
PROBLEMAS AMBIENTAIS

ECOLOGIA



O homem e o ambiente

O crescimento populacional é determinado por :

• potencial biótico (ou capacidade reprodutiva).

• fatores de resistência ambiental (limitação de
espaço, alimento etc.).



A atividade humana pode modificar o ambiente:

Como?



 Construção de indústrias
 Agricultura
 Pecuária
 Mineração
 Construção de residências
 Etc.

Ações antrópicas



Desmatamento e retirada da 
cobertura original do solo

Erosão

Remoção das camadas superficiais do solo e seu
empobrecimento.



• Lixiviação

Exposição direta do solo à chuva, com a remoção
da sua cobertura vegetal.



• Assoreamento → Redução da:

1) profundidade do ambiente aquático;

2) velocidade do fluxo da água de rios.

Formação de praias arenosas.



Fragmentação de habitats

Processos geológicos ou atividades humanas
(construção de estradas e reservatórios de água,
plantações, pastagens, áreas urbanas etc.).



• Introdução de espécies exóticas

• Efeito: danos às espécies nativas, comportando-se

como predadores, parasitas ou competidores.



Poluição

Há dois tipos de poluentes:

• Primários:

– Gerados diretamente por uma fonte produtora.

Exemplo: dióxido de enxofre (SO2 ) e o dióxido de
nitrogênio (NO2 ).

• Secundários:

– Reação de poluentes primários com outra substância
do ambiente.

Exemplo: ácido sulfúrico (H2SO4 ), resultante da reação
entre SO2 com a água (H2O) da atmosfera.



• Emissão de CFCs e óxidos de nitrogênio.

Depleção da camada de ozônio



• Ilhas de calor

Elevação da temperatura de uma área urbana.



• Emissão de gás carbônico, metano, óxidos de
nitrogênio e CFCs.

Aquecimento global – Efeito estufa.





Aumento de nutrientes por esgoto e fertilizantes 
agrícolas.  - Eutrofização da água





Propagação de doenças.



Magnificação trófica - Bioacumulação

Aumento da concentração poluentes ao longo da cadeia alimentar.



CO inalado combina-se com a hemoglobina 



• Chuva ácida

Queima de combustíveis fósseis libera NO2 e SO2 , que se
combinam com água e geram ácidos nítrico e sulfúrico.



• Inversão térmica

No inverno, o ar frio fica estagnado perto do solo e não se forma 
corrente de ar ascendente.
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