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Poluição atmosférica 

Teoria 

 

Os desequilíbrios ecológicos ocorrem quando o bom funcionamento de um ecossistema se quebra, podendo 

interferir tanto nos fatores bióticos quanto abióticos. Os desequilíbrios mais graves são aqueles que ocorrem 

por conta da ação antrópica, ou seja, com a interferência da ação humana. A poluição é um tipo de 

desequilíbrio ecológico, sendo que a atmosfera é também afetada pelos impactos humanos. Veja a seguir os 

principais problemas envolvendo a poluição atmosférica: 

− Agravamento do Efeito Estufa: O efeito estufa é um efeito natural, responsável por manter a 

temperatura na Terra constante, porém com a emissão de gases estufas, como o gás carbônico e o 

metano, esta função de reter calor tem se agravado, aumentando a temperatura do planeta. 

− Buraco na Camada de Ozônio: A camada de ozônio protege a superfície da Terra da incidência direta 

de raios ultravioletas. Com a liberação de certos gases, como o CFC (Cloro-flúor-carbono), a camada 

se desfaz, e a incidência dos raios UV pode aumentar o risco de mutações e câncer. 

 

 

Imagem representando a atmosfera terrestre, onde os raivos vermelhos indicam a radiação infravermelha no efeito estufa, e os raios 

laranjas são raios ultravioletas, filtrados pela camada de ozônio. 

 

− Chuva Ácida: Com o aumento de ácidos na atmosfera, como o NOX, SOX, HNO3 e H2SO4, a água da 

chuva se acidifica, podendo danificar prédios e monumentos, além de poluir corpos de água e o solo. 

− Inversão Térmica: É outro processo natural, onde ocorre a troca de massas de ar quente e fria, e a 

massa de ar fria fica mais próxima da superfície. Porém em cidades onde há muita poluição, esta fica 

presa na camada de ar fria, não sofrendo a conversão, e pode causar diversos problemas respiratórios. 
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Exercícios 

 

1. Se por um lado a Revolução Industrial instituiu um novo patamar de tecnologia e, com isso, uma 

melhoria na qualidade de vida da população, por outro lado os resíduos decorrentes desse processo 

podem se acumular no ar, no solo e na água, causando desequilíbrios no ambiente. O acúmulo dos 

resíduos provenientes dos processos industriais que utilizam combustíveis fósseis traz como 

consequência o(a) 

a) eutrofização dos corpos-d’água, aumentando a produtividade dos sistemas aquáticos. 

b) precipitação de chuvas ácidas, danificando florestas, ecossistemas aquáticos e construções. 

c) mudança na salinidade dos mares, provocando a mortalidade de peixes e demais seres aquáticos. 

d) acúmulo de detritos, causando entupimento de bueiros e alagamento das ruas. 

e) presença de mosquitos, levando à disseminação de doenças bacterianas e virais. 

 

 

2. Decisão de Trump gera onda de críticas no mundo. “Grande decepção”, “irresponsável”, “equivocada”: 

as reações ao anúncio do presidente americano, Donald Trump, de que vai retirar os Estados Unidos do 

Acordo de Paris sobre o clima foram negativas em todo o mundo. 
(Fonte: <http://istoe.com.br>.) 

A notícia acima menciona as reações de outros países após o presidente dos EUA anunciar que não 

respeitará o acordo firmado entre 195 países para reduzir emissões de gases de efeito estufa no 

contexto do desenvolvimento sustentável. O objetivo do acordo é voltado à redução na emissão 

principalmente do gás: 

a) dióxido de nitrogênio. 

b) dióxido de carbono. 

c) clorofluorcarboneto. 

d) dióxido de enxofre. 

e) ozônio. 

 

 

3. O aquecimento global, ocasionado pelo aumento do efeito estufa, tem como uma de suas causas a 

disponibilização acelerada de átomos de carbono para a atmosfera. Essa disponibilização acontece, 

por exemplo, na queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, os óleos e o carvão, que libera o 

gás carbônico (CO2) para a atmosfera. Por outro lado, a produção de metano (CH4), outro gás causador 

do efeito estufa, está associada à pecuária e à degradação de matéria orgânica em aterros 

sanitários.Apesar dos problemas causados pela disponibilização acelerada dos gases citados, eles são 

imprescindíveis à vida na Terra e importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico, porque, por 

exemplo, o: 

a) metano é fonte de carbono para os organismos fotossintetizantes. 

b) metano é fonte de hidrogênio para os organismos fotossintetizantes. 

c) gás carbônico é fonte de energia para os organismos fotossintetizantes. 

d) gás carbônico é fonte de carbono inorgânico para os organismos fotossintetizantes. 

e) gás carbônico é fonte de oxigênio molecular para os organismos heterotróficos aeróbios. 
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4. Sobre a camada de ozônio da Terra e problemas relacionados a ela, assinale o que for correto. 

(01) Os CFCs, gases de aerossóis, provindos de refrigeração e espumas para móveis, são os principais 

responsáveis pela destruição da camada de ozônio da Terra. 

(02) Nenhum protocolo para diminuição ou eliminação dos gases problemáticos para a camada de 

ozônio foi assinado no mundo. 

(04) A camada de ozônio filtra raios ultravioletas do Sol. Esses raios podem causar câncer de pele e 

catarata, doença ocular. 

(08) A camada de ozônio está localizada próxima à superfície dos continentes, há algumas centenas 

de metros de altitude e auxilia na purificação do ar. 

(16) A desertificação do nordeste brasileiro e dos pampas gaúchos está sendo causada principalmente 

pelo buraco na camada de ozônio. 

Soma: (  ) 

 

 

5. O ecossistema urbano é criado pelo homem e consome energia produzida por ecossistemas naturais, 

alocando-a segundo seus próprios interesses. Caracteriza-se por um elevado consumo de energia, 

tanto somática (aquela que chega às populações pela cadeia alimentar), quanto extrassomática 

(aquela que chega pelo aproveitamento de combustíveis), principalmente após o advento da tecnologia 

de ponta. Cada vez mais aumenta o uso de energia extrassomática nas cidades, o que ocasiona a 

produção de seu subproduto, a poluição. A poluição urbana mais característica é a poluição do ar.  

 

Almanaque Brasil Socioambiental. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2008.  

 

Os efeitos da poluição atmosférica podem ser agravados pela inversão térmica, processo que ocorre 

muito no sul do Brasil e em São Paulo. Esse processo pode ser definido como: 

a) Processo no qual a temperatura do ar se apresenta inversamente proporcional à umidade relativa 

do ar, ou seja, ar frio e úmido ou ar quente e seco. 

b) Precipitações de gotas d’água (chuva ou neblina) com elevada temperatura e carregadas com 

ácidos nítrico e sulfúrico, resultado da poluição atmosférica. 

c) Inversão da proteção contra os raios ultravioleta provenientes do Sol, a partir da camada mais fria 

da atmosfera, que esquenta e amplia os raios. 

d) Fenômeno em que o ar fica estagnado sobre um local por um período de tempo e não há formação 

de ventos e correntes ascendentes na atmosfera. 

e) Fenômeno no qual os gases presentes na atmosfera permitem a passagem da luz solar, mas 

bloqueiam a irradiação do calor da Terra, impedindo-o de voltar ao espaço.  
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Gabarito 

 

1. B 

A queima de combustíveis fósseis libera óxidos de nitrogênio e de enxofre que reagem com a água, 

formando ácidos que precipitam juntamente com as chuvas. 

 

2. B 

O dióxido de carbono (CO2) é um dos principais gases que, quando liberados em excesso na atmosfera, 

agrava o efeito estufa. 

 

3. D 

Os seres fotossintetizantes utilizam o CO2 para o processo da fotossíntese, na síntese de matéria 

orgânica.  

 

4. 5 = 1 + 4 

Os itens 02, 08 e 16 estão incorretos. O item 02 está incorreto, pois o Protocolo de Montreal versa sobre 

a diminuição de compostos que degradam a camada de ozônio. O item 08 está incorreto, pois a camada 

está situada na estratosfera, a cerca de 50 km da superfície do planeta. E, por fim, o item 16 está incorreto, 

pois a perda de fertilidade dos solos do Nordeste e dos Pampas é causada pelo manejo inadequado do 

solo. 

 

5. D 

A resposta tratou de explicar o processo de inversão térmica, no qual o ar mais quente e menos denso 

fica retido abaixo de uma camada de ar mais frio e denso que tenta descer. Desta forma, a massa de ar 

fica presa sobre um local. 

 

 


