


 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do seu concurso está batendo na porta. Nesse momento, muitos concurseiros se sentem ansiosos, 

com medo e até inseguros. Porém, não se desespere! Nós estamos aqui para lhe ajudar. 

Pensando em te deixar afiado(a) para o seu exame, convocamos o nosso time de professores para a Revisão 

de Véspera, uma super transmissão gratuita em nosso canal do Youtube, com as últimas dicas imperdíveis 

para a sua prova.  

A nossa intenção é que você faça a prova com o conteúdo fresquinho na cabeça e garanta a sua aprovação! 

Este e-book nada mais é do que o material de aula que os nossos professores utilizarão durante a Revisão, 

compilado para você. Deste modo, você conseguirá acompanhar o que será exibido na tela, fazer anotações, 

destacar os pontos importantes etc.  

Bons estudos! 
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Analista Ambiental – Tema 1
Infraestrutura I

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Poluição hídrica

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Poluição

Poluição da água
Prof. André Rocha

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de
atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos.
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Poluição hídrica
 Poluição pontual x difusa

Poluição da água
Prof. André Rocha

Fonte: VON SPERLING (1996).

Poluição hídrica
 Eutrofização

Poluição da água
Prof. André Rocha

Prefeitura de Garça/SP: https://www.garca.sp.gov.br
https://oglobo.globo.com
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Cargas poluidoras

Poluição da água
Prof. André Rocha

𝐂𝐚𝐫𝐠𝐚 =  𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚çã𝐨 × 𝐯𝐚𝐳ã𝐨

𝐂𝐚𝐫𝐠𝐚 
𝐤𝐠

𝐝𝐢𝐚
=

𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚çã𝐨 
𝐠

𝐦³
 ×  𝐯𝐚𝐳ã𝐨

𝐦³
𝐝𝐢𝐚

 

1.000 
𝐠

𝐤𝐠

𝐂𝐚𝐫𝐠𝐚 = 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚çã𝐨 × 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚 𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂 

𝐂𝐚𝐫𝐠𝐚
𝐤𝐠

𝐝𝐢𝐚
=

𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚çã𝐨 𝐡𝐚𝐛.  ×  𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚 𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂
𝐠

𝐡𝐚𝐛. 𝐝𝐢𝐚
 

1.000
𝐠

𝐤𝐠

Cargas poluidoras

Poluição da água
Prof. André Rocha

𝐐𝐀𝐏Ó𝐒 𝐎 𝐋𝐀𝐍Ç𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 = 𝐐𝐑𝐈𝐎 + 𝐐𝐋𝐀𝐍Ç𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎

𝐂𝐀𝐑𝐆𝐀𝐀𝐏Ó𝐒 𝐎 𝐋𝐀𝐍Ç𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 = 𝐂𝐀𝐑𝐆𝐀𝐑𝐈𝐎 + 𝐂𝐀𝐑𝐆𝐀𝐋𝐀𝐍Ç𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎
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Zonas de autodepuração
 Autodepuração

 4 zonas de autodepuração:

Poluição da água
Prof. André Rocha

Ciclo hidrológico

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Qualidade da água

Prof. André Rocha
@profandrerocha

USO CONSUNTIVO DA ÁGUA

Envolve consumo direto da 
água

Irrigação de culturas, 
utilização industrial, 

abastecimento humano

USO NÃO CONSUNTIVO DA ÁGUA

Não envolve consumo direto 
da água

Geração de energia elétrica, 
pesca, navegação, lazer

Qualidade da água

Prof. André Rocha
@profandrerocha

66,10%
11,60%

0,90%
0,30% 9,10%

9,50%

2,50%

TOTAL DE ÁGUA CONSUMIDA NO BRASIL (2018)

Irrigação

Uso animal

Mineração

Termelétricas

Abastecimento urbano

Indústria

Abastecimento rural
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Poluição do ar

Prof. André Rocha
@profandrerocha

POLUENTES PRIMÁRIOS

Originários diretamente de 
fontes de poluição

Exemplos: CO2, CO, SO2 e todos 
os demais poluentes emitidos 

diretamente por fontes de 
poluição

POLUENTES SECUNDÁRIOS

Formam-se por reações na 
atmosfera, não sendo 
diretamente emitidos

Exemplos: ozônio, H2O2, H2SO4, 
HNO3, SO3 e todos os demais 

poluentes formados por 
reações na atmosfera

Poluição do ar

Prof. André Rocha
@profandrerocha

 Principais poluentes:

 ozônio (O3)

 dióxido de carbono (CO2)

metano (CH4)

 SO2 e NO2
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Climatologia
Prof. André Rocha

El Niño
 Aquecimento incomum das águas oceânicas superficiais do Oceano

Pacífico equatorial na costa americana.

 Origens não totalmente conhecidas.

Climatologia
Prof. André Rocha

El Niño

Fonte: NOAA/Climatempo. 
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Climatologia
Prof. André Rocha

La Niña

Fonte: NASA.

Fonte: (Giovanna Gomes/Ed. Globo)

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Climatologia
Prof. André Rocha

Ilhas de calor
 Centros urbanos apresentam características que favorecem o aumento da

temperatura nesses locais  concentração de fontes de calor, excesso de
asfalto, prédios, pouca vegetação, emissão de poluentes condutores de
calor, entre outros.

Climatologia
Prof. André Rocha

Inversão térmica
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Climatologia
Prof. André Rocha

ZCAS

Climatologia
Prof. André Rocha

ZCAS
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Climatologia
Prof. André Rocha

ZCAS

Lei nº 9.966/2000

Prof. André Rocha
@profandrerocha

CATEGORIA A

Alto risco para saúde humana e ecossistema 
aquático

CATEGORIA B

Médio risco para a saúde humana e 
ecossistema aquático

CATEGORIA C

Risco moderado para a saúde humana e 
ecossistema aquático

CATEGORIA D

Baixo risco para a saúde humana e para o 
ecossistema aquático
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Lei nº 9.966/2000

Prof. André Rocha
@profandrerocha

DESCARGA DE SUBSTÂNCIAS 
NOCIVAS/PERIGOSAS

Categoria A: 
proibida!

Categorias B, C 
e D

Regra: 
proibida

Exceções -
requisitos:

Permissão pela Marpol 73/78 Não for área ecologicamente 
sensível Aprovação do órgão ambiental

Lei nº 9.966/2000

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Art. 17. É proibida a descarga de óleo, misturas oleosas e lixo em águas sob
jurisdição nacional, exceto nas situações permitidas pela Marpol 73/78, e não
estando o navio, plataforma ou similar dentro dos limites de área
ecologicamente sensível, e os procedimentos para descarga sejam
devidamente aprovados pelo órgão ambiental competente.

§ 3º Não será permitida a descarga de qualquer tipo de plástico, inclusive
cabos sintéticos, redes sintéticas de pesca e sacos plásticos.
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Res. Conama nº 5/1998

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Sistemas de 
abastecimento de 

água

• Obras de 
captação com Q 
> 20% vazão 

Sistemas de 
esgotos sanitários

• Coletores 
troncos;

• Interceptores;

Sistemas de 
drenagem

• Obras de 
microdrenagem;

• Obras de canais;

Sistemas de 
Limpeza Urbana

• Unidades de 
transbordo, 
tratamento, 

Prof. André Rocha
@profandrerocha

AUTROIZAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO 
ÓRGÃO ADMINISTRADOR DE UC

Empreendimento 
dentro dos limites 

da UC

Empreendimento 
dentro dos limites 

da ZA

Autorização deve 
ser solicitada pelo 
órgão licenciador 
em até 15 dias, a 

partir do aceite do 
EIA/RIMA.

Órgão 
administrador da 
UC tem 15 dias 
ÚTEIS para se 

manifestar

Para 
empreendimentos 

não sujeitos a 
EIA/RIMA, o órgão 
licenciador deverá 

dar ciência ao 
órgão responsável 
pela UC quando:

Causar impacto na UC

Localizado na ZA

Localizado em um raio de até 2 
km da UC, cuja ZA não tenha 

sido estabelecida

Caso afete mais de 
uma UC, cabe ao 
órgão licenciador 

compilar as 
solicitações de 

cada órgão 
administrador 

O órgão 
administrador 

poderá decidir por

Emissão da autorização

Exigência de estudos 
complementar, desde que 

previstos no TR

Incompatibilidade da 
alternativa do 

empreendimento com a UC

Indeferimento da solicitação
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Res. Conama nº 273/2000

Prof. André Rocha
@profandrerocha

 Dispensa de licenciamento para instalações aéreas com capacidade total de
armazenagem de até 15 m³, inclusive, destinadas exclusivamente ao
abastecimento do detentor das instalações (uso próprio).

Res. Conama nº 286/2001

Prof. André Rocha
@profandrerocha

 Licenciamento de atividades que potencializem os fatores de risco para a
ocorrência de casos de malária em região endêmica da doença devem
desenvolver estudos epidemiológicos e programas voltados para o controle
da doença.

 Os estudos e programas devem ser orientados pela Fundação Nacional de
Saúde (FUNASA).
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Res. Conama nº 350/2004

Prof. André Rocha
@profandrerocha

 Atividades de aquisição de dados sísmicos marítimos e em zonas de
transição dependem da obtenção da Licença de Pesquisa Sísmica (LPS) 
autoriza e estabelece condições, restrições e medidas de controle
ambiental que devem ser seguidas pelo empreendedor para a realização
das atividades de aquisição de dados sísmicos.

 Competência do IBAMA, ouvidos órgãos estaduais, quando couber.

Res. Conama nº 350/2004

Prof. André Rocha
@profandrerocha

CLASSE I

Profundidade < 50 m

PCA e EAS/RIAS

CLASSE II

Profundidade entre 50 e 
200 m

PCA e EAS/RIAS

CLASSE III

Profundidade > 200 m

PCAS
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Res. Conama nº 350/2004

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Plano de 
Controle 

Ambiental de 
Sísmica (PCAS)• Prevê as 

medidas de 
controle 

ambiental da 
atividade de 
aquisição de 

dados sísmicos.

Estudo 
Ambiental de 
Sísmica (EAS)
• Apresenta a 
avaliação dos 

impactos 
ambientais não 

significativos 
da atividade de 

aquisição de 
dados sísmicos 

nos 
ecossistemas 

marinho e 
costeiro.

Relatório de 
Impacto 

Ambiental de 
Sísmica (RIAS)• Apresenta a 
síntese do EAS 
em linguagem 
acessível aos 
interessados.

Licença de 
Pesquisa Sísmica 

- LPS
• Ato 

administrativo 
pelo qual o 

IBAMA autoriza 
e estabelece 
condições, 
restrições e 
medidas de 

controle 
ambiental que 

devem ser 
seguidas pelo 

empreendedor 
para a 

realização das 
atividades de 
aquisição de 

dados sísmicos.

Res. Conama nº 279/2001

Prof. André Rocha
@profandrerocha

 Exige-se elaboração do Relatório Ambiental Simplificado (RAS),
apresentado como subsídio para a concessão da licença prévia.

 A partir do RAS, é elaborado o Relatório de Detalhamento dos Programas
Ambientaismedidas mitigatórias e compensatórias.

 Com base no RAS, o órgão ambiental define o enquadramento do
empreendimento elétrico no procedimento de licenciamento ambiental
simplificado.



18

Res. Conama nº 284/2001

Prof. André Rocha
@profandrerocha

CATEGORIA / ÁREA IRRIGADA

Método de irrigação empregado Área < 
50 ha

50 ha a 
100 ha

100 ha 
a 500 

ha

500 ha 
a 1000 

ha

Área > 
1000 ha

Aspersão A A B C C

Localizado A A A B C

Superficial A B B C C

Res. Conama nº 377/2006

Prof. André Rocha
@profandrerocha

SI
ST

EM
AS

 D
E 

ES
G

O
TA

M
EN

TO
 S

AN
IT

ÁR
IO

unidades de

coleta

transporte

pequeno porte vazão nominal de projeto:  
≤ 200 l/s

médio porte vazão nominal de projeto: 
> 200 l/s e ≤ 1.000 l/s

tratamento

pequeno porte

vazão nominal de projeto:
≤ 50 l/s

capacidade de atendimento:
até 30 mil hab.

médio porte

vazão nominal de projeto:
> 50 l/s e ≤ 400 l/s

capacidade de atendimento:

entre 30 mil e 250 mil hab.
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Prof. André Rocha
@profandrerocha

AT
ER
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S 

SA
N
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IO
S 
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DU
O

S 
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S 
U
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AN

O
S

Disposição 
diária até 20 

ton.

resíduos 
admitidos

domiciliares

serviços de limpeza urbana

serviços de saúde

pequenos estabelecimentos

comerciais

industriais

de prestação de 
serviços

lodos secos não perigosos oriundos 
de sistemas de tratamento de água 

e esgoto

resíduos 
não 

admitidos

resíduos perigosos

construção civil

atividades agrosilvopastoris

serviços de transportes

mineração

serviços de saúde
classificados com 

exigência de 
destinação especial

 Externalidade

 VET/VERA = VUD + VUI + VO + VE

Noções de Economia Ambiental

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Noções de Economia Ambiental

Prof. André Rocha
@profandrerocha

INSTRUMENTOS DE COMANDO E 
CONTROLE

São mecanismos de 
regulação

Exemplos: leis, decretos, 
padrões de qualidade, 
normas, zoneamento, 

licenciamento ambiental.

INSTRUMENTOS ECONÔMICOS

São incentivos econômicos 
de mercado

Taxas, tarifas, subsídios, 
cotas negociáveis, depósitos 

reembolsáveis, produtos 
verdes.

OBRIGADO
Prof. André Rocha
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IBAMA
INFRAESTRUTURA II
AULÃO DE VÉSPERA

Prof. Marcus Campiteli

@profmarcuscampiteli

Prof. Marcus Campiteli

@profmarcuscampiteli

TERRAPLENAGEM
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ATERRO – SEÇÃO TRANSVERSAL

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli

SEÇÃO MISTA – SEÇÃO TRANSVERSAL

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli
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SEÇÃO TRANSVERSAL

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli

 COTA VERMELHA: alturas de cortes e aterros

 OFF-SETS: linhas de estacas demarcadoras da área de
execução dos serviços.

TERMOS COMUNS

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli
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CORTES E ATERROS – PERFIL LONGITUDINAL
COTAS VERMELHAS

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli

 1ª CATEGORIA

 Solos em geral

Ø ≤ 15 cm

 uso de dozer (trator com lâmina) ou scraper

CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS PARA TERRAPLENAGEM
(DNIT 106/2009-ES)

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli
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 2ª CATEGORIA

 Solos de resistência ao desmonte mecânico < rocha não
alterada

 Uso de escarificador e uso eventual de explosivos

 Blocos de rocha < 2 m3

Matacões ou pedras com 15 cm < Ø < 1 m

CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS P/ TERRAPLENAGEM
(DNIT 106/2009-ES)

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli

 3ª CATEGORIA

Materiais com resistência ao desmonte mecânico = rocha
não alterada

 Emprego contínuo de explosivos

 Blocos de rocha ≥ 2 m3 ou Ø > 1 m

CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS P/ TERRAPLENAGEM
(DNIT 106/2009-ES)

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli
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(Cespe) Para fins de movimento de terra, considera-se a terra

em geral e a argila como materiais de primeira categoria

Certa

Questão

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli

(Cespe) Nas escavações de material para aterro, solo com diâmetro

máximo de 15 cm é classificado como material de 3.ª categoria.

Errada

Questão

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli
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 Expansão volumétrica do solo quando removido do seu
estado natural.

 Fator de empolamento = V corte / V solto

 Empolamento (%) = (V solto / V corte) – 1

 O volume medido no corte < volume solto transportado

EMPOLAMENTO
(Manual de Implantação Básica de Rodovia do DNIT - 2010)

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli

EMPOLAMENTO
(Manual de Implantação Básica de Rodovia do DNIT - 2010)

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli
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(Cebraspe) Ao se movimentar terra, ou transportá-la, deve-
se considerar o empolamento.

CERTA

Questão

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli

Material de escavação de cortes, não aproveitado nos
aterros, devido sua má qualidade, ao seu volume ou à excessiva
distância de transporte, e que é transportado para fora da
plataforma da rodovia, de preferência dentro da faixa de
domínio, quando possível.

BOTA-FORA
(DNIT 108/2009-ES)

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli



29

 Áreas indicadas no projeto, ou, selecionadas, onde serão
escavados materiais a utilizar na execução da plataforma da
rodovia, nos segmentos em aterro.

EMPRÉSTIMOS

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli

 Sempre que possível, deverão ser executados empréstimos
contíguos ao corpo estradal, resultando a escavação em
alargamentos dos cortes.

EMPRÉSTIMOS

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli
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89 - Para diminuir custos, recomenda-se a priorização do estudo de
empréstimos laterais na composição do corpo de aterro.

CERTA

Cebraspe/TCE-SC/2016

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli

 Os serviços de desmatamento e destocamento de árvores
com Ø < 0,15 m e de limpeza serão medidos em função da área
(m2).

 Árvores com Ø ≥ 0,15 m serão medidas por unidade
destocada (un).

 O diâmetro das árvores será apreciado a 1 m de altura do
nível do terreno

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
(DNIT 104/2009-ES)

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli
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 O destocamento é passível de eliminação no caso de
aterros > 2 m de altura.

 No caso de aterro com cota vermelha > 2 m, o corte das
árvores deve ficar no máximo nivelado com o terreno,
não havendo necessidade de destocamento. (DNIT 104/2009-
ES)

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli

DESTOCAMENTO
(Manual de Implantação Básica de Rodovia - 2010)

(Cespe) Para aterros com cota vermelha superior a 2 m, o

desmatamento pode ser executado de tal forma que o corte das

árvores fique, no máximo, nivelado ao terreno natural, não havendo

necessidade de destocamento.

Certa

Questão

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli
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 ESCAVAÇÃO

 CARGA

 TRANSPORTE

EXECUÇÃO DO CORTE - ECT

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli

 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA + CAMINHÃO BASCULANTE

 MOTOESCREIPER + PUSHER

 TRATOR COM LÂMINA

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli
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EH DE ESTEIRAS E CARGA DO CAMINHÃO 
BASCULANTE

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli

TRATOR DE ESTEIRA

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli



34

PUSHER

disponível for insuficiente, usa-se trator de esteira ou de rodas para auxiliar
no carregamento.Quando a aderência estiver baixa (patinamento das
rodas) ou a potência

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli

MOTOESCREIPER

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli
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CARREGADEIRA DE PNEUS
Carga do material cortado pelo Trator de Esteiras c/ Lâmina

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli

As equipes de ECT são acrescidas de trator de esteiras com
escarificador, com exceção da equipe com escavadeira
hidráulica de esteiras.

ECT de material de 2ª Categoria

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli
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ESCARIFICADOR P/ CORTE DE MAT. DE 2ª CAT.

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli

DRAGLINE
Escavação de solos orgânicos ou turfas e extração de areia

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli
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 Nos cortes de altura elevada, em função do definido no
projeto de engenharia, deve ser procedida a implantação de
patamares, com banquetas de largura mínima de 3m, valetas
revestidas e proteção vegetal.

BANQUETAS
(DNIT 106/2009-ES)

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli

BANQUETAS

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli
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 ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO OU AERAÇÃO,
COMPACTAÇÃO

EXECUÇÃO DO ATERRO

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli

 Espalhamento: Trator de Lâmina, Motoniveladora

 Compactação: Rolo Compactador (Liso, de Pneu e Pé de
Carneiro)

 Demais Equipamentos: Motoniveladora (acabamento),
Arado de Discos, Caminhão-Tanque

ATERRO
(DNIT 108/2009-ES)

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli
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ROLO PÉ DE CARNEIRO

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli

ROLO COMPACTADOR LISO

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli
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(Cebraspe) Para se obter a melhor compactação possível de
solos coesivos, maior deverá ser a pressão estática a ser
aplicada nas camadas.

CERTA

Questão

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli

(IBAMA/Cebraspe) Para execução de aterros, quanto menos
coeso for o material, maior deverá ser a pressão estática
aplicada durante a compactação.

ERRADA

Questão

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli
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 Corpo do Aterro: entre o terreno natural até 0,60 m da cota
do greide.

 Camada Final: entre o corpo do aterro e o greide.

ATERRO
(DNIT 108/2009-ES)

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli

CURVA DE COMPACTAÇÃO

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli
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 Energias de compactação: N, I, M

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli

 Não se permite solo com baixa capacidade de suporte, ou
seja, não se permite ISC < 2% e expansão > 4%.

 Espessura das camadas ≤ 30 cm

 GC ≥ 100% PN

 Variação da h ótima: ± 3%

CORPO DO ATERRO
(DNIT 108/2009-ES)

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli
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 Não se permite solo com expansão > 2%.

 Espessura das camadas ≤ 20 cm

 GC ≥ 100% PI

CAMADA FINAL
(DNIT 108/2009-ES)

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli

(Cebraspe) É recomendável que os materiais a serem
utilizados na execução do corpo do aterro apresentem ISC
maior ou igual a 2% e expansão menor ou igual a 4%.

CERTA

Questão

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli
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(Cebraspe) A umidade ótima, medida no controle de compactação das
camadas de aterro, pode apresentar variação de mais ou menos 5%,
desde que não haja variação da massa específica aparente seca medida
em campo em comparação com a máxima estabelecida em laboratório.

ERRADA

Questão

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli

CURVA DE COMPACTAÇÃO

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli
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CURVA DE COMPACTAÇÃO

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli

 OAC destinadas à drenagem da bacia hidrográfica
interceptada pelos aterros devem estar concluídas antes deles.

 Alargamento de Aterro: obrigatoriamente de baixo para
cima, acompanhado de degraus nos taludes.

ATERRO
(DNIT 108/2009-ES)

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli
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 Plantação de gramíneas

 Execução de patamares

 Evitar solapamento da saia do aterro: enrocamento

ATERRO – PROTEÇÃO CONTRA EROSÃO
(DNIT 108/2009-ES)

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli

 Os volumes destinados a bota-foras poderão ser integrados
aos aterros, mediante compactação adequada, como
alargamentos de plataforma, suavização de taludes e bermas
de equilíbrio.

BOTA-FORA
(DNIT 108/2009-ES)

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli
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 As bermas de equilíbrio evitam escorregamentos dos taludes
do aterro apoiado sobre solo mole.

BERMAS DE EQUILÍBRIO

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli

 Quando houver excesso de material de cortes e for
impossível incorporá-los ao corpo dos aterros, serão
constituídos bota-foras, devidamente compactados.
Preferencialmente, as áreas a eles destinadas serão localizadas
a jusante da rodovia.

BOTA-FORA x MEIO-AMBIENTE
(DNIT 108/2009-ES)

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli
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 Taludes com inclinação que evite escorregamentos.

 Executados de forma a evitar que o escoamento de águas
pluviais possam carrear material depositado, causando
assoreamentos.

BOTA-FORA - CUIDADOS
(DNIT 108/2009-ES)

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli

 Deverá ser feito revestimento vegetal.

 Os bota-foras, em alargamento de aterros, deverão ser
compactados com a mesma energia utilizada nos aterros.

BOTA-FORA - CUIDADOS
(DNIT 108/2009-ES)

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli
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(IBAMA/Cebraspe) Na execução de aterros, as bermas de

equilíbrio têm a função de acelerar o adensamento por

sobrecarga, reduzindo o tempo de recalque.

ERRADA

Questão

Terraplenagem
@profmarcuscampiteli

OBRIGADO!

Prof. Marcus Campiteli

@profmarcuscampiteli
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Prof. Marcus Vinícius 
Campiteli

@profmarcuscampiteli

HIDROLOGIA

Fonte: Amorim & Reis (IME)

Ciclo Hidrológico

Hidrologia
@profmarcuscampiteli
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 O quadro a seguir apresenta uma estimativa feita por N. Meinardus
(1928) e H. Hoinkes (1968) da quantidade de água disponível no planeta
Terra por fontes:

Fonte: Amorim & Reis (IME)

Ciclo Hidrológico

 O quadro abaixo apresenta uma estimativa de distribuição baseado no
volume total de água potável apresentado no quadro anterior:

Fonte: Amorim & Reis (IME)

Ciclo Hidrológico
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Fonte: Gribbin (2014)

Balanço Hídrico

Hidrologia
@profmarcuscampiteli

 O balanço entre a disponibilidade e a demanda de água para diversos
fins indica a situação hídrica de escassez ou de abundância da bacia
hidrográfica.

 Pode-se estabelecer o balanço hídrico de uma bacia hidrográfica
medindo-se as chuvas nos postos pluviométricos locais ou vizinhos e as
vazões escoadas na seção fluviométrica.

Bacia Hidrográfica

Hidrologia
@profmarcuscampiteli
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 A maneira pela qual se dão as variações de vazão em uma seção em
relação à chuva precipitada é denominada resposta de uma bacia.

 Uma bacia responderá diferentemente a tempestades de intensidade e
duração diferentes.

Bacia Hidrográfica

Hidrologia
@profmarcuscampiteli

Hidrograma
 Pode-se observar o comportamento da bacia em relação a uma chuva

específica, analisando o hidrograma no período, ou seja, o gráfico da
vazão versus tempo.

 A figura a seguir mostra um exemplo de um hidrograma típico de cheia:

Fonte: Amorim & Reis (IME)Hidrologia
@profmarcuscampiteli
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Deflúvio ou Runoff

 O valor da vazão resultante da água da chuva denomina-se deflúvio (ou
runoff) e depende de vários fatores, incluindo o volume precipitado, o
tamanho da área onde cai a água da chuva e a natureza do solo sobre o
qual a água flui.

Hidrologia
@profmarcuscampiteli

OBRIGADO!

Prof. Marcus Campiteli

@profmarcuscampiteli
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Prof. Marcus Vinícius 
Campiteli

@profmarcuscampiteli

OBRAS DE ARTE CORRENTES

 Bueiros

 Pontilhões

 Pontes

TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUES

Obras de Arte Corrente
@profmarcuscampiteli
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TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUES

http://www.drenagem.ufjf.br

 Podem ser dimensionados como canais, vertedouros ou
orifícios.

 Os bueiros compõem-se de bocas e corpo

 Bocas: soleira, muro de testa e alas

BUEIROS
(Manual de Drenagem do DNIT)

Obras de Arte Corrente
@profmarcuscampiteli
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BUEIROS
(Manual de Drenagem do DNIT)

http://www.pacopedra.com.br

 Tubulares: seção circular

 Celulares: seção retangular ou quadrada

 Especiais: elipses, ovoides, arcos

BUEIROS – Forma da Seção
(Manual de Drenagem do DNIT)

Obras de Arte Corrente
@profmarcuscampiteli
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 Simples: 1 linha de tubos

 Duplos, Triplos: 2, 3 linhas

 Não são recomendáveis números maiores de linhas por
provocar alagamento em uma faixa muito ampla.

BUEIROS – Nr de Linhas
(Manual de Drenagem do DNIT)

Obras de Arte Corrente
@profmarcuscampiteli

 Concreto Simples, Armado

 Chapa Metálica Corrugada

 PEAD: Polietileno de Alta Densidade

 PRFV: Plástico Reforçado de Fibra de Vidro

BUEIROS – Materiais
(Manual de Drenagem do DNIT)

Obras de Arte Corrente
@profmarcuscampiteli
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 Ângulo formado entre o eixo longitudinal do bueiro e a
normal ao eixo longitudinal da rodovia

 Locação do bueiro: o mais próximo possível da linha do
talvegue, se não, transversal ao eixo da pista.

BUEIROS – Esconsidade
(Manual de Drenagem do DNIT)

Obras de Arte Corrente
@profmarcuscampiteli

 Declividade: entre 0,4% e 5%

 Declividades maiores: bueiro em degraus e berço com
dentes para fixação no terreno.

 Velocidade de escoamento na boca de jusante >
recomendada para a natureza do terreno natural existente
devem ser previstas bacias de amortecimento.

BUEIROS – Projeto
(Manual de Drenagem do DNIT)

Obras de Arte Corrente
@profmarcuscampiteli
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BUEIROS
(Degraus)

http://www.rochadourado.eng.br

BUEIROS
(Bacia de Amortecimento)

http://www.drenagem.ufjf.br
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(IBAMA/Cespe) 117 - A descida da água em degraus é adotada na
execução de bueiros para possibilitar o acesso, com segurança, ao
local dos funcionários encarregados da limpeza.

ERRADA

Questão

Obras de Arte Corrente
@profmarcuscampiteli

OBRIGADO!

Prof. Marcus Campiteli

@profmarcuscampiteli
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Prof. Marcus Vinícius 
Campiteli

@profmarcuscampiteli

APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO

COMENTÁRIOS

 Francis: de reação, radiais e diagonais;

 Pelton: de ação, tangenciais;

 Kaplan: de reação, axiais, de pás orientáveis.

Aproveitamento Hidrelétrico
@profmarcuscampiteli
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Turbina Francis

Turbina 
Pelton
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Turbina Kaplan

(Cebraspe) No que diz respeito à trajetória da água, as

turbinas tipo Francis, Peltron e Kaplan apresentam

trajetórias radial, tangencial e axial, respectivamente.

CORRETA

Questão

Aproveitamento Hidrelétrico
@profmarcuscampiteli
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OBRIGADO!

Prof. Marcus Campiteli

@profmarcuscampiteli

Profa. Mariana Moronari

REVISÃO IBAMA: MATRIZ ENERGÉTICA
BRASILEIRA
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Engenharia Elétrica
Profa. Mariana Moronari

GERAÇÃO

 A área da geração se importa com o processo de produção de energia elétrica por meio de
diferentes tecnologias de aproveitamento de recursos;

 Esse sistema é caracterizado por possuir uma variedade de opções de para a geração de
eletricidade, as quais possuem características distintas e peculiares;

A geração de energia elétrica compreende todo o
processo de transformação de uma fonte
primária de energia em eletricidade.

 O planejamento da expansão do setor de geração, desenvolvido pela EPE, prevê a
diversificação da matriz elétrica, historicamente concentrada na geração por meio da
energia hidráulica;

 Uma das maiores características do sistema de geração é que a maior parte da potência
instalada é proveniente das usinas hidroelétricas, devido ao fato do Brasil possuir um
grande potencial hidráulico (que ainda vem sendo explorado).

Engenharia Elétrica
Profa. Mariana Moronari

GERAÇÃO

 No sistema de geração de energia elétrica do Brasil, a geração hidrelétrica sempre se
destacou e ainda possuímos um grande potencial disponível a ser aproveitado;

 O potência hidrelétrico brasileiro é estimado em 172GW, dos quais mais de 60% já foram
aproveitados(EPE, 2021);

 70% do não aproveitado estão localizados nas bacias hidrográficas Amazônica e Tocantins-
Araguaia (EPE, 2021);

 No entanto, o Brasil também se destaca por possuir um grande potencial solar e eólico.

Concentramos os esforços para o aumento da
eficiência da tecnologia de conversão utilizada!
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Engenharia Elétrica
Profa. Mariana Moronari

FONTES DE ENERGIA 

As fontes de energia utilizadas para a produção de energia elétrica podem ser classificadas em
renováveis e não renováveis:

Fontes não renováveis são consideradas como
aquelas que podem se esgotar, considerando uma
utilização mais veloz do que o tempo necessário
para sua reposição na natureza.

Engenharia Elétrica
Profa. Mariana Moronari

FONTES DE ENERGIA 

Fontes renováveis são consideradas como aquelas em que a reposição na
natureza ocorre de forma mais rápida. Dessa forma, a fonte primária de
energia se renova em ciclos caracterizados por um prazo menor sendo
compatível com as necessidades energéticas.

As fontes de energia utilizadas para a produção de energia elétrica podem ser classificadas em
renováveis e não renováveis:



68

Engenharia Elétrica
Profa. Mariana Moronari

FONTES DE ENERGIA

 Podem ser consideradas como limpas, pois
emitem menos gases de efeito estufa do
que os combustíveis fósseis;

 Cada fonte possui suas peculiaridades e
trazem impactos naturais inerentes do seu
processo de aproveitamento;

Renováveis:

hidráulica, solar, eólica, 
biomassa, geotérmica, 
hidrogênio.

Não renováveis:

Combustíveis fósseis e
nuclear.

Engenharia Elétrica
Profa. Mariana Moronari

MATRIZ ENERGÉTICA

 Entre outras competências da EPE, está a elaboração e publicação do Balanço Energético
Nacional (BEN);

Já a matriz elétrica é formada pelo conjunto de
fontes disponíveis para uma finalidade específica: a
produção de energia elétrica!

A matriz energética representa o conjunto de
fontes de energia disponíveis para diversos fins,
como por exemplo, para movimentar automóveis,
cozinhar etc.
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Engenharia Elétrica
Profa. Mariana Moronari

MATRIZ ENERGÉTICA

Ou seja, a matriz energética brasileira é
mais renovável do que a mundial!

MATRIZ ENERGÉTICA MUNDIAL MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA
 O mundo possui uma matriz energética

composta principalmente por fontes não
renováveis ( carvão, petróleo e gás natural);

 As fontes renováveis (solar, eólica, 
geotérmica, hidráulica e biomassa) totalizam
em torno de 14 %.

 Usamos mais fontes renováveis do que o 
resto do mundo!

 Nossas renováveis totalizam
aproximadamente 43%  (quase metade!) da 
nossa matriz energética.

Fontes não renováveis são as que mais emitem gases de efeito estufa e por
isso contribuem fortemente para o aquecimento global.

Engenharia Elétrica
Profa. Mariana Moronari

MATRIZ ENERGÉTICA

Figura 3-Matriz energética brasileira. Fonte: BEN (2021).

 As fontes renováveis como solar, eólica, geotérmica, hidráulica e biomassa totalizam
aproximadamente 14% da matriz energética mundial.

 Para efeito de comparação, a matriz
energética brasileira totaliza em
torno de 48,3% considerando lenha
e carvão vegetal, hidráulica,
derivados da cana e as outras
renováveis.

 Petróleo e derivados ainda são os
mais representativos;

 Ainda é a fonte de energia mais
importante!
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Engenharia Elétrica
Profa. Mariana Moronari

MATRIZ ELÉTRICA

De acordo com sua matriz elétrica, o sistema de
produção e transmissão de energia elétrica do
Brasil é um sistema hidro-termo-eólico de grande
porte, com predominância de usinas hidrelétricas
(ONS, 2020).

 A produção de energia elétrica mundial é baseada na utilização combustíveis fósseis.
Logo, a matriz elétrica mundial tem uma característica predominantemente não
renovável;

 A matriz elétrica brasileira acaba sendo ainda mais renovável do que a energética,
justamente, pelo fato da maior parte da energia elétrica gerada ser proveniente das
usinas hidrelétricas.

Engenharia Elétrica
Profa. Mariana Moronari

MATRIZ ELÉTRICA

Figura 4- Matriz elétrica brasileira. Fonte: BEN (2020).

 De acordo com o BEN (2020) ano base 2019, o Brasil dispõe de uma matriz elétrica (Figura
4) de origem predominantemente renovável, com destaque para a fonte hídrica que
atualmente corresponde à 64,9% da oferta interna;

 De maneira geral, as fontes renováveis representam mais de 80% da oferta de eletricidade
do Brasil;
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Engenharia Elétrica
Profa. Mariana Moronari

MATRIZ ELÉTRICA
 Em comparação com os dados mais atuais de acordo com o BEN (2021) ano base 2020, a geração

elétrica por meio de fontes não renováveis representou 15,8% do total nacional contra 17,7% em 2019.
Ou seja, houve redução do uso de fontes não-renováveis.

Figura 5- Matriz elétrica brasileira: oferta interna de energia elétrica
por fonte de energia. Fonte: BEN (2021).

Profa. Mariana Moronari

GERAÇÃO: ENERGIA HIDRELÉTRICA
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Engenharia Elétrica
Profa. Mariana Moronari

GERAÇÃO DE ENERGIA

Geração de energia elétrica :

 Energia hidrelétrica renovável;

 Energia termoelétrica não renovável e renovável
(dependendo da fonte primária);

 Novas tecnologias renováveis compreendendo energia
solar, eólica, oceânica e células a combustível (fontes
alternativas).

Engenharia Elétrica
Profa. Mariana Moronari

ENERGIA HIDRELÉTRICA 

A fonte primária da energia hidroelétrica é a energia
hidráulica proveniente das águas de rios.

 A fonte hidráulica é uma fonte intermitente de energia, ou seja, é variável ao longo do
tempo;

 Como a quantidade de água nos rios depende do índice pluviométricos, existem períodos
nos quais a produção de energia elétrica é maior (período chuvoso) bem como períodos de
estiagem;

 Isso depende essencialmente das características naturais de cada região.

O processo de conversão de energia hidráulica em energia
elétrica se baseia na movimentação de turbinas hidráulicas,
que transformam energia potencial em energia mecânica, e
na conversão eletromecânica de energia por meio dos
geradores elétricos.
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Engenharia Elétrica
Profa. Mariana Moronari

USINAS A FIO D’ÁGUA
Quanto ao uso das vazões naturais, as usinas podem ser classificadas em: usinas a fio d'água,
usinas de acumulação e usinas com armazenamento por bombeamento hidráulico (centrais
reversíveis);

 A principal característica das usinas a fio d'água é a não utilização de reservatórios de
acumulação de água para regularizar as vazões;

 Obviamente não podemos generalizar. Algumas usinas podem até ter um reservatório. No
entanto, eles são utilizados com a finalidade de acumular a água para ser utilizada em
horários de pico (onde a demanda é maior).

As usinas a fio d'água utilizam apenas a vazão
natural do curso da água.

Profa. Mariana Moronari

GERAÇÃO: ENERGIA TERMOELÉTRICA
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Engenharia Elétrica
Profa. Mariana Moronari

CONSIDERAÇÕES GERAIS
 A fonte primária de energia termoelétrica pode ser não renovável, quando se utiliza

energia nuclear e combustíveis fósseis (petróleo e derivados, carvão mineral, gás natural
etc.), e renovável no caso da biomassa (bagaço de cana de açúcar, biocombustíveis entre
outros);

O processo de conversão de energia térmica em energia elétrica se
baseia na movimentação de turbinas, que transformam energia
térmica em energia mecânica, e na conversão eletromecânica de
energia por meio dos geradores elétricos.

Engenharia Elétrica
Profa. Mariana Moronari

FONTES PRIMÁRIAS

Os combustíveis mais utilizados em usinas termoelétricas
como fonte de energia primária são:

 Petróleo e seus derivados;

 Gás natural;

 Carvão mineral;

 Energia nuclear;

 Biomassa;

Todas elas possuem um aspecto em comum: são
utilizadas em termoelétricas para o processo de
conversão de energia térmica (proveniente do
aproveitamento da fonte primária) em energia
elétrica.

 A grande diversidade da geração termoelétrica é proveniente de uma variada faixa de
opções de recursos energéticos primários (renováveis e não renováveis);
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Engenharia Elétrica
Profa. Mariana Moronari

PETRÓLEO, GÁS NATURAL E CARVÃO MINERAL

O petróleo e o gás natural são combustíveis
fósseis não renováveis formados há milhares de
anos, proveniente do depósito e decomposição de
matéria orgânica (vegetal e animal), em condições
especiais de temperatura e pressão.

O carvão mineral também é um combustível fóssil
não renovável proveniente do depósito e
decomposição de troncos, raízes, galhos e folhas
de árvores em antigas regiões pantanosas.

Ou seja, ele é oriundo apenas de
matéria orgânica vegetal e não
animal!

Principais subprodutos do
petróleo (área energética):
 GLP (propano e butano);
 Gasolina;
 Querosene;
 Óleo diesel;
 Óleo combustível.

Engenharia Elétrica
Profa. Mariana Moronari

ENERGIA NUCLEAR

A energia nuclear é não renovável. Ela pode
ser definida como a energia armazenada no
núcleo de átomos de elementos radioativos,
a qual pode ser obtida por meio do processo
de fissão nuclear.

Dois grandes problemas da indústria de
energia nuclear são o alto custo e o
"lixo atômico", ou seja, relacionados à
segurança e tratamento de resíduos
atômicos.

O aproveitamento da energia térmica
liberada durante o processo de fissão
nuclear ocorre nas usinas
termoelétricas, onde será possível a
conversão para energia elétrica.
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Engenharia Elétrica
Profa. Mariana Moronari

BIOMASSA

A biomassa é um recurso energético renovável
e pode ser considerada como toda matéria
vegetal e orgânica passível de ser utilizada para
a produção de energia.

Temos uma infinidade de opções para
serem utilizadas: carvão vegetal, lenha,
bagaço de cana-de-açúcar, resíduos
agrícolas, algas, restos de alimentos etc.

Perceba a grande diferença entre o carvão
mineral (combustível fóssil não renovável)
e o carvão vegetal (biomassa renovável)!

No Brasil, o bagaço de cana-de-açúcar é a
biomassa mais utilizada para a produção de
energia elétrica.

 Damos o nome de biocombustíveis aos
combustíveis derivados da biomassa!

Profa. Mariana Moronari

GERAÇÃO: ENERGIA SOLAR
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Engenharia Elétrica
Profa. Mariana Moronari

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A fonte primária de energia solar é o sol, o qual é
considerado como uma fonte inesgotável de
energia!

 A energia solar também possui a característica de ser intermitente devido à sua natureza,
sendo variável ao longo do tempo. Ou seja, existem períodos, no qual a radiação solar é
mais ou menos intensa. E isso vai depender das características naturais de cada localização
geográfica.

 O Brasil é um país privilegiado que possui um bom índice de irradiação solar
(principalmente na região nordeste) e baixa variabilidade de irradiação, demonstrando o
alto potencial para aproveitamento desse recurso energético em relação ao mundo.

 Dessa forma, a energia solar se apresenta como uma boa oportunidade de
complementação de fontes convencionais para o nosso país.

Engenharia Elétrica
Profa. Mariana Moronari

CONSIDERAÇÕES GERAIS
 A partir da sua forma de aproveitamento podemos ter diferentes sistemas de conversão:

sistemas fotovoltaicos e sistemas heliotérmicos (ou termossolares);

 Nos sistemas fotovoltaicos, a energia solar
pode ser diretamente convertida em energia
elétrica por meio da interação da radiação
solar com materiais semicondutores, através
das placas fotovoltaicas.

 Nos sistemas heliotérmicos, a energia solar
térmica é utilizada para aquecer um fluido
de trabalho para que, por meio de um ciclo
termodinâmico, seja convertida em energia
elétrica.

Ambos possuem um objetivo em
comum: a produção de energia
elétrica. No entanto, diferenciam-se
pelo processo de aproveitamento da
energia solar.
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Profa. Mariana Moronari

GERAÇÃO: ENERGIA EÓLICA

Engenharia Elétrica
Profa. Mariana Moronari

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A fonte primária da energia eólica
é a energia cinética proveniente
dos ventos.

 Basicamente, é muito similar ao processo de conversão de energia hidroelétrica. No
entanto, a fonte primária é energia cinética gerada pela movimentação das massas de ar
(nome bonito pra vento!) devido às diferenças de temperatura na superfície terrestre;

 A energia eólica também pode ser classificada como energia renovável e intermitente,
devido à sua natureza variável ao logo do tempo. Assim, esse recurso só pode ser
aproveitado nos momentos em que há disponibilidade de ventos.

O processo de conversão de energia eólica em
energia elétrica se baseia na movimentação de
turbinas eólicas (turbogeradores), que transformam a
energia cinética dos ventos em energia mecânica, e na
conversão eletromecânica de energia por meio dos
geradores elétricos.
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Engenharia Elétrica
Profa. Mariana Moronari

CONSIDERAÇÕES GERAIS
 O Brasil é privilegiado também em termos de ventos, com uma média superior à mundial.

O nordeste (principalmente no litoral) e o Sudeste são as regiões de destaque,
apresentando maior potencial.

 A energia eólica vem apresentando um significativo aumento na matriz elétrica Brasileira
devido ao desenvolvimento tecnológico na área, custos competitivos e menores impactos
ambientais.

 Uma das suas grandes vantagens também é que, como a velocidade dos ventos costuma
ser maior em períodos de estiagem, existe a possibilidade de operação das usinas eólicas
de forma complementar às hidroelétricas;

A energia eólica no Brasil é uma boa opção para
integração do sistema elétrico, contribuindo para
"firmar" a energia do aproveitamento hidráulico.

moronari.mariana@gmail.com

@profa.moronari.mariana

OBRIGADA!
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Noções de Química Ambiental
Revisão dos principais aspectos relacionados à química ambiental, abordando
fluxo de nutrientes e contaminantes pelo solo, planta e água. Destaques sobre
os impactos da atividade humana sobre o meio ambiente.

Prof. Diego Souza

Solo e crescimento dos vegetais

nCO2 + nH2O+ luz solar → {CH2O}n + nO2

6CO2(g) + 6H2O(l) + luz solar → C6H12O6(aq) + 6O2(g)
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Ciclo do nitrogênio

Ciclo do carbono
Ciclo biológico do carbono: inicia-se pelos autótofros ou auto-
alimentadores, seguindo pela cadeia carbônica até morte e decomposição.

Ciclo geológico do carbono: baseado em processos lentos, muitos levam milhões de
anos. É, por isso também, que o carbono é armazenado por longos períodos em uma
série de reservatórios: solos, rochas, ecossistemas aquáticos e atmosfera.

CO2(g) + H2O  H2CO3 H+
(aq) + HCO3

-
(aq)
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Ciclo do carbono e o efeito estufa
O efeito estufa é um processo natural que colabora para a manutenção da temperatura
na Terra. Se não fosse esse processo, a Terra seria inabitável para a maioria das espécies,
já que a média de temperatura seria em torno de – 18°C.

Gases estufa: não é só o CO2 e o vapor de água que retêm o calor refletido pela Terra,
outros gases como o monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx: NO e NO2),
ozônio (O3), hidrofluorcarbonetos (HFC), clorofluorcarbonetos (CFC) e metano (CH4) além
de partículas em suspensão no ar contribuem para o efeito estufa.

Ciclo do enxofre
• A maior parte do enxofre está reservada na crosta terrestre e só uma pequena parte se apresenta

na atmosfera.
• O enxofre (S) elementar, presente no solo e rocha, em contato com o oxigênio, oxida a sulfato

(SO4
2-), forma absorvida por vegetais e microorganismos.

• Assimilado e liberado por processos metabólicos.
• Na atmosfera pode ser encontrado na forma de dióxido de enxofre (SO2, maior parte, 3/4), de

anidrido sulfídrico (SO3) e gás sulfídrico (H2S, que tem cheiro de "ovo podre").
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Ciclo do enxofre e chuva ácida
• Gás sulfídrico se transforma em SO2. SO2 e SO3 chegam ao solo por meio de chuva (por ex, na chuva ácida), onde

se transformam em sulfato e se tornam novamente disponíveis.
• Toda chuva é naturalmente ácida.
• A chuva ácida é causada principalmente pela presença de óxidos de enxofre (SO2 e SO3) e óxidos de nitrogênio

(NO e NO2)

CO2 + H2O → H2CO3

2 SO2 + O2 → 2 SO3
SO3 + H2O → H2SO4

2 NO + O2 → 2 NO2
2 NO2 + H2O → HNO2 + HNO3

2 HNO2 + O2 → 2 HNO3

CEBRASPE - Prof. Química - 2017
O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a atmosfera terrestre aquecida.

Os principais gases do efeito estufa são o vapor d’água e o dióxido de carbono.

O CO2 atmosférico é um dos causadores da chuva ácida, em virtude de sua reação com a água provocar
a formação de ácido carbônico.

CEBRASPE - Perito Criminal - 2012

O efeito estufa é a liberação, pela atmosfera, do calor proveniente da radiação solar que é refletido pela
superfície terrestre.

Uma das consequências da chuva ácida para a natureza é o fato de que ela aumenta o pH de rios e lagos.

CEBRASPE - IBAMA - 2013
O abaixamento do pH da água de rios e lagos devido à ocorrência de chuvas ácidas ocasiona a liberação
de metais pesados dos solos e sedimentos contaminados para o meio aquoso.
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Poluição do ar

Poluente Principais fontes emissoras

Partículas em suspensão
Queima de combustíveis e resíduos sólidos. É a “fumaça escura” que conseguimos

visualizar.

Compostos orgânicos voláteis
São moléculas de gasolina ou solventes, por exemplo, que evaporam. Formam o ozônio,

que quando presente fora da camada, é altamente poluente.

Monóxido de carbono
Queima parcial de combustíveis. É muito perigoso, pois não tem cheiro e pode bloquear

o transporte de oxigênio em animais.

Óxidos de nitrogênio e enxofre
Queima de combustíveis fósseis, especialmente o carvão. Geram o problema da chuva

ácida e são responsáveis por doenças respiratórias, especialmente em crianças.

Chumbo e outros metais pesados
Também vêm da queima de combustíveis fósseis. Os metais pesados podem ser muito

perigosos pois podem acumular-se no corpo, lesando diversos tecidos.

Poluição da água
• 97% mares e oceanos.
• 3% doce (2,5% concentrados nas geleiras e bacias subterrâneas).
• 0,007% estão nos rios, lagos e atmosfera de fácil acesso para o consumo.

Principais fontes de poluição da água:
• Precipitação contaminada.
• Produtos químicos dissolvidos na água.
• Contaminação do lençol freático próximo aos lixões (chorume).
• Resíduos industriais e urbanos.
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Agrotóxicos

Os agrotóxicos são produtos químicos usados no controle de pragas e doenças em
plantas e por isso são responsáveis pelo crescimento da produção agrícola.

Inseticidas: controle de insetos Fungicidas: controle de fungos

Herbicidas: combate às plantas invasoras Fumigantes: combate às bactérias do solo

Avicidas: combate a aves
Desfoliantes: combate às folhas 

indesejadas
Nematicidas: combate aos nematoides Algicida: combate a algas
Moluscicidas: combate aos moluscos Acaricidas: combate aos ácaros

Reguladores de crescimento Dissecantes 

Agrotóxicos

Agrotóxicos podem ser de origem vegetal, como por exemplo a nicotina, ou podem ser
obtidos por síntese, os quais podemos citar os organoclorados, organofosforados e os
carbamatos.

Organoclorados:
• insolúveis em água
• solúveis em líquidos apolares
• acumula no tecido adiposo
• alta estabilidade
• Podem ser carcinogênicos e 

teratogênicos

Ex: DDT, BHC ou lindano, aldrin, dieltrin.

Organofosforados:
• ésteres do ácido fosfórico.
• toxicidade mais elevada
• menos persistente (degrada mais rapidamente)
• aplicados em maiores dosagens
• problemas funcionais da musculatura do corpo,

cérebro e glândulas.

Ex: glifosato, o malation, paration.
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CEBRASPE - Médico do Trabalho - 2019
Entre os agrotóxicos, os organoclorados e os carbamatos são isentos de risco na
etiologia de leucemia em trabalhadores.

Os organoclorados são inseticidas que penetram no organismo apenas pela via dérmica.

CEBRASPE - Enfermeiro - INCA - 2010

CEBRASPE - 2007
A água para abastecimento humano deve ser insípida e incolor e deve conter organoclorados.

CEBRASPE - Agente Agropecuário - ADAGRI-CE - 2009
O termo agrotóxico, designa produtos químicos altamente tóxicos e de uso exclusivo na agricultura.

OBRIGADO
@Prof.DiegoSouza
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Socioeconomia relacionada ao licenciamento 
ambiental I

Prof. Sérgio Henrique

Relação entre meio ambiente e organização social.
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Conceitos fundadores: 
cultura, indivíduo, comunidade e sociedade. 

Conflito e movimentos sociais.
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Exercícios
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1. A matriz energética mundial é constituída, em geral, por fontes de
energia não renováveis. A matriz energética brasileira, por sua vez,
possui a sua base na produção de energia hidrelétrica, que, apesar de
ser renovável, ela não é isenta de impacto ambiental.

Certo

2. As décadas de 1970 e 1980 foram marcadas por grandes
empreendimentos com alto impacto ambiental, como a
Transamazônica e a usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu, que cobriu a
cachoeira de Sete Quedas, a autorização para uso de agente laranja
como desfolhante em Tucuruí e o acidente radioativo em Goiânia com
Césio 137.  

Certo
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3. No contexto do surgimento do IBAMA, o índice de desmatamento
era alarmante. Em 1988 o desmatamento chegou a 21.050 km², a caça
e pesca predatória e sem controle ameaçavam os jacarés do Pantanal, e
as baleias estavam às vias de extinção. Eram crescentes os conflitos
entre comunidades tradicionais e seringueiros, que teve como ápice a
morte de Chico Mendes, apesar disso, ainda desmatavam menos que
na última década. 

Errado

4. Em 1992 foi criado o Ministério do Meio Ambiente e, durante a
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento (Rio 92), foram lançadas três das principais
Convenções internacionais de meio ambiente: de Mudanças Climáticas,
da Diversidade Biológica e da Desertificação. 

Certo
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5. Os Créditos de Carbono foram criados, em 1992, no Rio de Janeiro,
quando houve a assinatura do Protocolo de Kyoto pelos países que se
comprometeram a assinar esse acordo. Um Crédito de Carbono é
equivalente a uma tonelada não emitida ou retirada da atmosfera por
um País. São certificados e podem ser negociados como mercadorias
nas bolsas de valores.

Errado

6. Segundo a Política Nacional da Biodiversidade (PNB), a conservação e
a utilização sustentável da biodiversidade devem contribuir para o
desenvolvimento econômico e social e para a erradicação da pobreza.

Certo
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7. Para além do equilíbrio do planeta e manutenção dos serviços
ecossistêmicos, a biodiversidade é fundamental na prevenção de novas
pandemias, como a da Covid-19. Ela consegue conter, por meio da
diversidade genética, a expressão ou uma mutação patogênica,
evitando que ela se espalhe rapidamente.

Certo

8. A mudança sociocultural da realidade das comunidades tradicionais
está na linha de frente dos desafios de uma economia sustentável.

Certo
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Questão 1 C

Questão 2 C

Questão 3 E

Questão 4 C

Questão 5 E

Questão 6 C

Questão 7 C

Questão 8 C

 De acordo com a ONU, a população mundial cresceu, a expectativa de vida aumentou, a
pobreza reduziu e o PIB mundial aumentou. Por outro lado, aumentaram as emissões de
carbono, a acidificação do oceano, a perda das florestas tropicais e o uso da água.

 De acordo com Yuval Noah Harari, desde 1500 a população mundial aumentou quatorze
vezes, a produção, 240 vezes; o consumo de energia, 15 vezes.

 De acordo com Yuval Noah Harari, o século XXI está diante da terceira onda de extinção
em massa, e se engana quem imagina que o homo sapiens vivia em harmonia com a
natureza. Nos lugares em que o sapiens se dispersou ocorreram grandes ondas de
extinção.

Dicas de citações:
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 De acordo com o Atlas global do carbono o Brasil está entre os 10 maiores emissores de
gases do efeito estufa.

 De acordo com o ecologista francês, Guatarri, há três ecologias, a do meio ambiente, a
ecologia das relações sociais e a ecologia da subjetividade humana.

 De acordo com o sociólogo sul Coreano Byung-Chul Han, há hoje uma “sociedade do
cansaço”, em que síndromes por excesso de trabalho, como Burnout, tem se tornado
comuns e que estamos exaustos com a superexposição nas redes, excesso de informações
e metas de produtividades cada vez maiores, que impele o homem a ser “empresário de si
mesmo”.

Dicas de citações:

 De acordo com o antropólogo Lévi-Strauss, não podemos hierarquizar culturas.

 De acordo com o Atlas da Violência 2021 aponta que assassinatos de indígenas cresceram
mais de 20% em dez anos.

 De acordo com o MMA o Brasil é o país que possui a maior participação das fontes
renováveis em sua matriz energética.

 De acordo com a ONG WWF, as oscilações previstas nos regimes de chuva e seca podem
levar a uma redução de aproximadamente 30% na geração de energia hidrelétrica, o que
comprometeria, inclusive, a viabilidade econômica de hidrelétricas.

Dicas de citações:
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 De acordo com a ONG WWF, estudos indicam oscilações previstas nos regimes de chuva e
seca podem levar a uma redução de aproximadamente 30% na geração de energia
hidrelétrica, o que comprometeria, inclusive, a viabilidade econômica de hidrelétricas.

 De acordo com a ONU, a sustentabilidade não pode ser realizada “de cima para baixo”, através
de imposições, mas deve partir também do interior da sociedade.  Outra alternativa é citar o
PNUD, ou o PNUMA.

 De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, a economia
verde visa melhorar o bem-estar humano e construir a igualdade social, ao mesmo tempo em
que reduz riscos ambientais e escassez de recursos.

Dicas de citações:

@professorsergiohenrique História e Atualidades com 
Sergio Henrique

@profsergiohenrique

OBRIGADO
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REVISÃO DE VÉSPERA DE PROVA

IBAMA  

Prof. Leandro Signori
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Conteúdos da Revisão
Socioeconomia II

3 Caracterização da sociedade brasileira. 3.1 Características gerais e
alterações recentes na dinâmica da população brasileira (transição
demográfica, migrações, fecundidade, mortalidade) e em suas
condições de vida. 3.2 Organização geoeconômica no Brasil. 3.3
Distribuição de renda e o Produto Interno Bruto (PIB). 3.4 Noções
sobre desenvolvimento nacional. 3.5 Noções sobre a questão agrária
no Brasil, a estrutura fundiária brasileira e a caracterização da
sociedade rural.

Socioeconomia
Prof. Leandro Signori

Distribuição da População
 País populoso, não é considerado um país povoado.
 Estimativa de 2021 (IBGE): 213.317.639 hab.
 6º país com maior população absoluta (populoso) - ultrapassado pelo

Paquistão em 2019
 Maior parte do território brasileiro é composta por áreas de baixa

densidade demográfica.
 População está concentrada próxima ao litoral, a leste, nos estados do

Sul, Sudeste, e Nordeste, como SP, RJ, PE, BA, e RS.
 Interior do país é pouco habitado, onde situam-se as regiões Norte e

Centro-Oeste, e estados como MT, MS, AM.

Socioeconomia
Prof. Leandro Signori
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Socioeconomia
Prof. Leandro Signori

Distribuição da População
 Pouco mais da metade da população concentra-se em 5,8% dos

municípios.
 21,9% da população está concentrada em 17 municípios, todos

com mais de um milhão de habitantes, sendo que 14 são capitais.
 Sudeste – região de maior população.
 Norte – região de menor população.

Socioeconomia
Prof. Leandro Signori
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Migrações Internas Recentes
 Migração de retorno do Sudeste para o Nordeste - Melhoria das

condições socioeconômicas das famílias que outrora migraram.
 Predomínio das migrações intrarregionais e intraestaduais.
 Êxodo das regiões metropolitanas mais desenvolvidas, como a de São

Paulo - Novos padrões de trabalho, e fuga do “caos” das grandes
cidades.

 Migrações para as cidades médias e capitais menores
 Migrações para a fronteira agrícola – Amazônia e Cerrado (destaque

Matopiba).

Socioeconomia
Prof. Leandro Signori

Migrações do e para o Exterior

 Há mais brasileiros vivendo no exterior, do que estrangeiros

vivendo no Brasil.

 Principal motivo para as migrações: econômico.

 Século XXI – fluxos importantes

 Haiti (Caribe) - Acre

 Venezuela (América do Sul) - Roraima

Socioeconomia
Prof. Leandro Signori
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Transição Demográfica
 O Brasil está completando a sua transição demográfica, passagem

de uma população jovem para uma população mais adulta e com
mais idosos.

 A expectativa de vida do brasileiro vem crescendo nos últimos
anos, o que reflete a melhoria geral das condições de vida e saúde
no país.

ENVELHECIMENTO POPULACIONAL
Redução da taxa de fecundidade + redução da taxa de natalidade +
redução da taxa de mortalidade = Aumento da idade média da
população.

Socioeconomia
Prof. Leandro Signori

Desafios do Envelhecimento Populacional 

 Previdência Social.

 Adequação de serviços públicos, tais como saúde, assistência social, lazer

e transportes, a necessidades de uma população de maior idade.

 Oportunidades para empresas em setores como serviços de saúde, lazer e

turismo.

Socioeconomia
Prof. Leandro Signori
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Organização Geoeconômica do Brasil

Complexos Geoeconômicos 
 1964 - Pedro Geiger.
 Baseada no processo histórico

de formação do território
brasileiro.

 Associa os espaços de acordo
com suas semelhanças
econômicas, históricas e
culturais.

Socioeconomia
Prof. Leandro Signori

Divisão do meio técnico-científico-informacional

 Milton Santos e Maria Laura
Silveira. 2001.

 Baseada na difusão diferencial do
“meio técnico científico
informacional” e nas heranças do
passado.

 As técnicas, as informações e as
finanças se distribuem
desigualmente pelo território
brasileiro, determinando “quatro
brasis”.

Socioeconomia
Prof. Leandro Signori
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Socioeconomia
Prof. Leandro Signori

Rede de Transportes
 Rodoviarismo
 Sujeito a pressões corporativas. Ex. greve dos caminhoneiros.
 Alto custo no transporte de cargas – perda de maior

competitividade.
 Crescimento do escoamento da produção do agronegócio do

Centro-Oeste pelo Arco Norte.

Socioeconomia
Prof. Leandro Signori
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Rede de Transportes
 Necessidade de maiores investimentos nos modais ferroviários e

hidroviários.
 Expansão dos investimentos em ferrovias. Exemplos: Norte-Sul,

FIOL, Ferrogrão (em projeto), modernização da malha ferroviária
existente.

 Privatizações e concessões.
 Brasil – país de dimensões continentais – necessita usar várias

modalidades de transporte de forma equilibrada.

Socioeconomia
Prof. Leandro Signori

Energia
 Matriz energética mundial: predominam as energias sujas e não

renováveis.
 Matriz energética brasileira: predominam as energias sujas e não

renováveis.
 Matriz elétrica brasileira (geração de energia elétrica):

predominam as energias limpas e renováveis. Destaque para a
geração hídrica.

Socioeconomia
Prof. Leandro Signori
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Socioeconomia
Prof. Leandro Signori

Energia Eólica
 Rápido crescimento da geração eólica no Brasil.

 Nordeste – Maior produtor de energia eólica do Brasil.

 Recordes de geração eólica.

 “Gera desenvolvimento econômico e renda, principalmente em
regiões pobres.

 Maiores produtores: RN, BA, CE, PI e RS.

 Regulação para a implantação de parques eólicos no mar.

Socioeconomia
Prof. Leandro Signori
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Energia
 Petróleo e gás natural

 Maior produção está no pré-sal. Maior produtora: Bacia de Santos.

 Hidrelétricas

 Polêmica sobre os reservatórios – usinas a fio d’água.

 Grandes hidrelétricas na Amazônia.

Socioeconomia
Prof. Leandro Signori

Crise Hídrica
 Consequências: conta de luz mais cara, prejuízos à navegação fluvial e a

agricultura. Temor de racionamento de energia. Aumento da inflação.

 Hidrovia do Tietê-Paraná afetada.

 Conta de luz mais cara – Bandeira vermelha P2 - nível máximo de
cobrança extra aos consumidores. Criada a Bandeira de escassez hídrica.

 Com a crise hídrica e queda do nível dos reservatórios de hidrelétricas, a
oferta de energia é compensada por usinas termelétricas. O custo de
geração fica mais alto e esse preço é repassado ao consumidor.

Socioeconomia
Prof. Leandro Signori
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Indústria
 Desindustrialização – perda da importância relativa da indústria de

transformação no PIB brasileiro.

 Desconcentração industrial – do Sudeste para as demais regiões
brasileiras.

 Concentração industrial tecnológica – Sudeste. Tecnopolos.

 Grande exportador de commodities agrícolas e minerais.

 Principal parceiro comercial: China.

Socioeconomia
Prof. Leandro Signori

Desenvolvimento Nacional
 Expressiva desigualdade social – histórica e estrutural.
 Saúde pública – Sistema Único de Saúde (SUS).
 Educação.
 Violência urbana elevada.
 Tecnologia – baixos investimentos em inovação tecnológica, grande

importador de tecnologia.
 Alguns setores que se destacam: agropecuária, aviões e petróleo e

gás natural.
 Grandes riquezas naturais.

Socioeconomia
Prof. Leandro Signori
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Urbanização Brasileira 
 Segregação espacial, socioespacial ou residencial - separação das

áreas habitáveis de acordo com faixa de renda.
 Gentrificação - processo de transformação urbana que “expulsa”

moradores de bairros periféricos e transforma essas regiões em áreas
nobres. A especulação imobiliária, aumento do turismo e obras
governamentais são responsáveis pelo fenômeno.

 Desmetropolização - diminuição do ritmo de crescimento das
metrópoles e intensificação do ritmo de crescimento das cidades
médias.

Socioeconomia
Prof. Leandro Signori

O agronegócio brasileiro
Simbiose Agropecuária e Indústria 

Ao contrário do que ocorria na primeira metade do século XX, atualmente, a agropecuária está
interligada à indústria. Hoje, a maior parte dos alimentos vêm da indústria, e não diretamente do
campo.

Complexificação das Redes de Produção

Com novos componentes técnicos, complexificaram-se as redes de produção. A agroindústria
precisa de sistemas técnicos como transportes, armazenamento etc.

Acumulação Flexível no Campo

Nas grandes cadeias de produção, devido à mecanização, o camponês está sendo substituído pela
mão de obra especializada.

Desigualdades no território

Porém, o "progresso" não atingiu a todos: tanto no Brasil quanto no mundo ainda resistem vários
focos de produção de subsistência e de consumo local, de baixa tecnologia.
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O agronegócio brasileiro
Questão Ambiental

Além de causar impactos sociais – especialmente êxodo rural e desigualdades no campo –, o
agronegócio moderno traz uma série de problemas ambientais, como o desmatamento de
biomas nativos. O uso de agrotóxicos e sementes transgênicas na agricultura brasileira tem
sido motivo de polêmica em virtude dos eventuais riscos que podem oferecer para a saúde
humana e para o meio ambiente. O uso dessas substâncias, segundo grandes produtores, seria
indispensável para a produção em larga escala.

Urbano e Rural

No espaço urbano está o grande mercado consumidor do setor agrícola. É onde são tomadas as
decisões sobre o desenvolvimento do setor agrícola (agropecuária) no Brasil, onde são
desenvolvidas as novas tecnologias que são utilizadas no meio rural e onde estão instaladas as
fábricas que beneficiam a produção rural e que desenvolvem e fabricam produtos necessários à
produção rural estão no espaço urbano.

O agronegócio brasileiro

Fronteira Agrícola

Atualmente, a fronteira agrícola se expande na periferia da Amazônia, em
estados como Rondônia e Pará, e na região do Matopiba, onde a produção
é mecanizada e intensiva.

Produção e Comércio Exterior

O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de soja, açúcar, café e
suco de laranja. Ocupa o primeiro lugar como exportador de carne bovina
e frango, e o segundo maior exportador de milho. O Centro-Oeste é o
maior produtor de grãos e conta com o maior rebanho bovino do país.

Revisão de Véspera de Prova – IBGE
Geografia - Prof. Leandro Signori
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Estrutura Fundiária
Estrutura fundiária brasileira é extremamente concentrada

 Pouca gente com muita terra e muita gente com pouca terra ou sem-terra.

 Parte expressiva das terras ocupadas e os melhores solos encontram-se na mão de
um pequeno número de proprietários – os latifundiários.

 Muitas vezes com enormes áreas subutilizadas ou não utilizadas para a
agropecuária, apenas à espera de valorização.

 Imenso número de proprietários em minifúndios, insuficientes para garantir-lhes, e
a suas famílias, um nível de vida decente e com uma boa alimentação.

 Violência no campo e trabalho análogo ao de escravo.

 Falta de uma efetiva reforma agrária no Brasil.

Socioeconomia
Prof. Leandro Signori

OBRIGADO
Prof. Leandro Signori
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