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AULA 11
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11.01. [C]
c)(V) Estratosfera

_______________________________________________
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11.02. [D]
a)(F) A camada de ozônio, quando em contato com CFCs, gases à base de cloro, flúor e
carbono, perde uma parte do seu gás ozônio
(O3) que protege a superfície dos raios-ultravioleta, uma vez que os átomos de cloro que
se liberam do CFC destroem moléculas do
gás ozônio.
Relembre o mecanismo de destruição do ozônio a partir do cloro.
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b)(F) O ozônio, embora benéfico na estratosfera onde forma uma camada protetora contra
efeitos danosos da radiação ultravioleta, tem
efeitos tóxicos nas camadas mais baixas da
atmosfera, por afetar diretamente os seres vivos. O ozônio tem alto poder oxidativo e, por
isso, é muito tóxico às plantas, podendo causar danos consideráveis às espécies vegetais
nativas e culturas agrícolas. Este poluente atmosférico é formado por reações químicas na
atmosfera, a partir de precursores como os hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio emitidos por processos de combustão, principalmente industriais ou veiculares.
Então, para entendermos o erro da afirmativa
temos que ter em mente que nem sempre o
ozônio é nocivo. Ele só causa problemas aqui
embaixo na troposfera. Lá em cima, na estratosfera, ele tem papel fundamental de proteção contra os raios-ultravioleta.
Outro erro é que ozônio não IMPEDE a passagem dos raios-ultravioleta. O ozônio apenas retém boa parte desta radiação. Um
pouco de raios-ultravioleta é fundamental
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para boa parte dos seres vivos. Mais especificamente no nosso caso, os raios-ultravioleta
agem na conversão da provitamina D em Vitamina D, conforme estudaremos em nossas
aulas de vitaminas.
c)(F) Vários outros poluentes estão associados às mudanças climáticas observadas nos
últimos anos.
d)(V) A camada de ozônio protege os seres
vivos do excesso de radiação ultravioleta e
pode ser destruída pela ação dos CFCs na
estratosfera.
e)(F) Trata-se exatamente do contrário. As interações dos raios-ultravioleta detonam com
os CFCs, isto é, quebram as moléculas dos
CFCs. É justamente estas interações que liberam os átomos de cloro livre. Graças aos
raios-ultravioleta, o cloro fica livre para reagir
com o ozônio, danificando a camada de ozônio.
_________________________________
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11.03. [D]
a)(F) O aumento da temperatura global, isto
é, o tal aquecimento global não é uma consequência direta da alteração da camada de
ozônio. O que diretamente afeta este fenômeno é o aumento de gases estufa na atmosfera.
Indiretamente, no entanto, a destruição da camada de ozônio afeta o aquecimento global.
Pense aí:
1. A falha na camada de ozônio permite uma
entrada MAIOR de radiação ultravioleta na
Terra.
2. Radiação ultravioleta é energia.
3. Quanto mais energia na atmosfera, mais
calor se acumula na atmosfera devido aos gases estufa.
4. Quanto mais calor se acumula na atmosfera, mais se intensifica o aquecimento global.
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Assim, a destruição da camada de ozônio colabora indiretamente com o aumento do
aquecimento global, apesar de não ser o principal fator.
b)(F) Aumento dos casos de problemas respiratórios tem a ver com a poluição do ar via
gases tóxicos e material particulado liberados
pelos veículos e fabricas poluentes.
Os raios-ultravioleta não têm energia suficiente para atravessar muito profundamente a
pele. Desta forma os raios-ultravioleta não
chegam tão fundo assim no corpo humano a
ponto de causar problemas no sistema respiratório.
c)(F) O aumento do volume dos oceanos tem
a ver com o derretimento das calotas polares.
O derretimento das calotas polares tem a ver
com o aumento da temperatura. O aumento
da temperatura tem a ver com o aquecimento
global e não diretamente com a destruição da
camada de ozônio.
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Lembre que o comando do teste fala em "consequência direta" da destruição da camada
de ozônio.
d)(V) Os raios-ultravioleta atravessam as primeiras camadas de células da pele e são capazes de danificar o DNA. Danos no DNA,
isto é, mutações, podem estar associados ao
desenvolvimento de células cancerígenas.
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e)(F) Aumento da poluição nas cidades está
ligado à liberação de poluentes no ar e na
água.
_________________________________
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11.04. [B]
a)(F) O aumento na emissão de monóxido de
carbono na atmosfera tem a ver com a combustão incompleta que acaba por liberar este
gás. Assim, a liberação de monóxido de carbono (CO) não tem relação direta com a destruição da camada de ozônio.
O monóxido de carbono (CO) liga-se de forma
forte nas moléculas de hemoglobina, o que dificulta o transporte de gás oxigênio e gás carbônico na corrente sanguínea.
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b)(V) Com a diminuição da concentração de
ozônio na estratosfera, mais raios-ultravioleta
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conseguem chegar na superfície afetando os
organismos de uma forma geral.
A lama que lambuza o corpo dos porquinhos
fedidos e faceiros ali da charge funciona
como uma barreira impedindo que a maior
parte dos raios-ultravioleta danifiquem os tecidos da pele dos suínos. Os elefantes fazem
a mesma coisa nos lamaçais da África para
se protegerem das radiações e do ataque de
insetos.
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c)(F) Os gases à base de clorofluorcarbono liberam substâncias como o cloro que detonam com o ozônio lá na estratosfera.
d)(F) Trata-se do contrário. É a REDUÇÃO da
concentração de ozônio na atmosfera que
cria o problema.
e)(F) A extinção das fontes emissoras de clorofluorcarbono contribui para diminuir o problema, contrário do que está sendo afirmado.
_________________________________
11.05. [C]
a)(F) Evitar a queima de combustíveis fósseis
como gasolina e carvão, por exemplo, evita
diretamente problemas associados ao aquecimento global - aumento do efeito estufa.
Não tem relação direta com a destruição da
camada de ozônio.
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b)(F) Evitar a queimada de nossas florestas
tem a ver com proteção da biodiversidade, redução na emissão de gases estufa, redução
nas mudanças climáticas, etc. Assim, evitar a
queimada de nossas florestas não tem um impacto direto na destruição da camada de ozônio.
c)(V) Evitar o uso de sprays e de aerossóis
porque são fontes de gases que podem efetivamente causar problemas à camada de ozônio.
d)(F) O principal problema da alternativa é
que não há forma de se aumentar as reservas
de petróleo. As reservas de petróleo se formaram lenta e naturalmente ao longo de milhões de anos. Tais reservas estão enterradas
na crosta terrestre e o ser humano não pode
criá-las de uma hora para outra e aumentar
sua quantidade como colocado na afirmativa.
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_________________________________
11.06. [D]
a)(F) A principal fonte de alimentos da humanidade provém de áreas planas - planícies e
não de regiões montanhosas. Nas regiões
planas o cultivo se torna muito mais fácil e
produtivo.
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b)(F) O fato de as montanhas serem consideradas sagradas em algumas culturas não implica dizer que seja esta a importância ecológica delas. Lembre que nas montanhas se
desenvolve uma densa vegetação que funciona como um filtro que retém a terra. Esta retenção de terra arrastada pela erosão das
chuvas previne o assoreamento dos rios.
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c)(F) Do ponto de vista ecológico e geológico,
os rios são TÃO importantes como as montanhas.
d)(V) As montanhas devem ser protegidas,
pois, caso sejam descobertas de vegetação,
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provocam, pela erosão, o assoreamento dos
rios.

e)(F) Até existe uma relação entre as plantas
das montanhas e os bichos dos rios, mas, não
como afirmado.
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A vegetação das montanhas não é de forma
alguma a principal fonte de energia e alimentos que sustenta os animais dos rios.
_________________________________
11.07. [B]
O desequilíbrio em questão envolvido com o
aumento do nível dos mares é o AQUECIMENTO GLOBAL, que, no final das contas,
tem a ver com o aumento do EFEITO ESTUFA.
O planeta esquentando, derretem as calotas
polares e aumenta o nível oceânico.
Como nenhuma alternativa fala em AQUECIMENTO GLOBAL, temos que escolher a referência ao EFEITO ESTUFA, apesar que não
ser o ideal.
Relacionado ao aumento do EFEITO ESTUFA temos que considerar os gases estufa
e a questão do desmatamento que reduz a fixação do gás carbônico via fotossíntese.
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a)(F) Gases à base de Cloro, Flúor e Carbono
tem relação direta com a destruição da camada de ozônio e não com o Efeito Estufa e
o aquecimento global.
b)(V) Efeito Estufa - elevação dos gases estufa.
c)(F) A emissão excessiva de gás carbônico
tem a ver diretamente com o AQUECIMENTO
GLOBAL e não com a camada de ozônio.
d)(F) Buraco na Camada de Ozônio não tem
relação direta com o aquecimento global e o
consequente derretimento das calotas polares para aumentar o nível do mar.
_________________________________
11.08. [C]
1.(V) Alguns problemas que levam à degradação de banhados:
- Contaminação de suas águas por esgotos
sem tratamento de cidades próximas;
- Em algumas regiões do país os banhados
são usados como áreas para depósito de lixo
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urbano e industrial - daí a contaminação por
toxinas, matéria orgânica, metais pesados e
impurezas;
- Muitos banhados vão sendo aterrados para
o crescimento de bairros na expansão de cidades.
Todo este problema de contaminação e falta
de manejo nos banhados vai ocasionando
uma série de problemas ambientais que prejudicam muito a qualidade e a disponibilidade
de água potável.
2.(V) Por manejo adequado quer dizer um tratamento bem feito, planejado e com objetivo
de proteger os mananciais hídricos de uma
região. Na medida em que boas políticas ambientais são implementadas, o resultado é a
melhora na qualidade do ambiente.
3. Trata-se exatamente do contrário. As matas ciliares formam uma densa vegetação que
margeia os rios. Esta vegetação absorve
muita radiação solar, o que faz baixar também
a temperatura. Desta forma, a mata ciliar contribui para a REDUÇÃO da evaporação da

24

água e não no aumento da evaporação como
é afirmado. Lembre que quando entramos em
a mata sentimos na hora a temperatura do ar
bem mais baixa. Isso é efeito da absorção de
energia por parte da vegetação.
A importância da mata ciliar é que ela retém
boa parte da terra e da areia trazida pela erosão da chuva. Esta retenção de areia diminui
muito o soterramento (assoreamento) dos
rios e preveni a ocorrência de enchentes e
transbordamentos.
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______________________________
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11.09. [E]
a)(F) O aumento da temperatura da Terra
está ligado diretamente ao aquecimento global e não à destruição da camada de ozônio.
b)(F) Todo esse papo de aumento da concentração de CO, que tem a propriedade de combinar-se com a hemoglobina do sangue de
maneira estável, prejudicando assim o transporte de oxigênio ... é tudo verdadeiro, porém,
não tem nada a ver com o comando da questão.
A questão está cobrando a relação entre a
destruição da camada de ozônio e as consequências que isso traz para humanidade.
O problema do monóxido de carbono (CO)
tem a ver com a combustão incompleta de
combustíveis que ocorre, principalmente, por
carros indústria.
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c)(F) O aumento da concentração de dióxido
de enxofre (SO2) tem a ver com o fenômeno
da chuva ácida. Esta acidez excessiva da
chuva além de causar sérios problemas para
os ecossistemas e os seres vivos em geral,
causa danos também à construção civil e ao
patrimônio histórico.
Estes problemas, no entanto, não têm a ver
com a destruição da camada de ozônio que

29

deixa passar mais radiação aumentando as
taxas de mutações nos seres vivos.
Vamos e lembrar nosso macetinho para
chuva ácida:

d)(F) A inversão térmica normalmente é um
fenômeno natural que tem haver com variações da temperatura do ar e não com a destruição da camada de ozônio.

30

e)(V) Como a camada de ozônio retém boa
parte dos raios-ultravioleta lá em cima, na estratosfera, danos na sua estrutura permitem
uma maior entrada de radiação ionizante que
vai chegar à superfície. Radiação ultravioleta
tem energia suficiente para provocar danos
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no DNA, isto é, esse tipo de radiação tem
ação mutagênica e cancerígena.
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_________________________________
11.10. [E]
a)(F) Poder esterilizando antes do ozônio tem
haver com o seu alto poder oxidante. Neste
sentido o ozônio tem um efeito bactericida
muito importante quando usado na prevenção
de doenças ou na esterilização da água para
consumo humano.
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Esta propriedade físico-química do ozônio, no
entanto, não tem nada a ver com sua capacidade de absorver raios-ultravioleta lá em
cima, na estratosfera. São propriedades completamente diferentes.
b)(F) A grande vantagem do ozônio é quando
ele está lá em cima, na estratosfera, absorvendo a radiação ultravioleta e protegendo o
seres vivos da superfície da Terra da ação
mutagênica e cancerígena desta radiação.
Quando o ozônio está aqui embaixo, na troposfera, ele se constitui um grande problema
para saúde pública. O gás ozônio na troposfera é considerado um poluente importante.
Seu alto poder oxidante que permite esterilizar água e outras substâncias têm também
ação muito nefasta para a saúde humana.
Desta forma, o ozônio só é benéfico, lá em
cima, na estratosfera, quando retém a radiação ultravioleta.
O efeito nocivo que o ozônio tem em concentrações mais altas contra as bactérias, tem
também contra as próprias células humanas.
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c)(F) Os efeitos benéficos do ozônio se devem à sua propriedade de absorver radiação
ULTRAVIOLETA e não infravermelha, como
afirmado.
O INFRAVERMELHO está associado ao calor
e ao aquecimento global, não tendo relação
direta com a destruição da camada de ozônio.
d)(F) O gás ozônio reage com a radiação ultravioleta, LÁ EM CIMA, NA ESTRATOSFERA e não aqui, no solo, na troposfera como
afirmado.
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Aqui embaixo, na troposfera junto ao solo, o
gás ozônio é considerado um importante po-
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luente devido a seu efeito extremamente reativo e oxidante que detona as células dos seres vivos.
Além disso, raios-ultravioleta não tem tanta
energia assim a ponto de atravessar os tecidos e ossos do corpo, chegar nos pulmões,
causar mutações no material genético das células pulmonares e ser causa de câncer de
pulmão.
Observe até que ponto os raios-ultravioleta
conseguem penetrar no corpo humano.
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e)(V) A diminuição dos níveis estratosféricos
de ozônio é uma preocupação mundial no
que diz respeito ao meio ambiente. O fato é
que esta radiação tem uma energia mais alta,
um poder significativo de penetrar algumas
camadas de células do corpo e provocar mutações importantes, além de causar também
processos cancerígenos nos seres vivos em
geral.
_________________________________
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11.11. 21[01, 04, 16)
01.(V) Aqui embaixo, na estratosfera, as moléculas de clorofluorcarbonos (CFCs) são relativamente inertes graças as baixas energias
desta camada atmosférica. Daí se dizer que
estes gases são estáveis, isto é, estáveis no
sentido de pouca reatividade.
Quando estes gases sobem mais alto, lá pelas bandas da estratosfera, entre 15 e 50 quilômetros de altitude, as coisas ficam bem diferentes.
Lá em cima, na estratosfera, o nível de radiação ultravioleta é muito maior. Este excesso
de energia ionizante é capaz quebrar moléculas de clorofluorcarbonos (CFCs), liberando
átomos de cloro que, por sua vez, têm efeito
devastador sobre a camada de ozônio.
02.(F) O aumento da passagem de radiação
ultravioleta TEM sim influência sobre ecossistemas aquáticos. Um dos efeitos nocivos dos
raios outra violeta é a destruição de algas do
plâncton marinho, o que afeta as cadeias alimentares oceânicas.
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04.(V) Leia novamente o comentário do item
01 deste mesmo teste, logo acima. Os estude
com atenção o esquema abaixo que mostra a
ação destruidora dos átomos de cloro contra
o ozônio lá em cima, na estratosfera.
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08.(F) Formação do ozônio não tem nada a
ver com átomos de carbono. Na formação natural do ozônio estão envolvidos apenas o
gás oxigênio e os raios-ultravioleta.
Estude o esquema abaixo que demonstra a
formação do gás ozônio (O3) a partir do gás
oxigênio (O2) na estratosfera e dos raios-ultravioleta.
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16.(V) Lembre que os raios-ultravioleta são
mutagênicos e, apresentam, portanto, um caráter cancerígeno.

_________________________________
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11.12. 31[01, 02, 04, 08, 16]
Os garimpos clandestinos causam uma série
de problemas ambientais.
Visando maximizar os lucros e diminuir os
gastos, os grupos ilegais que exploram de
forma criminosa certos minerais como o mercúrio, por exemplo, contaminam a água com
metais pesados e outros poluentes químicos,
destroem a vegetação destruída e intoxicam
a vida animal nativa.
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01.(V) A utilização de metais pesados como o
mercúrio e vários outros tipos de poluentes
químicos para a extração de ouro nos garimpos clandestinos levam a degradação e poluição do solo.
02.(V) O desmatamento intenso, principalmente o corte da mata ciliar ao longo das margens dos rios, deixa a terra exposta e sujeita
à erosão da água da chuva. Muita terra é arrastada para dentro dos rios nas regiões de
garimpos clandestinos. A entrada de grande
quantidade de terra erodida para dentro dos
rios vai, lentamente, soterrando (assoreando)
e diminuindo o leito do rio.
Observe o efeito devastador do desmatamento nas matas ciliares próximas aos garimpos clandestinos.
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04.(V) Ação de químicos tóxicos e metais pesados nos rios que o garimpo clandestino se
utiliza, levam a diferentes problemas para os
seres vivos em geral.
08.(V)
Passo-a-passo da utilização de mercúrio (Hg)
para separação das partículas de ouro da
lama de mineração:
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O mercúrio é misturado com a lama onde se
encontra micropartículas de ouro misturada
com a areia, a água e a terra.
Pouco a pouco o mercúrio forma uma amálgama (liga) com as partículas de ouro presentes na lama.
Como amálgama ouro-mercúrio é pesada, ela
acaba ficando no fundo da bandeja de mineração.
A bandeja pode ser lavada com água corrente
abundante e toda a lama acaba saindo da
bandeja, menos a amálgama ouro-mercúrio
que é pesada e fica no fundo.
Agora é utilizado um maçarico.
O fogo forte faz o Mercúrio evaporar deixando
apenas as partículas de ouro isoladas no
fundo.
Os gases de mercúrio que se formam são altamente contaminantes e prejudicais.
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16.(V)

_________________________________
11.13. [B]
1.(F) O MONÓXIDO DE CARBONO e não o
dióxido de carbono (CO2) é um gás extremamente perigoso.
2. O ozônio (O3) se forma pelas reações químicas entre alguns dos gases liberados pelos
veículos, especialmente o NO2 e o gás oxigênio presente na atmosfera.
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3. É o MONÓXIDO DE CARBONO (CO) e
não o gás metano (CH4) que é produzido pela
combustão incompleta da gasolina.

Além disto o CH4 é um gás estufa e não um
dos principais responsáveis pela chuva ácida
nas grandes cidades.
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Lembre do macete para chuva ácida:

_________________________________
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11.14. [B]
1.(F) O erro está no OXIGÊNIO, uma vez que
não é um gás estufa.

54

2.(F) Os desmatamentos deixam a terra exposta à erosão da água da chuva que arrasta
consigo toda a riqueza do solo para os rios.
Observe pela imagem:

3.(F) O erro está em
“bactérias anaeróbicas que consomem
rapidamente todo o oxigênio”.
Quem consome o gás oxigênio são as bactérias AERÓBIAS.
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4.(V)
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5.(F) A destruição dos ecossistemas faz com
que muitos vetores de doenças migrem para
regiões próximas às comunidades humanas,
daí o aumento de doenças apresentado pela
afirmação.
_________________________________
11.15. 21[01, 04, 16]
01.(V) Aqui embaixo, na estratosfera, as moléculas de clorofluorcarbonos (CFCs) são relativamente inertes graças as baixas energias
desta camada atmosférica. Daí se dizer que
estes gases são estáveis, isto é, estáveis no
sentido de pouca reatividade.
Quando estes gases sobem mais alto, lá pelas bandas da estratosfera, entre 15 e 50 quilômetros de altitude, as coisas ficam bem diferentes.
Lá em cima, na estratosfera, o nível de radiação ultravioleta é muito maior. Este excesso
de energia ionizante é capaz quebrar moléculas de clorofluorcarbonos (CFCs), liberando
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átomos de cloro que, por sua vez, têm efeito
devastador sobre a camada de ozônio.
02.(F) O aumento da passagem de radiação
ultravioleta TEM sim influência sobre ecossistemas aquáticos. Um dos efeitos nocivos dos
raios outra violeta é a destruição de algas do
plâncton marinho, o que afeta as cadeias alimentares oceânicas.
04.(V) Leia novamente o comentário do item
01 deste mesmo teste, logo acima. Os estude
com atenção o esquema abaixo que mostra a
ação destruidora dos átomos de cloro contra
o ozônio lá em cima, na estratosfera.
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08.(F) Formação do ozônio não tem nada a
ver com átomos de carbono. Na formação natural do ozônio estão envolvidos apenas o
gás oxigênio e os raios-ultravioleta.
Estude o esquema abaixo que demonstra a
formação do gás ozônio (O3) a partir do gás
oxigênio (O2) na estratosfera e dos raios-ultravioleta.
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16.(V) Lembre que os raios-ultravioleta são
mutagênicos e, apresentam, portanto, um caráter cancerígeno.

_________________________________
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11.16. 07[01, 02, 04]
08.(F)
Pegadinha safada esta!!
O erro está no "atenua".
Vamos ao passo-a-passo para chegarmos no
erro.

1. Bosque nas cabeceiras dos rios e de matas ribeirinhas é uma referência à mata ciliar.
2. A presença da mata ciliar impede que a areia, a terra
e a lama sejam carregadas para dentro dos rios, o que
provocaria o assoreamento (aterramento do rio).
3. A chave para entender o erro está na expressão
“atenua os efeitos do transbordamento”.
4. A mata ciliar previne as enchentes na medida em
que impede o assoreamento.
5. Caso o rio transborde e a enchente realmente
ocorra, a presença da mata ciliar não fará a menor diferença. A água do rio vai subir e tudo será alagado,
inclusive a própria mata ciliar.
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6. Assim, como diz o próprio teste, a mata ciliar não
atenuará o transbordamento. Caso a enchente ocorra,
a mata ciliar será inundada também.
7. Por fim, a mata ciliar previne a enchente na medida
que impede o assoreamento. Ela não atenua nada,
será alagada caso ocorra o transbordamento.

_________________________________
11.17. [D]
A figura apresentada no teste retrata ação
dos compostos a base de cloro-flúor-carbono
(CFCs) e sua relação com a destruição do
ozônio. Desta forma a figura remete ao assunto ligado a destruição da camada de ozônio e a maior penetração de raios-ultravioleta
na atmosfera da Terra.
Além disto, o comando da questão pergunta
sobre consequências deste processo de destruição da camada de ozônio pelos CFCs.
a)(F) Os gases estufa não refletem a radiação
solar nem a luz de volta para o espaço. O
efeito destes gases estufa tem a ver com a
retenção de calor emitida pela superfície da
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Terra que se aquece com os raios solares. Assim, os raios solares passam, em sua maioria, livremente pela atmosfera esquentando o
ar e atingindo as terras e oceanos na superfície.
b)(F) A destruição do ozônio pelos CFCs retratado na figura não libera nem óxidos de enxofre nem óxido de nitrogênio. Estes óxidos
tem haver com a queima de combustíveis fósseis efetuados por carros e pela indústria.
É verdade, no entanto, que estes gases têm
a ver com a formação de ácidos e a tal precipitação ácida. Por outro lado, o comando da
questão não tem nada a ver com isso. O comando da questão cobra uma consequência
da destruição do ozônio.
c)(F) Estes sintomas têm a ver com a irritações no corpo humano provocadas por óxidos e por ácidos liberados, principalmente, na
queima de combustíveis fósseis em fábricas
de veículos.
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d)(V) A destruição do ozônio lá em cima, na
estratosfera, permite uma passagem mais intensa de raios-ultravioleta. Esses raios-ultravioleta têm ação mutagênica, causando danos no DNA e associado alguns tipos de câncer.

_________________________________
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11.18. [A]
1.(F) O erro está na "maior parte".
Ao contrário dos CFCs, apenas um terço das
emissões do óxido nitroso (N2O) é de responsabilidade antrópica, isto é, de responsabilidade humana.
O óxido nitroso é emitido principalmente por
fontes naturais (bactérias no solo e oceanos,
por exemplo), mas também como um subproduto dos métodos de fertilização na agricultura, da combustão, do tratamento de esgoto
e de diversos processos industriais.
2.(F) As duas principais causas da destruição
da camada de ozônio são os gases à base de
CFCs e o óxido nitroso.
Além disso não há nenhuma forma possível
de reduzir a quantidade de bactérias do solo
e dos oceanos.
3.(V) A redução das emissões de CFCs e do
óxido nitroso é importante para a preservação
da camada de ozônio e para a diminuição do
aquecimento global.
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_________________________________
11.19. [B]
1. Combustão em condições não ideais é a
tal combustão incompleta que ocorre em veículos automotores e que libera monóxido de
carbono.

.
2. Sólidos pequenos (diâmetro reduzido)
nada mais são do que partículas (material
particulado) que podem causar uma série de
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problemas de saúde e afetar o sistema respiratório.
.
3. Nos processos de queima e evaporação de
combustíveis é liberado, além de HIDROCARBONETOS, muitos óxidos.
.
4. A combustão do etanol, além dos óxidos ligados ao aquecimento global, libera também
os ALDEÍDOS. Tais substâncias têm efeitos
biológicos irritante das mucosas respiratórias
e efeito narcótico no sistema nervoso. Ainda
promovem a formação de formaldeídos e podem ser causa de doenças como asma.
Além da sua toxicidade direta, os aldeídos
emitidos na atmosfera, podem contribuir para
a formação de ozônio, poluente adverso a saúde humana.
5. Ozônio.
_________________________________
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11.20.
a) O crescimento dessas florestas incorpora,
através do processo de fotossíntese, grande
quantidade de gás carbônico retirada da atmosfera, o que contribui para redução do
efeito estufa.
b) Enriquecimento do solo com aumento de
sais minerais / destruição de grande parte das
bactérias do solo, o que reduz a fertilidade e
a fixação nitrogênio.
c) Esses gases têm destruidor da camada de
ozônio.
d) A redução na emissão desses gases contribui para uma redução na entrada de radiação ultravioleta, o que, por sua vez, reduz a
taxa de mutações nos seres vivos.

