
Perturbações no equilíbrio 

dos ecossistemas



No séc. XX a temperatura da terra aumentou mais ou menos de 0,6ºC a

2ºC. As Nações Unidas prevêem um aumento entre 1,4ºC e 5,8ºC até

2100.

Uma grande parte das 50 a 90% das espécies vivas do planeta que existem

nas florestas será extinta a meio deste século.

Há 10 mil anos a terra tinha menos de seis milhões de pessoas. Hoje, há

mais de seis mil milhões.

Ambiente



Cinco mil espécies de animais e plantas são extintas na Terra a cada

ano que passa.

Ambiente



Há mil anos, 80% da Europa Central estava florestada. Hoje, essa

percentagem reduziu-se para 20%.

Se o mundo reciclasse metade do papel que consome, 40 mil

quilómetros quadrados de terras seriam libertados do cultivo de

árvores de crescimento rápido que abastecem a indústria do

papel.

Ambiente



Calcula-se que, numa cidade de cem mil habitantes sejam lançados,

todos os meses, nos esgotos, 4 toneladas de líquido para limpar

sanitas, 14 toneladas de detergentes domésticos e 3,44 toneladas de

óleo de automóvel.

Ambiente



 2/3 dos esgotos despejados no mediterrâneo não são tratados

 Desde 1900,mais de metade da floresta tropical, em todo o mundo, já foi destruída.

 Todos os anos são destruídos 142 000 km2 de floresta tropical e outros 150 000 km2

são tremendamente afectados.

 Estimativas actuais apontam para uma perda de cerca de 15 000 a 20 000 espécies por

ano afirmando-se ser provável o desaparecimento de metade de todas as espécies

terrestres nos próximos 50 anos se se mantiver a situação actual de agressão ao

ambiente.

 Calcula-se que até ao ano 2020, 10 milhões de espécies estarão provavelmente extintas.

 A extinção de uma única planta pode causar a perda de 30 espécies de animais e

insectos que dependem dela.

 A natureza demorou cerca de 1 milhão de anos a produzir a quantidade de combustíveis

fósseis que a humanidade queima em12 meses

Ambiente

Será que percebi?



Quais são as causas das

perturbações dos ecossistemas?

Causas 
naturais

Causas 
humanas

 Causas naturais – provocadas por fenómenos                                   

naturais (sismos, vulcões, 

tempestades…)

 Causas humanas – decorrentes da acção humana













CAUSAS HUMANAS

 Aumento da população e dos aglomerados humano

 Utilização de combustíveis fósseis poluentes

 Estilo de vida, sociedade de consumo e bem-estar (consumismo)

 Crescimento económico alheio à protecção do ambiente

 Resíduos industriais, urbanos, hospitalares, tóxicos e radioactivos

 Comportamentos sociais e individuais inadequados para a defesa do meio

ambiente

 Meios de transportes poluentes

 Utilização de produtos químicos

 Sobreexploração de matérias-primas, na terra e no mar

 Catástrofes ambientais provocadas pelo ser humano

 Conflitos militares e nucleares



CONSEQUÊNCIAS AMBIENTAIS

 A perda de biodiversidade:

 Desflorestação

 Poluição dos ecossistemas aquático e terrestre

 Destruição dos habitats, o tráfico ilegal de espécies vivas

 Caça furtiva e contrabando

 Desertificação:

 Desflorestação; extinção de espécies, destruição de ecossistemas

 Aumento do efeito de estufa:

• Aquecimento global da terra, enfraquecimento da camada de ozono, 
chuva ácida, desertificarão, degelo dos pólos, smog, doenças… 



CONSEQUÊNCIAS AMBIENTAIS

 Alterações climáticas

 Aumento do nível médio da água do mar

 Aumento de catástrofes naturais

 Diminuição da qualidade do ar e água

 Degradação estética/visual e da paisagem natural e cultural



DESFLORESTAÇÃO

 Causas:

 Abate de árvores (comércio de madeira)

 Expansão urbana

 Pastagens

 Incêndios

 Chuvas ácidas

 Consequências:

 Erosão

 Aquecimento

 Menos oxigénio

 Extinção de espécies

 Alterações climáticas
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A atmosfera é frequentemente alterada por causas naturais.

Tempestades de areia.

Produtos orgânicos 

existentes no ar: pólen.

Os vulcões libertam cinzas e gases 

tóxicos para a atmosfera.

Quais são as fontes de alteração da atmosfera?



• Quando as alterações atmosféricas têm origem em actividades humanas

Poluição 

atmosférica

Fábricas.

Veículos com 

motores de 

combustão.

Centrais 

termoeléctricas.

Quais são as fontes de alteração da atmosfera?



Com o desenvolvimento das sociedades criaram-se máquinas e

indústrias que emitem grandes quantidades de dióxido de

carbono (CO2) para a atmosfera.

Aumento do 

efeito de estufa

Quais são as fontes de alteração da atmosfera?



O sol envia energia que 

atinge a superfície da Terra.

Parte dessa energia é 

reenviada para a atmosfera, 

sob a forma de calor.

Parte dessa energia é 

absorvida por alguns gases: 

água (H2O) e dióxido de 

carbono (CO2).
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E é novamente reenviada 

para a Terra, ficando retida 

na atmosfera.

Efeito de estufa



Quais são as consequências da 

poluição atmosférica?

Aumento do efeito de estufa

Aumenta a quantidade de calor 

que fica retida na atmosfera.

Aquecimento global

Degelo nas 

zonas polares e 

nos glaciares.

Subida do nível médio 

das águas do mar, 

inundando algumas 

zonas do globo.

Desequilíbrio 

biológicos: devido ao 

calor a reprodução 

dos insectos é mais 

rápida.

que provoca
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Quais são as consequências da poluição atmosférica?

Ozono

Gás incolor com 

cheiro muito 

intenso e cuja 

molécula é 

constituída por 

três átomos de 

oxigénio (O3).

Troposférico

Estratosférico Ozono bom — situa-se entre os 10 e os 50 km 

de altitude e forma uma camada (camada de 

ozono) que protege o planeta das radiações UV.

Ozono mau — acumula-se na 

camada mais baixa da atmosfera, 

resulta da poluição atmosférica e é 

tóxico para os seres vivos.



 A camada de ozono, que se localiza na estratosfera (+-25 km)

filtra 95% dos raios U.V.

 A camada de ozono protege a

Terra (seres vivos) dos raios

U.V. que são mortais para os

seres vivos.

 As primeiras formas de vida

(seres fotossintéticos marinhos)

produziram oxigénio que depois

formou a camada de ozono, que

por sua vez permite a existência

de vida fora dos oceanos…

Importância da Camada de 
Ozono

CAMADA DE OZONO



Quais são as consequências da poluição atmosférica?

Durante décadas os sprays, frigoríficos, máquinas de refrigeração, etc.

libertaram compostos — CFC — que provocaram a destruição da camada

de ozono.

CFC Acumulação de CFC na estratosfera

Buraco do ozono

Destruição da camada de ozono

Cancro de pele. Cataratas: doença dos olhos 

que provoca cegueira.



Indústria Veículos com motores 

de combustão
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Chuvas ácidas

Quais são as consequências da poluição 
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Quais são as consequências da poluição atmosférica?

Chuvas ácidas

Alteração do pH da água dos lagos.

Efeitos das chuvas ácidas numa 

floresta. Corrosão dos edifícios.
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Quais são as fontes de poluição da água?

As fontes de poluição da água podem ser de dois tipos:

Quando o local de emissão 

dos poluentes está bem 

identificado.

Quando a emissão dos 

poluentes é dispersa e 

não tem um ponto de 

descarga.

Poluição pontual Poluição difusa



Quais são as consequências da poluição da água?

(Aumento da quantidade de matéria orgânica 

presente num ecossistema aquático)

Há um aumento do 

número de fitoplâncton 

(microalgas).

A água fica turva, 

impedindo a passagem 

de luz. 

Eutrofização

A água fica estagnada, pouco 

oxigenada, putrefacta o que causa a 

morte de muitos organismos. 



Quais são as consequências da poluição da água?

Em acidentes com 

navios, podem ocorrer 

derrames de 

combustível ou de 

crude.

Marés negras

A ingestão de produtos 

tóxicos e a perda de 

impermeabilização, 

pode matar muitos de 

seres vivos: lontras, 

aves marinhas, etc.



Quais são as consequências da poluição da água?

Alguns efluentes industriais e da actividade mineira libertam na água 

substâncias químicas: mercúrio, chumbo, etc. — metais pesados.

Ao serem 

ingeridos, os 

metais pesados 

entram na cadeia 

alimentar, ao longo 

da qual se vão 

acumulando.

Bioacumulação
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Quais são as fontes de poluição do solo?

As fontes de perturbação dos solos são variadas.

Desertificação 

Entrada de produtos 

tóxicos nas cadeias 

alimentares.

Destruição de 

habitats.

Pesticidas, 

entulhos, lixos 

domésticos e 

industriais.



Quais são as causas das perturbações dos ecossistemas?

A ocupação do 

território: agricultura 

e construção de 

edifícios.

Perturbação do equilíbrio dos 

ecossistemas e diminuição da 

biodiversidade.

principais causas da

Poluição: atmosfera, 

águas e solos.
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