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NESTA CARTILHA, APONTAREMOS 

O TEMA POLUIÇAO E OS 

PROBLEMAS AMBIENTAIS 

CAUSADOS POR MEIO DA AÇÃO 

HUMANA E AS FORMAS DE 

ATENUAR OU RESOLVER ESSES 

PROBLEMAS. 

OS TÓPICOS ABORDADOS ESTÃO 

DESCRITOS ABAIXO: 

• POLUIÇÃO DA ÁGUA

• POLUIÇÃO DO AR

• POLUIÇÃO DO SOLO

• RESÍDUOS

• 5 R’s
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Você sabe o que é poluição? 

Poluir é sujar, destruir, degradar o meio
ambiente, jogando lixo nas ruas,
derramando esgoto nos oceanos, rios,
açudes, liberando fumaça no ar, com
nossos carros, ônibus, fábricas, quando
vamos a praia e jogamos tudo pelo
chão ou usamos veneno nas plantas
contra insetos e outras pestes, poluindo
nossos alimentos.
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A poluição pode afetar os mais

diversos ambientes, apresentando

diferentes causas e

consequências. A poluição pode

ser, então, classificada de várias

formas. A seguir, apresentamos

alguns de seus tipos:

•Poluição do ar.

•Poluição da água.

•Poluição do solo.

•Poluição radioativa.

•Poluição térmica.

•Poluição visual.

•Poluição luminosa.

•Poluição sonora.

Abordaremos com mais 

detalhes, na sequência, as 

poluições causadas no ar, 

água e solo. 
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POLUIÇÃO DA ÁGUA

A poluição hídrica ocorre devido à

presença na água de substâncias que

causem prejuízos a diferentes seres

vivos. Dentre elas, podemos destacar

os agrotóxicos utilizados nas lavouras,

os rejeitos de fábricas e o esgoto

doméstico não tratado.
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POLUIÇÃO DA ÁGUA

Problemas aos seres vivos aquáticos.

Doenças para os seres humanos

(Ex: Verminoses, bacterioses e 

parasitoses)

Eutrofização da água, provocado pelo 

excesso de matéria orgânica na água, 

dificultando a fotossíntese. 
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POLUIÇÃO DA ÁGUA

Você já viu isso em algum 

reservatório de água?  

Esse é o processo de eutrofização 

ocorrendo no Açude velho, em

Campina Grande – PB.
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POLUIÇÃO DA ÁGUA

O que você pode fazer?

Não jogar lixo nas ruas, pois

podem, após as chuvas, cair nos

bueiros, entupindo e provocando

enchentes.

Não canalizar os esgotos nos rios e 

oceanos.

Não desperdiçar água.

Denunciar casos de poluição na

sua comunidade.
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POLUIÇÃO DO AR

Poluição do ar ou atmosférica é

caracterizado por acúmulo gases,

substâncias ou partículas tóxicas, como o

Dióxido de Carbono (CO2) e Metano na

atmosfera. Outros problemas podem

acontecer a partir da poluição

atmosférica, como o Efeito estufa,

Aquecimento Global, podendo causar um

derretimento das geleiras e provocar

aumento no nível dos oceanos.

Principais causas
NATURAIS

ATIVIDADE HUMANA

• Atividade vulcânica 

• Liberação de metano 

• Decomposição 

• Indústrias

• Queimadas 

• Mineração

• Uso de aerossóis 

• Queima de combustível 

por veículos automotivos

• Produção de energia 

elétrica 

12



14

POLUIÇÃO DO AR

JÁ OUVIU FALAR EM EFEITO ESTUFA? 

É um processo natural?

Quais seus efeitos?

Qual sua importância?

O que ocorre se acontecer em excesso? 

Efeito estufa é um fenômeno  

atmosférico natural responsável pela manutenção 

da vida na Terra. Sem a presença desse fenômeno, a 

temperatura na Terra seria muito baixa, em torno de 

-18ºC, o que impossibilitaria o desenvolvimento de 

seres vivos.

Porém, gases como dióxido de carbono, 

Metano, CFC, estiverem em grande quantidade 

na atmosfera, impede que o calor escape para 

o espaço e gere o  agravamento do efeito 

estufa, promovendo o aquecimento global. 
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POLUIÇÃO DO AR

Derretimento das geleiras

Aumento do nível do mar

Extinção de espécies

Escassez de água em algumas regiões

Problemas de saúde provocados pelo 

aumento do calor

O que você pode fazer pra evitar?
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POLUIÇÃO DO AR

A chuva ácida é consequência da poluição atmosférica

com óxidos ácidos que reagem com a água da chuva,

produzindo ácidos fortes. A emissão de gases poluentes

na atmosfera, como óxidos ácidos e gases de efeito

estufa, tem causado graves problemas ambientais,

sendo que um deles é a chuva ácida.

Chama-se de chuva ácida qualquer chuva com pH 

menor que 5,6.

Dentre os efeitos da chuva ácida estão a corrosão de

equipamentos e a degradação das plantas, solos e

lagos. O contato com os ácidos é prejudicial, podendo
causar, por exemplo, doenças respiratórias.
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POLUIÇÃO DO SOLO

A poluição do solo é decorrente do

lançamento de substâncias tóxicas,

como resíduos sólidos e líquidos

provocando alterações na sua

constituição.

Formação de lixões a partir do

despejo de resíduos sólidos.

Lançamento de esgoto e materiais

industriais tóxico no solo.

Uso sem controle de agrotóxicos

convergindo na bioacumulação

desse produto no solo, plantas e

animais.

O QUE VOCÊ 

FAZ COM O LIXO 

DA SUA CASA?
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POLUIÇÃO DO SOLO

VOCÊ SABE QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS?

Esterilização do solo e contaminação

dos lençóis freáticos.

Acumulação de veneno nas plantas

intoxicando os alimentos.

Provoca doenças em animais e

humanos após ingerir alimento e

água contaminada.
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RESÍDUOS

Resíduos são as partes que sobram de

processos derivados das atividades

humanas e animal e de processos

produtivos como a matéria orgânica, o lixo

doméstico, os rejeitos industriais e os

gases liberados em processos industriais

ou por motores.

O QUE VOCÊS 

TÊM FEITO 

COM SEUS 

RESÍDUOS? 
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COLETA SELETIVA

É um processo em que é feita a

separação dos resíduos sólidos em

categorias considerando o tipo de
material do “lixo”.

SEJA CONCIENTE
SEPARE SEU LIXO!!!
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SUSTENTABILIDADE

Você sabe o que é

Desenvolvimento Sustentável?

Reutilize, não jogue fora.

Repense seus hábitos. 

Recuse produtos nocivos ao meio.

Recicle + e utilize – recursos naturais. 

Reduza seu consumo.
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SUSTENTABILIDADE

REFLITA UM POUCO E 

RESPONDA PARA SI:

QUAIS ATITUDES SUAS

EM RELAÇÃO

AO MEIO AMBIENTE PRECISAM

SER MUDADAS PARA AJUDAR

O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO PLANETA?
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EXERCÍCIOS
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Questão 1- (Vunesp) Nos rios, é lançada, geralmente,

grande quantidade de esgoto, provocando, em alguns casos,

a morte de muitos peixes. Assinale a alternativa que melhor

explica a mortalidade desses animais

a) Aumento na quantidade de oxigênio e diminuição na

quantidade de bactérias anaeróbicas.

b) Aumento na quantidade de bactérias anaeróbicas e

consequente aumento na quantidade de oxigênio.

c) Diminuição na quantidade de oxigênio e aumento na

quantidade de bactérias anaeróbicas.

d) Aumento no número de indivíduos herbívoros que

eliminam grande parte de fitoplâncton.

e) Diminuição da quantidade de alimento com consequente

mortandade dos peixes, a longo prazo.

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

Questão 2 (UFES) A utilização de pesticidas pelo homem:

I – provoca a destruição de numerosas espécies úteis ou

indiferentes e o empobrecimento dos ecossistemas;

II – é o único recurso disponível para o controle de pragas na

agricultura;

III – leva ao aparecimento de espécies resistentes, que são

cada vez mais difíceis de eliminar;

IV – é uma das maneiras de eliminar pragas sem alterar o

equilíbrio ecológico, uma vez que os pesticidas atuam

diretamente sobre os organismos que se desejam eliminar.

Assinale:

A) se I e II forem corretas.

B) se I e III forem corretas.

C) se II e IV forem corretas.

D) se I, III e IV forem corretas.

E) se I, II e IV forem corretas.
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Questão 3 (Enem 2017 – 2ª aplicação) Muitas indústrias e

fábricas lançam para o ar, através de suas chaminés,

poluentes prejudiciais às plantas e aos animais. Um desses

poluentes reage quando em contato com o gás oxigênio e a

água da atmosfera, conforme as equações químicas:

Equação 1: 2 SO2 + O2 →2 SO3

Equação 2: SO3 + H2O →H2SO4

De acordo com as equações, a alteração ambiental

decorrente da presença desse poluente intensifica o(a)

A) formação da chuva ácida

B) surgimento de ilha de calor

C) redução da camada de ozônio

D) ocorrência da inversão térmica

E) emissão de gases de efeito estufa.

Questão 4 (Enem/2020 – Digital) A perfuração de poços

para a extração de petróleo causa soterramento do leito

submarino, contaminação química e aumento da turbidez da

água. Além disso, o vazamento desses hidrocarbonetos gera

efeitos adversos, em especial no metabolismo de

organismos aquáticos, influenciando as cadeias alimentares

de ecossistemas marinhos. Essas consequências negativas

advêm das propriedades do petróleo, uma mistura oleosa de

substâncias orgânicas, de coloração escura e menos densa

que a água.

A consequência do vazamento dessa mistura na

produtividade primária do ecossistema é o(a)

A) redução da atividade do fitoplâncton, em decorrência da

alteração na zona fótica.

B) intoxicação dos animais filtradores, em decorrência da

absorção de óleo.

C) bioacumulação do óleo no zooplâncton, por causa da sua

agregação.

D) mortandade dos peixes, causada pela obstrução das suas

brânquias.

E) dizimação da população de bentônicos, pelo seu

soterramento.
24
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Questão 5 (Enem/2010) O volume de matéria-prima

recuperado pela reciclagem do lixo está muito abaixo das

necessidades da indústria. No entanto, mais que uma forma

de responder ao aumento da demanda industrial por

matérias-primas e energia, a reciclagem é uma forma de

reintroduzir o lixo no processo industrial.
SCARLATO, F. C.; PONTIN, J. A. Do nicho ao lixo . São Paulo: Atual, 1992 (adaptado).

A prática abordada no texto corresponde, no contexto global,

a uma situação de sustentabilidade que

a) reduz o buraco na camada de ozônio nos distritos

industriais.

b) ameniza os efeitos das chuvas ácidas nos polos

petroquímicos.

c) diminui os efeitos da poluição atmosférica das indústrias

siderúrgicas.

d) diminui a possibilidade de formação das ilhas de calor nas

áreas urbanas.

e) reduz a utilização de matérias-primas nas indústrias de

bens de consumo.

1-

2-

3-

4-

5-25
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