando em solução aquosa, reagem entre si de modo a produzir sal e água.

HCl
NaOH

H2O
H2O

H+(aq) + Cl-(aq)
Na+(aq) + OH-(aq)

ácido
base

HA + BOH → BA + H2O
Ácido + base → sal + água
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4.2.1.2 Teoria de Bronsted-Lowry
Nas reações entre ácidos e bases, poderíamos dizer que os ácidos sempre
fornecem cátions H+; e as bases, através de seus ânions OH-, sempre recebem
esses cátions, resultando na formação de moléculas de água.
O fato de os íons H+ serem apenas prótons permite ampliarmos o conceito de
ácidos e bases mediante essa deﬁnição formulada por J. N. Bronsted e J. M
Lowry, em 1923.
Ácido é toda espécie (molécula ou íon) que pode fornecer próton (H+), e base
é toda espécie (molécula ou íon) que pode receber prótons (H+).
HCl + H2O

H3O+ + Cl-

HCl + NH3

NH4+ + Cl-

a) 4.2.1.2.1 Ácido e base conjugados
Todas as reações ácido-base de Bronsted-Lowry apresentam uma característica
comum. Para conceituá-la, vamos considerar a equação de equilíbrio correspondente ao último exemplo:
H+
HCl + NH3

H+
NH4+ + Cl

O composto HCl, ao fornecer o seu próton (H+), transforma-se no ânion Cl-.
HCl - H+ → ClPortanto, o HCl é um ácido.
Como o processo é reversível esse ânion, por sua vez, pode receber novamente
tal próton.
Cl- + H+ → HCl
Portanto, o ânion Cl- é uma base.
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Por outro lado, a substância NH3, que recebe o próton, transforma-se no cátion
NH4+.
NH3 + H+ → NH4+
Portanto o NH3 é uma base.
H+
NH4+ + Cl-

HCl + NH3

O cátion NH4+ pode devolver o próton recebido para o ânion Cl-.
Consequentemente, o cátion NH4+ é um ácido.
Concluindo, ao ácido HCl corresponde a base Cl- e à base NH3 corresponde o
ácido NH4+. Esses pares, HCl/Cl- e NH3/NH4+, são chamados pares conjugados
ácido/base. Podemos dizer, então, que pares ácido/base conjugados são os que
apresentam a diferença de um próton entre si.

4.3 Equilíbrio iônico da água
Neste tópico, iremos aplicar conceitos de equilíbrio químico à água pura e a
inﬂuência que a adição de substâncias ácidas ou básicas exerce neste equilíbrio.
O que leva a obtermos como resultado prático o conceito de pH.
a) Produto iônico da água
Veriﬁca-se, que a água pura se ioniza de acordo com a seguinte equação:
H2O

H+ + (OH-)

a constante desse equilíbrio iônico será:
+
Ki = [H ] . [OH ] ; então:
[H2O]

Ki.[H2O]=[H+].[OH-]
Ki =1,82x10-16 a 200C.
No equilíbrio, temos: [ H2O]equil. ≅ [H2O]inicial = Constante.
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Portanto, podemos deﬁnir uma nova constante de equilíbrio, para o caso
especíﬁco da água denominada Produto iônico da água:
KW = Ki.[H2O] = [H+].[OH-]
Obs: a ionização se dá com apenas pouquíssimas moléculas de H2O.
KW = [H+].[OH-]
Examinando a estequiometria da equação:
H2O

H+ + (OH)-

Veriﬁca-se que na água pura, temos a seguinte situação:
[H+] = [OH-];
então: KW = [H+]2 = [OH-]2
KW = Ki[H2O] = 1,82.10-16 x 55,5 = 1x10-14
KW = 1x10-14 (T = 20 ºC)
Então: 10-14 = [H+]2 ⇒ [H+] = 10-7 mols de íons / l
Ou seja: [H+] = [OH-] = 10-7 mols de íons / l (meio neutro)

Atenção!
Considerando 1 litro de água
v = 1 litro e m2 = 1000 gramas; pois d H2O = 1000 g/l.
Portanto: n2 = m2 /M2.
Onde, M2 corresponde à massa de um mol de água, que é 18g.
Então: n2 = 1000/18 = 55,5 mols.
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b) Soluções aquosas ácidas (adição de ácido à água)
Com a adição de ácido à água há uma ionização desse e consequentemente
aumento na concentração do íon hidrônio (H+).
HCl

aq

H+ + Cl-

Esse aumento de concentração de hidrônio irá modiﬁcar a proporção quantitativa
entre as concentrações de oxidrila e hidrônio na água.
H2O

H+ + (OH)-

De modo que teremos, após a adição de ácidio à água.
[H+] > 10-7 e [OH-] < 10-7
Porque o produto entre as concentrações de oxidrila e hidrônio é uma
constante. [H+].[OH-] = KW = 1x10-14.

Princípio de Le Chatelier
Quando um sistema em
equilíbrio químico é perturbado
por uma “força”, ele reage de
modo a minimizar os efeitos
dessa “força”. Mantendo,
assim, o valor da constante
de equilíbrio, praticamente
inalterado.

Fenômeno que também pode ser entendido do ponto de vista do equilíbrio
iônico e aplicação do Princípio de Le Chatelier.
Ao se introduzir o ácido na água, há um aumento na concentração de H+ e
o sistema reage a esse aumento consumindo parte do H+ adicionado e nesse
processo há também o consumo de OH-. De modo que, no novo equilíbrio
teremos uma maior concentração de H+ e menor concentração de OH-.
c) Soluções aquosas básicas (Adição de base à água)
Com a adição de base à água há uma dissociação dessa e consequentemente
aumento na concentração do íon oxidrila (OH-) na água.
NaOH

aq

Na+ + OH-

Esse aumento de concentração de oxidrila também irá modiﬁcar a proporção
quantitativa entre as concentrações de oxidrila e hidrônio na água.
H2O
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Do ponto de vista do princípio de Le Chatelier, podemos considerar que o
deslocamento do equilíbrio para a “esquerda”, o processo consome (H)+ e
com isso, teremos:
[H+] < 10-7 (diminui).
[OH-] > 10-7 (aumenta).
Não podemos esquecer que: KW = constante = [H+] . [OH-] = 10-14.

4.3.1 Potencial Hidrogeniônico –pH
Visando construir uma escala de acidez ou basicidade e eliminar cálculos
com expoentes negativos, Peter Lauritz SÖRENSEN (químico dinamarquês,
1868-1939) deﬁniu:
pH = -log [H+ ], e por conseguinte, [H+] = 10-pH

Semelhante ao pH, temos o
pOH (potencial hidroxiliônico);
pOH = - log [OH-].
De modo que pH + pOH = 14

ESCALA de pH
14
13

Aumento da
basicidade

12

Soda cáustica
Amônia

11
10

Leite de magnésia

9
8

Neutro

Água do mar
Faixa normal da
água de rio
Faixa normal da
chuva

7
6
5

Aumento da
acidez

4

Peixes morrem

3

Vinagre

Faixa da
chuva ácida

2
1

Bateria de carro

0

Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira.

Aula 4 – Química da água

Quim_Amb_Book_AG.indb 69

69

e-Tec Brasil

07/08/14 12:09

1. O pH de uma solução de NaOH 0,01 mol/l é:
a) 1
b) 7
c) 2
d) 12
e) 10
2. A concentração do HCl, em mol/l, numa solução de pH = 2, é:
a) 0,01
b) 0,02
c) 0,05
d) 0,1
e) 0,2
3. As concentrações, em mol/l, dos íons H+ e do ácido CH3COOH em uma
solução de ácido acético 0,1 mol/l 1,34% ionizado, são, respectivamente:
a) 0,00134 e 0,0987
b) 0,0134 e 0,987
c) 1,34 e 0,987
d) 0,34 e 0,0987
e) 1,34 e 0,987
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4.4 Dissoluções e precipitações
O estudo dos fenômenos da dissolução e precipitação é essencial para o
entendimento do método analítico gravimétrico. A seguir, estudaremos um
pouco mais sobre isso.

4.4.1 O mecanismo de dissolução
O processo pelo qual os íons são dispersos no solvente quando se dissolve um
soluto é denominado dissolução. Embora a dissolução de eletrólitos ocorra em
outros solventes além da água, esta é tão importante que, no desenvolvimento
do nosso estudo, consideraremos somente a dissolução em soluções aquosas.
A água pode dissolver solutos iônicos e moleculares. Um exemplo de soluto
iônico é o cloreto de sódio. Quando o cristal de NaCl se dissolve, os íons Na+ e
Cl- são retirados do retículo cristalino pelos dipolos da água. A solução resultante
contém íons ( cátions e ânions), cada um rodeado por um conglomerado de
moléculas de água, fenômeno conhecido como solvatação.
Uma razão para a água dissolver substâncias iônicas é a sua capacidade de
estabilizar os íons em solução, mantendo-os separados uns dos outros. Isso é
devido principalmente à constante dielétrica (ε) alta da água. A força entre
duas partículas carregadas é reduzida se entre elas estiverem em um meio de
constante dielétrica alta.
A alta constante dielétrica da água, por sua vez, ocorre devido, em parte, à
forte polaridade de suas moléculas e, em parte, ao fato de, na água, as forças
intermoleculares serem excepcionalmente grandes por causa do fenômeno
conhecido como ligação de hidrogênio.

4.4.2 Teoria da dissolução
Os estudos de solubilidade se concentram nos produtos pouco solúveis,
considerando o equilíbrio que se estabelece entre uma fase sólida iônica e
seus íons livres em solução aquosa.

Constante dielétrica
Em relação a uma substância,
é a medida da polarizabilidade
das suas moléculas, isto é,
sua capacidade de se orientar
de tal modo a "neutralizar"
determinada carga nas suas
proximidades.
Ligação de hidrogênio
É uma atração intermolecular
inesperadamente forte, na qual
átomos de H formam "ligações
em pontes" entre átomos de
eletronegatividade elevada,
de moléculas adjacentes. Ela
ocorre em compostos nos quais
átomos de H estão ligados
a átomos eletronegativos,
como N, O e F (NH3, H2O e HF,
respectivamente).

Os conceitos apresentados a seguir referem-se à dissolução (ou solubilização)
e precipitação de substâncias iônicas (sais e substâncias relacionadas).
Os fenômenos de dissolução e precipitação são absolutamente inversos.
A dissolução de um cristal iônico apenas ocorre em solventes polares; e nessa
dissolução ocorrem simultaneamente dois processos:
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a) separação dos íons fortemente ligados no retículo cristalino;
b) solvatação dos íons (hidratação, no caso do solvente ser a água).
Resumindo, ocorre a dissolução quando:
• Força de atração íon-solvente (água) > força de atração retículo cristalino.
• Quanto maior a polaridade do solvente, maior é a sua constante dielétrica.
• Se a constante dielétrica for pequena, a atração que permanece entre
os íons distribuídos no meio do solvente é grande e a dissolução não é
favorecida. Porém, quando a constante dielétrica é elevada (por exemplo,
a água ᵋ = 88), pouca força de atração existe entre os íons e a dissolução
é favorecida.
Esses aspectos servem para evidenciar que a solubilidade da substância vai
depender, em primeiro lugar, de sua natureza (carga e tamanho dos íons) e
do solvente utilizado.

4.4.3 Constante do produto de solubilidade
Quando a uma dada temperatura, um composto iônico pouco solúvel é
misturado à água, ele se dissolve aos poucos até que a concentração do sal
dissolvido alcance um determinado limite, a dissolução cessa, pois se atingiu
um estado de equilíbrio entre a fase sólida e os íons em solução. Dizemos,
então, que a solução está saturada.
O problema de achar a concentração de equilíbrio de um sal pouco solúvel é
uma das aplicações mais simples dos princípios do equilíbrio químico. Como
exemplo, podemos considerar a dissolução de cloreto de prata sólido em água,
que se dá por:
AgCl(s) = Ag+(aq) + Cl-(aq) (equação 4.4.1).
Quando o equilíbrio entre o sólido puro e a solução é alcançado, a 25°C,
veriﬁca-se que somente 1,67 x 10-5 mol de cloreto de prata está dissolvido
em um litro de água. Embora essa concentração seja baixa, ela é suﬁciente e
importante em várias aplicações no laboratório. Na prática, o que nos interessa
é encontrar expressões quantitativas que nos digam quais são, em quaisquer
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condições, as solubilidades dos sais. No exemplo do cloreto de prata e de
acordo com o procedimento geral para exprimir constantes de equilíbrio, para
a Eq. 4.4.1, poderíamos escrever:
+
K = [Ag ][Cl ]
[AgCl(s)]

A concentração de um sólido puro é, no entanto, uma constante e podemos
simpliﬁcar nossa expressão deﬁnindo uma nova constante KPS por:
KPS = K[AgCl(s)] = [Ag+][Cl-]
Isto é, incluímos a concentração ﬁxa do sólido puro na própria constante de
equilíbrio. Consequentemente, a constante de equilíbrio para a reação (eq.
4.4.1) é um produto de concentração de íons. Por essa razão, KPS, para essas
reações, é frequentemente chamado de “constante do produto de íons” ou,
simplesmente, “produto de solubilidade”. Três outras reações desse tipo e suas
constantes de equilíbrio são:

CaF2(s) = Ca+2(aq) + 2F-(aq),

KPS = [Ca+2][F-]2,

Ag2CrO4(s) = 2Ag+(aq) + CrO4 = (aq),

KPS= [Ag+]2[CrO4=],

La(OH)3(s) = La+3(aq) + 3OH-(aq),

KPS = [La+3][OH-]3.

Esses exemplos demonstram o costume de não escrever quaisquer concentrações invariáveis na expressão da constante de equilíbrio. Os produtos de
solubilidade de alguns sais são dados na Tabela 4.1.

Tabela 4.1: Produtos de solubilidade de vários sais
BaSO4

1,1 x 10-10

AgBrO3

5,2 x10-5

BaF2

1,7 x 10-6

AgCl

2,8 x10-10

CaF2

1,7 x 10-10

AgBr

5,2 x10-13

CaSO4

2,4 x 10-5

AgI

8,5 x10-17

Mg(OH)2

1,8 x 10-11

Ag2CrO4

1,9 x10-12

PbS

l x 10-29

La(IO3)3

6,2 x10-12

PbSO4

1,8 x 10-8

FeS

1 x10-19

Pb(IO3)2

2,6 x 10-13

ZnS

4,5 x10-24

Fonte: MAHAN (p. 150).

Aula 4 – Química da água

Quim_Amb_Book_AG.indb 73

73

e-Tec Brasil

07/08/14 12:09

4.4.4 Formação do precipitado
O estudo do equilíbrio iônico entre uma fase sólida de composto pouco solúvel
e os seus íons em solução não se aplica apenas a dissolução desse composto
pouco solúvel, mas também à sua formação no processo de precipitação. O
fenômeno da precipitação é o processo inverso da solubilização.

4.4.5 Efeito do pH
Na situação em que o sal pouco solúvel é derivado de ácidos fortes, o comportamento da solubilidade é semelhante a qualquer outro sal, e a presença de
qualquer ácido na solução afeta a solubilidade do sal apenas devido ao efeito
salino (força iônica).
Entretanto, se a substância iônica for derivada de ácidos fracos, o efeito do
pH (concentração de íons hidrogênio) é signiﬁcativo e dependerá basicamente
da constante de ionização do ácido fraco e do produto de solubilidade do sal.

1. A constante de equilíbrio de uma substância em uma solução saturada
é deﬁnida como “produto de solubilidade” (KPS). Qual a massa de BaSO4
necessária para preparar 1 litro de solução saturada desse sal, dada a
massa molar do BaSO4 =233 g/mol e KPS BaSO4 = 1,1x10-10 ?
2. Em uma reação de 50 ml de solução de AgNO3 0,1 mol/l com 50 ml de
solução de KI 0,1 mol/l, qual a massa de AgI precipitado, dadas a massas
atômicas: Ag = 108; I = 127; N = 14; O = 16 e KPS AgI = 8,5x10-17?

4.5 A poluição das águas
Inúmeras atividades do homem introduzem no meio ambiente substâncias ou
características físicas que ali não existiam antes, ou que existiam em quantidades e
proporções diferentes. A esse processo chamamos de “poluição”. Assim como
as atividades desenvolvidas pela humanidade são muito variáveis, também o
são as formas e níveis de poluição.
Um dos principais problemas que perpetua no século XXI é a crescente
contaminação da água, ou seja, esse recurso natural vem sendo poluído de
tal maneira que já não se pode consumi-lo sem um tratamento químico. As
pessoas utilizam a água não apenas matar a sede, mas também para se desfazer
de todo tipo de material e sujeira. As águas contaminadas com numerosas
substâncias são classiﬁcadas como águas residuais. Se as águas residuais forem
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para os rios e mares, as substâncias que elas transportam irão se acumulando
e aumentam a contaminação geral das águas. Isso traz graves riscos para a
sobrevivência dos organismos aquáticos.
Existem muitos elementos que contaminam a água. Uma forma de conhece-los é
classiﬁca-los de acordo com sua constituição química e ação no meio ambiente
e sobre as pessoas. De modo que podemos agrupá-los em:
• Contaminantes orgânicos: são biodegradáveis e tem como origem a
agricultura (adubos, restos de animais, plantas), residências domésticas
(rejeitos orgânicos como o óleo, excrementos, etc.) e indústria (alimentos,
óleos vegetal). Se acumulados em excesso nos lagos e lagoas, produzem
a eutroﬁzação das águas.
• Contaminantes biológicos: são os microrganismos patogênicos, ou seja,
que causam doenças, tais como leptospirose, hepatite, o cólera e a
gastrenterite. Os doentes contaminam a água com sua excreções e
depois pessoas sãs se lavam ou bebem a água contaminada.
• Contaminantes químicos: constituem em uma grande quantidade de
substâncias fabricadas para os mais diferentes ﬁns e que em algum
momento são lançados no meio ambiente, entre eles podemos citar
alguns desses resíduos tóxicos, como os pesticidas, fungicida, raticidas,
inseticidas, herbicidas e metais pesados. Há alguns que se acumulam no
meio ambiente devido a sua diﬁculdade em degradar e de difícil eliminação
pelos organismos vivos, como exemplo temos os organoclorados, sendo
um exemplo clássico é o DDT. Não podemos nos esquecer dos metais
pesados (chumbo, mercúrio, cadmio) utilizados em vários processos
industriais, que também se acumularem nos organismos vivos. Os metais
pesados que são despejados pelas indústrias nos rios e mares, afetam
todas as espécies aquáticas presentes. O mercúrio (Hg) tem efeito cumulativo, concentrando-se ao longo da cadeia alimentar. Em sua ação no ser
humano provoca lesões graves no sistema nervoso, no fígado e nos rins.
Quanto ao nitrogênio (N) e fósforo (P), componentes dos adubos químicos, eles
são levados pela chuva e chegam aos rios e lagos, e em uma ação conjunta com
as substancias orgânicas e inorgânicas dos esgotos, fazem com que as algas
proliferem em grande quantidade, impedindo a passagem de luz para a água,
deixando as plantas que vivem no fundo sem condições para realizar a fotossíntese e, consequentemente, sem produzir o gás oxigênio (O2). A esse fenômeno
de proliferação de algas e suas consequências é conhecido como eutroﬁzação.
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Atenção
A água e seu comportamento quando está na presença de outras substâncias é
de fundamental importância para a compreensão dos fenômenos que ocorrem no
meio ambiente. Os conceitos de solubilidade, ácidos, bases, equilíbrio químico
e pH ajudam nesse processo de busca da harmonização da sociedade humana
com o meio ambiente, de modo que possamos minimizar os efeitos nocivos
da atividade humana ao ecossitema.

Resumo
Nesta aula, você estudou a água e suas interações com substâncias ácidas e básicas, a solubilidade de diversas substâncias e seus mecanismos, assim como os
tipos de contaminantes que o homem pode lançar nas águas. Além disso, viu que
o estudo sobre ácidos e bases ajuda a relacionar as substâncias ácidas e básicas
com seus comportamentos em meio aquoso, auxilia na liberação de oxidrila (OH-)
ou no fornecimento do hidrônio por ionização (H+) e, consequentemente, na forte
inﬂuência sobre o equilíbrio químico da água.

Atividades de aprendizagem
1. A concentração de íons de H+ de uma solução é de 0,01 mol/L. Determine o seu pOH.
2. Uma solução de ácido acético (HAc) é preparada de tal modo que seja
0,004mol/l. Determine o pH e o pOH dessa solução, sabendo que o ácido
se encontra 25% ionizado.
3. A 25 °C, a solubilidade do BaSO4 em água é igual a 9,32 mg/L. Calcule o
seu KPS a 25 °C, dado: massa molar do BaSO4 = 233g/mol.
4. Calcule a concentração mínima de íons CO3-2 necessária para precipitar
CaCO3 de uma solução contendo 10-3 mol/L de íons Ca+2, dado: KPS do
CaCO3 = 4,7.10-9.
5. Os contaminantes da água podem ser classiﬁcados em orgânicos, biológicos
ou químicos. Dê 3 exemplos de cada um dos tipos de contaminantes.
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Aula 5 – Química do ar e do solo

Objetivos
Conhecer os processos químicos que ocorrem na atmosfera e no solo.
Interpretar a ocorrência de chuvas ácidas.
Conhecer e identiﬁcar os agentes poluentes e sua inﬂuência sobre
a qualidade do ar
Identiﬁcar as fontes e o processo de degradação de origem química.

5.1 A composição da atmosfera
Composição dos gases na atmosfera
21,0%

0,90%

0,04%

0,003%

78,0%

Nitrogênio

Argônio

Oxigênio

Outros gases

Dióxido de carbono

Figura 5.1: Teores dos gases que formam a atmosfera
Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira. Adaptado de Baird (2002).

Caro aluno, em algum momento de sua vida, você certamente deve ter se
questionado: “de que mesmo é composto o ar que respiramos?”.
Pois bem, a atmosfera terrestre isola a Terra e todas as formas de vida que
a habitam do espaço exterior estéril, cheio de perigos como raios cósmicos,
radiação eletromagnética do sol, meteoritos, frio intenso e total ausência de ar.
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Ela é o reservatório de todos os elementos gasosos essenciais à manutenção da
vida, como O2, CO2 – originados dos processos de fotossíntese de organismos
cloroﬁlados e respiratórios – e N2, fonte do elemento nitrogênio tão necessário
na composição de complexas estruturas orgânicas que pode ser ﬁxadas de
várias formas, como industrial, atmosférica ou biológica.
Não podemos esquecer-nos do importante papel da atmosfera no ciclo
hidrológico em sua ação destilatória, puriﬁcando e transportando água dos
oceanos para os continentes. A atmosfera absorve a radiação infravermelha do
sol e aquela proveniente da superfície, causando um efeito estufa e mantendo
a temperatura da Terra com uma média de 15ºC.

5.1.1 Reações químicas e fotoquímicas
da atmosfera
UV
Não é absorvido por nenhum
dos constituintes atmosféricos;
participa do processo de
bronzeamento.
UVB: 320 - 280 nm
Fortemente absorvido pelo
ozônio, maiores danos à pele:
queimaduras, câncer.
UVC: 280 - 100 nm
Totalmente absorvido
pelo ozônio.

Os fótons da luz visível, ou UV, têm energia com a mesma ordem de grandeza dos
calores de reação de muitas reações químicas, podendo essa energia dissociar as
moléculas. Um exemplo disso é a dissociação do oxigênio atmosférico, feita
pela radiação ultravioleta, que é representada pela reação fotoquímica.
O2(g) + UV (λ ≤ 241 nm) → 2 O*(g) (eq. 5.1a)
Outro exemplo de reação fotoquímica é a que ocorre com as moléculas de O3,
que são formadas e destruídas em reações não catalisadas na estratosfera. Estas
reações são exotérmicas, o que explica a temperatura mais elevada observada
na região da estratosfera onde se encontra a camada de ozônio.
A destruição das moléculas de O3 na estratosfera ocorre pela absorção de
fótons UV com λ <320 nm, que ocasiona a fotodecomposição da molécula
de ozônio que representamos pela equação a seguir.
O3 + UV (λ < 320 nm) → O2* + O* (eq. 5.1b)
OBS: O símbolo “*” indica que o átomo ou molécula está no estado excitado.
A maior parte dos átomos de oxigênio formados na decomposição fotoquímica
do O2 (eq. 5.1a) ou do O3 (eq. 5.1b) reage com moléculas de O2 regenerando o O3;
O* + O2 → O3(g) (eq. 5.1c)
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Uma pequena parte de átomos de oxigênio reage com o ozônio, destruindo-o
através da conversão em duas moléculas de O2.
O* + O3 → 2 O2(g) (eq. 5.1.d)
A combinação dos processos descritos (eq. 5.1 a, b, c, d) é deﬁnido como
Ciclo de Chapman, que, de uma forma simples, pode ser sistematizado no
diagrama a seguir.

+O

O2

UV - C

O

O

2

O3

UV - B

Figura 5.2: Ciclo de Chapman - Formação e destruição do ozônio
Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira. Adaptado de Baird (2002).

No ciclo Chapman não há a participação de espécies catalisadoras, mas na
atmosfera ocorrem reações catalisadas por outras espécies químicas que podem reduzir signiﬁcativamente a concentração de O3 na estratosfera. Como
exemplo, temos o seguinte mecanismo químico:
X* + O3 → XO* + O2
XO* + O* → X* + O2

Mecanismo químico
Pode ser deﬁndo como uma
série de reações químicas
em cadeia na qual, entre os
produtos formados em uma
reação, estará o reagente da
reação seguinte.

O* + O3 → 2O2
Onde X = OH, NO, Cl e Br.
Os elementos químicos Cl e Br chegam à atmosfera em compostos orgânicos
produzidos pelo homem, como os CFCs (contém C, F e Cl). A luz ultravioleta
proveniente do sol e presente na estratosfera quebra por fotólise as ligações
dessa molécula.
CF2Cl2 + UV → CF2Cl* + Cl*
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O átomo de cloro no estado excitado passa, então, a atuar na destruição da
camada de ozônio, dando prosseguimento ao mecanismo químico catalisado
descrito anteriormente.
Cl* + O3 → ClO* + O2

5.1.2 Formação de ácidos na atmosfera
Os gases que são formados durante a combustão dependem da composição
química do material queimado. Por exemplo: na combustão de hidrocarbonetos, com excesso de oxigênio, são formados água e dióxidos de carbono. Na
queima de carvão mineral, além de água e dióxido de carbono, podem ser
formados, também, dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio
Gases resultantes de combustão podem, por reações fotoquímicas, produzir
ácidos na atmosfera, conforme reação seguinte.
NO2 + HO* + luz → HNO3
O gás NO2 atua como um catalisador de reações fotoquímicas próximo à região
em que foi emitido, agravando a poluição local.
Na presença do SO2, o NO2 oxida a SO3, o que facilita a formação do ácido
sulfúrico. Um dos produtos da oxidação do SO2 por NO2 é o NO ativado, que
reage com o oxigênio, regenerando o NO2, que, por sua vez, ﬁca disponível
para outra reação com SO2, conforme mecanismo a seguir.
2SO2 + 2NO2 → 2SO3 + 2NO*
2NO* + O2 → 2NO2
Um outro caminho para produção de ácido sulfúrico na atmosfera é a possibilidade do SO2 também reagir com o HO*, conforme o mecanismo a seguir.
SO2 + HO* → HSO3
HSO3 + O2 → HO2 + SO3
SO3 + H2O → H2SO4 (dissolvido em gotículas de água na atmosfera).
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Outro mecanismo conhecido é a formação do ácido sulfuroso na reação com
água e sua posterior oxidação a ácido sulfúrico.
SO2 + H2O → H2SO3
2H2SO3 + O2 → 2H2SO4
H2SO3 + O3 → H2SO4 + O2
H2SO3 + NO2 → H2SO4 + NO
2H2SO3 + H2O2 → 2H2SO4 + 2H2O
Essa reaçoes geralmente são lentas, mas, em presença de material particulado
que contenha metais (Fe+3, Mn+2), estes atuam como catalisadores, então, a
velocidade das reações aumenta de 10 a 100 vezes.

5.1.3 Padrões de qualidade do ar
Os principais objetivos da monitoração da qualidade do ar são:

Fornecer dados para ativar ações de emergência diante da possibilidade de
risco à saúde pública.
Avaliar a qualidade do ar à luz de limites estabelecidos (padrões).
Acompanhar as tendências e mudanças na qualidade do ar.

É importante você ter conhecimento de que os Padrões Nacionais da Qualidade
do Ar estão contidos na Resolução CONAMA 03/90.
São padrões de qualidade do ar as concentrações de poluentes atmosféricos
que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da
população, bem como ocasionar danos à ﬂora e à fauna, aos materiais e ao
meio ambiente em geral.
Padrões Primários de Qualidade do Ar são as concentrações de poluentes que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população. São especiﬁcados na legislação
os níveis máximos toleráveis, constituindo-se em metas de curto e médio prazo.
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Os Padrões Secundários de Qualidade do Ar, por sua vez, são as concentrações
de poluentes abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso ao bem-estar
da população, assim como o mínimo dano à fauna, à ﬂora, aos materiais e ao
meio ambiente em geral. Os padrões secundários são preventivos e podem ser
usados para áreas não desenvolvidas, parques, reservas etc. (BRASIL, 1990).
A seguir, temos organizados em tabela os padrões de qualidade do ar deﬁnidos
pela resolução CONAMA 03/90.
Tabela 5.1: Os padrões de qualidade do ar e as respectivas metodologias empregadas
nas análises químicas para as diferentes espécies estipuladas nos padrões
nacionais de qualidade do ar.
Poluente

Tempo de
Amostragem

Partículas totais em
suspensão - PTS

24 horas*
MGA

Fumaça

24 horas*
MMA

Partículas inaláveis

Padrão Primário
(μg/m2)
240
80

Padrão Secundário
(μg/m2)

Método de Medição

150
60

Amostrador de grandes
volumes

150
60

100
40

Reﬂetância

24 horas*
MMA

150
50

150
50

Separação inercial/ﬁltração

Dióxido de enxofre

24 horas*
MMA

365
80

100
40

Pararosanilina

Monóxido de carbono

1 hora*
8 horas*

40.000(35 ppm)
10.000(9 ppm)

40.000(35 ppm)
10.000(9 ppm)

Ozônio

1 hora*

160

160

Quimiluminscência

Dióxido de nitrogênio

1 hora
MMA

320
100

190
100

Quimiluminscência

Infravermelho não dispersivo

*Não deve ser exercido mais de uma vez ao ano.
MGA – média geométrica anual
MAA – média aritmética anual
Fonte: <http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80060/tabela%20padroes%20qualidade.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2014.
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1. Qual é a função do ozônio no planeta?
a) Nenhuma, pois o ozônio está criando um buraco na camada da Terra.
b) Proteger o planeta da radiação ultravioleta do sol.
c) Proteger a Terra contra a irradiação da lua.
d) Desintegrar as massas continentais.
e) Destruir completamente os raios infravermelhos.
2. No ar atmosférico, não poluído e seco, encontra-se, em ordem crescente
de abundância:
a) Oxigênio, nitrogênio e argônio.
b) Oxigênio, hélio e nitrogênio.
c) Argônio, oxigênio e nitrogênio.
d) Argônio, hidrogênio e hélio.
e) Argônio, nitrogênio e oxigênio.
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5.2 A Química do solo
No solo ocorrem diversos tipos de interações entre as espécies químicas que
o compoem, uma vez que é permeado por gases, água e microorganismos,
tendo o solo uma ativa participação nos ciclos biogequímicos de nitrogênio,
água, oxigênio, fósforo e enxofre.

5.2.1 Origem e perﬁl do solo
Podemos deﬁnir o solo como a parte superﬁcial intemperizada da crosta
terrestre. Ele contém ar, água, matéria orgânica, matéria inorgânica e seres
vivos. O solo é, portanto, o resultado das interações entre litosfera, hidrosfera,
atmosfera e biosfera.

O

orgânico

A

mineral e orgânico

E

de perda ou aluvial

B

de acumulação

C

rocha intemperizada

O
A

E

C

Figura 5.3: Representação do perﬁl de um solo e seus horizontes
Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira. Adaptado de Baird (2002).

5.2.1.1 Composição do solo
Os componentes do solo podem ser reunidos em 4 grupos distintos: ar, matéria
mineral, água e matéria orgânica. As proporções médias em que esses grupos
compõem o solo podemos ver no gráﬁco a seguir.
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Composição média do solo

30%

5%

20%

45%

Ar

Matéria orgânica

Água

Matéria mineral

Figura 5.4: Valores médio da composição do solo
Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira. Adaptado de Rocha, Rosa e Cardoso (2004).

O solo atua ativamente nos ciclos biogeoquímicos, participando direta ou
indiretamente de todos os ciclos dos elementos essenciais à vida. É nos solos
onde se realiza grande parte dos processos de regeneração dos micronutrientes
e macronutrientes dos seres vivos.
Além de ser utilizado para a agricultura, são também a base das estradas,
cidades e outras construções civis e frequentemente são usados como local
de despejo de resíduos sólidos. Encontramos no solo as três fases: gasosa,
líquida e sólida.
O ar que encontramos no solo tem um volume que depende muito da fase
líquida, pois tanto a água quanto os gases ocupam apenas os poros do solo.
A composição da fase gasosa é bem diferente da composição da atmosférica:
ela é mais rica em vapor de água, em razão de uma maior umidade em relação
à atmosfera; mais rica em CO2, devido à decomposição da matéria orgânica;
e mais pobre de O2, devido ao consumo deste no processo de oxidação por
microorganismos aeróbicos.
É da fase gasosa que as plantas retiram água, nutrientes e elementos essenciais
na forma de íons, cujas concentrações irão depender da natureza do solo e de
sua umidade. A fase líquida do solo tem substâncias dissolvidas provenientes
dos minerais e resultantes de processos químicos que ocorrem durante as
trocas de materiais entre a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera.
A fase sólida é formada pelos constituintes minerais não dissolvidos e pelas
substâncias orgânicas no estado sólido. Ela serve de suporte para as plantas e
suas raízes e é fonte de minerais para as plantas e microorganismos.
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5.2.2 Propriedades físicas e químicas
O solo tem características e propriedades distintas dos outros reservatórios. Ele
possui uma grande área superﬁcial, permitindo que suas partículas adsorvam
água, íons e moléculas das mais variadas composições. O solo, ainda, contém
partículas com alta concentração de cargas elétricas, o que lhe proporciona a
capacidade de armazenar uma grande quantidade de cátions e ânions.

5.2.2.1 Capacidade de Troca de Cátions
A Capacidade de Troca de Cátions (CTC) pode ser deﬁnida como a soma das
cargas negativas nas partículas microscópicas do solo (argila e matéria orgânica)
que irão reter os cátions, tais como cálcio (Ca2+), magnésio (Mg2+), potássio (K+),
sódio (Na+), alumínio (Al3+), hidrogênio (H+) e outros. O conceito de CTC não se
restringe somente à retenção de cátions, mas estende-se também à retenção de
água, além de ter uma relação com a resistência e a estrutura dos solos.

5.2.3 Ação das bactérias no solo
As bactérias presentes no solo utilizam o carbono de compostos orgânicos para,
juntamente com o oxigênio presente no solo, produzir gás carbônico e energia.
Oxigênio
Observa-se que o ar do solo
contém menos O2 que o ar
da atmosfera, e mais CO2.
Isso ﬁca claro, pois a biota
do solo respira, consumindo
O2 e expelindo CO2.[CH2O]+
O2(ar)→CO2+H2O+Energia

Existem bactérias, conhecidas como nitriﬁcantes, que ﬁxam o gás nitrogênio
(N2), transformando-o no gás amônia (NH3), ou em sais de amônio (NH4+). A
amônia, seja na forma de molecular ou na forma de íons amônio, é oxidada,
por outro tipo de bactéria, a nitrito (NO2-) e este a nitrato (NO3-), de modo
que os nitratos solúveis são absorvidos pelas raízes dos vegetais e o nitrogênio
é, então, incorporado nas estruturas das proteínas vegetais.

5.2.4 Fixação biologica do Nitrogênio
A ﬁxação biológica do nitrogênio é realizada por bactérias que vivem livremente no solo, por bactérias cloroﬁladas, por cianofíceas, mais conhecidas
por algas azuis, e por bactérias do gênero Rhizobium. Em associação com as
plantas leguminosas (soja, alfafa, ervilha, etc.), essas bactérias ﬁxam-se nas
raízes, formando nódulos com grande quantidade de bactérias, em que ocorre
a ﬁxação de N2 até a formação de nitrato, facilmente assimilado pela planta.

5.2.4.1 O que é Nitriﬁcação?
É o processo biológico que produz nitratos a partir da oxidação da amônia
(NH3). Este processo se inicia por bactérias (nitriﬁcantes) em duas etapas: em
um primeiro momento, amônia é convertida a nitrito (NO2-) e, em uma segunda
etapa, com a participação de outro tipo de bactéria, os nitritos são convertidos
em nitratos (NO3-) prontos para serem assimilados pelas plantas.
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5.2.4.2 O que é Desnitriﬁcação?
É o processo pelo qual o nitrogênio retorna à atmosfera sob a forma de gás
quase inerte (N2). Este processo ocorre com a participação de algumas espécies
de bactérias (tais como Pseudomonas e Clostridium) em ambiente anaeróbico,
ou seja, na ausencia de oxigênio livre. Estas bactérias extraem o oxigênio dos
nitratos para utilizar em seu processo de respiração e liberam o nitrogênio em
estado gasoso (N2), segundo a reação:
4NO3-(aq) + 5[CH2O] + 4H+ → 2N2(g) + 5CO2(g) + 7H2O

5.2.4.3 Como ocorre a renovação do ar do solo?
A renovação do ar no solo acontece pela ação da chuva. Inicialmente, a água
da chuva dissolve o oxigênio da atmosfera e desce ao solo penetrando nos
poros e expulsando o ar. Logo depois, pela ação da gravidade, escoa para fora
dos poros e, em seu lugar, entra o ar renovado e limpo. Uma parte do oxigênio
dissolvido carreado pela chuva ﬁca no solo, contribuindo para sua renovação.

5.2.5 A Poluição do solo
A forma mais comum de poluição do solo é por deposição do lixo sem precauções
e planejamento. Os eﬂuentes residenciais e industriais levados pelo ar e pela água
podem contaminar o solo, causando problemas sanitários para a população.
Outra fonte de poluição do solo é a agricultura, que utiliza defensivos agrícolas
e fertilizantes químicos tóxicos na lavoura, contribuindo para a contaminação
de todo o ecossistema. Exemplos de defensivos agrícolas extremamente tóxicos
são o DDT e o BHC, compostos do grupo dos hidrocarbonetos clorados, não
biodegradáveis, atualmente proibidos para a utilização na agricultura – foram,
durante muito tempo, empregados no combate às pragas. Esses dois defensivos, por não serem biodegradáveis, incorporam-se às cadeias alimentares e
chegam aos seres humanos.
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Entre os nutrientes inorgânicos indispensáveis aos vegetais estão o nitrogênio
(para o crescimento das folhas), o fósforo (para o desenvolvimento das raízes) e o
potássio (para a ﬂoração). Por isso, na fabricação de fertilizantes para o solo, são
empregados, entre outros, os compostos nitrato de potássio, fosfato de cálcio
e cloreto de amônia, que são representados, respectivamente, pelas fórmulas:
Dados: K+1, NO3–1, PO4-3, NH4+1, Ca+2, Cℓ-1, CℓO-1
a) KNO3, Ca2(PO4)3 e NH4CℓO
b) KNO2, CaPO4 e NH4Cℓ2
c) KN, Ca3(PO4)2 e ( NH4)2Cℓ
d) KNO3, Ca3(PO4)2 e NH4Cℓ
e) KNO3, Ca2(PO4)3 e NH4Cℓ2

Ao estudarmos a atmosfera e o solo, podemos ver a importância desses dois
reservatórios para a proteção e a manutenção da vida na Terra. A interação
entre os dois e os processos químicos responsáveis por essa interação nos
faz perceber que não podemos estudar um ignorando o outro. Esse estudo
deve ser interdisciplinar, onde os processos físicos, químicos e biológicos se
complementam, mantendo ativo o que chamamos de ciclos biogeoquímicos.
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Resumo
Nesta aula, vimos que o estudo dos processos químicos que ocorrem na
atmosfera e no solo ganha importância quando consideramos que a atmosfera
é a nossa protetora contra uma energia hostil vinda do espaço. O solo ajuda
a manter ativos os mais importantes ciclos biogeoquímicos (O2, N2, P, S e
hidrológico). Vimos que agentes poluentes lançados na atmosfera interferem
nos processos naturais que ali ocorrem e que um estudo da atuação desses
agentes possibilita a compreensão do que ocorre na formação da chuva ácida
e de como está ocorrendo a destruição da camada de ozônio. Foi por meio
desse estudo dos processos químicos na atmosfera que se descobriu que o
CFC estava destruindo a camada de ozônio, sendo, por isso, proibida a sua
utilização generalizada. A classiﬁcação dos agentes poluentes e seu controle
estão sendo feitos por meio de regulamentação pelos países. No Brasil, o
CONAMA, Ministério do Meio Ambiente, tem essa função e a exerce por meio
de Resoluções. Uma leitura dessa Resoluções complementam os estudos sobre
qualidade do ar e seus parâmetros.

Atividades de aprendizagem
1. Em relação à camada de ozônio, responda:
a) O que é Camada de Ozônio?
b) Quais os efeitos para o ambiente e para as pessoas da destruição da
camada de ozônio?
2. Cite os principais agentes poluentes do ar.
3. Quais os efeitos dos CFCs para o ser humano?
4. O que é chuva ácida?
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