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UNIDADE 12-Relações Ecológicas 

Todos os seres vivos se relacionam com outros, tanto da mesma espécie (relações intraespecíficas) quanto de 
espécies distintas (relações interespecíficas). Estas podem ser harmônicas ou positivas quando não há prejuízo 
para nenhum dos indivíduos envolvidos; ou desarmônicas ou negativas quando pelo menos um se prejudica.  
“As relações podem ser pra ganhar ou então pra perder. Existindo ou não harmonia, isso é o que devemos 
saber. Oh ieie oh iaia, oh ieie oh iaia…  
Ela terá harmonia se não houver prejuízo e se alguma das partes tiver algum benefício.” 

Relações ecológicas intraespecíficas harmônicas e desarmônicas 

RELAÇÕES INTRAESPECÍFICAS HARMÔNICAS: 

Sociedade: indivíduos da mesma espécie, mantendo-se corpos separados, e que cooperam entre si por meio 

de divisão de trabalho. Geralmente, a forma corporal está relacionada à atividade que exercem. Ex: abelhas, 

cupins, formigas, etc. 

 

Colônia: indivíduos associados fisicamente. Estes podem se apresentar semelhantes, ou com diferenciação 

corporal de acordo com a atividade que desempenham. Ex: determinadas algas (1º exemplo) e caravela 

portuguesa (2º exemplo). 

 

 

 

RELAÇÕES INTRAESPECÍFICAS DESARMÔNICAS: 

Canibalismo: ato no qual um indivíduo se alimenta de outro(s) da mesma espécie. 



 

Competição: disputa por territórios, parceiros sexuais, comida, etc. 

 

ATIVIDADE 

 

1- Na foto abaixo a imagem mostra que tipo de relação?  
a. Competição  
b. Colônia  
c. Sociedade  
d. Mutualismo 

 

 

 

 
2-Dos tipos de relações ecológicas seguintes, o único que ocorre exclusivamente entre organismos da mesma 
espécie é:  
a) Competição  
b) Herbívora  
c) Mutualismo  
d) Sociedade  
e) Parasitismo 

GABARITO 

1- B 

2- D 

 

 

 

 



 :Relações ecológicas interespecíficas harmônicas e desarmônicas 

RELAÇÕES INTERESPECÍFICAS HARMÔNICAS:  
 

Mutualismo: indivíduos de espécies diferentes que se encontram intimamente associados, criando vínculo 

de dependência. Ambos se beneficiam. Ex: liquens (fungo + cianobactéria), cupim e protozoário que digere a 

celulose em seu organismo, micorrizas (fungos + raízes de plantas), etc. 

 

Protocooperação: indivíduos que cooperam entre si, mas não são dependentes um do outro para 

sobreviverem. Ex: peixe-palhaço e anêmona. O primeiro, ganha proteção e o segundo, restos de alimentos 

destes. Ex. pássaros que se alimentam de restos de comidas de crocodilos, etc. 

 

Inquilinismo: uma espécie usa a outra como abrigo, sendo que somente ela se beneficia, mas sem causar 

prejuízos à outra. Exemplo: orquídeas e bromélias associadas a árvores de grande porte. 

Comensalismo: relação na qual apenas uma espécie se beneficia, mas sem causar prejuízos à outra. 

Exemplo: o peixe-piloto se prende ao tubarão, para se alimentar dos restos de comida deste, e também se 

locomover com maior agilidade. 

  RELAÇÕES INTERESPECÍFICAS DESARMÔNICAS:  
 
Amensalismo: uma espécie inibe o desenvolvimento de outra. Ex: liberação de substâncias que atuam como 

antibióticos por determinados fungos, causando a morte de certas bactérias. 

Predatismo: um indivíduo mata outro para se alimentar. São chamados predadores. Ex: leão e zebra, tubarão 

e foca, etc. 

Parasitismo: o parasita retira, do corpo do hospedeiro, nutrientes para garantir a sua sobrevivência, 

debilitando-o. Ex: lombriga e ser humano, lagarta e folhagens, carrapato e cachorro, etc. 



Competição: disputa por território, presas, etc. 

UNIDADE 13 :Doenças emergentes e reemergentes 

Doenças emergentes são aquelas que aparecem em seres humanos, e tem aumentado de forma grave em 

duas décadas. São também doenças que podem ameaçar a humanidade ou um conjunto de comunidades num 
futuro próximo.  
 

Doenças reemergentes são aquelas surgidas com o reaparecimento ou, aumento do número de infecções 

por uma doença já conhecida, mas que, por ter vindo causando tão poucas infecções, já não estava sendo 
considerada um problema de saúde pública.  
São doenças que se espalham rapidamente e que aparecem em tempo recente num determinado local. As 
doenças emergentes surgem numa determinada área ocasionando graves problemas de saúde pública.  
Os problemas causados por doenças emergentes podem ser de escala local, regional ou global. Elas são 
resistentes a antibióticos e a tratamento de quimioterapia.  
A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, ou a partir de animais, principalmente insetos, água e comida 

contaminados. Doenças emergentes surgidas entre os anos de 1940 e 2004 são analisadas atualmente por 

investigadores especializados: 

Dengue, febre amarela e hepatite C estão no grupo das moléstias emergentes e reemergentes, ao qual também 

pertencem doenças que só mais recentemente passaram a frequentar as manchetes dos jornais. É o caso de 

uma gripe que surgiu em patos e galinhas nos últimos dois anos e que, no início de 2004, matou mais de 20 

pessoas na Ásia. Nos últimos meses, algumas dessas enfermidades - como a raiva transmitida por morcegos, a 

hantavirose e a febre maculosa - espalharam medo entre a população de certas cidades brasileiras. 

As seis principais causas das doenças emergentes são:  
1. Os grandes aglomerados urbanos;  
2. As correntes migratórias e as viagens internacionais;  
3. As mudanças tecnológicas e industriais;  
4. O desmatamento e o reflorestamento desordenados;  
5. A melhoria da qualidade de vida;  
6. A adaptação e mudanças microbianas (causadas por microrganismos). 

Tipos de doenças emergentes e reemergentes 

CÓLERA: A cólera reapareceu em países onde ela já havia previamente desaparecido, à medida que as 

condições de saneamento e alimentação se deterioraram. Em 1991, na América do Sul, mais de 390 mil casos 

foram notificados, sendo que por um século não se registravam casos de cólera. 

FEBRE AMARELA: Exemplo de doença para a qual há várias vacinas, mas, devido ao pouco uso, epidemias 

continuam a ocorrer. A ameaça da febre amarela está presente em 33 países africanos e 8 sul americanos. É 

comum em florestas tropicais onde o vírus sobrevive em macacos. As pessoas levam vírus para os vilarejos e a 

simples presença de um vetor espalha rapidamente a doença. 

DENGUE: A dengue se espalhou por vários países do sudeste asiático desde a década de 50 e reemergiu na 

América na década de 90, como consequência da deterioração do controle ao mosquito e a disseminação do 

vetor em áreas urbanas. 



 

TUBERCULOSE: A tuberculose se comporta como uma doença reemergente devido ao aumento gradativo de 

casos no passar dos últimos anos. Isto se dá devido ao processo de seleção responsável pela existência de 

gerações altamente resistentes a antibióticos. 

ATIVIDADE 

1-Identifique as relações ecológicas existentes entre:  
a) Cupins que vivem num mesmo cupinzeiro;  
b) Rêmora e tubarão;  
c) Cupins e microrganismos que vivem em seu intestino e que digerem celulose;  
d) Sapo e gafanhoto;  
e) Lombriga e ser humano. 

2-Relacione as colunas: 

1. Sociedade    (     ) Pássaro catando carrapatos do boi  
2. Mutualismo    (     ) Onça matando e comendo uma capivara  
3. Comensalismo   (     ) Luta entre dois machos da mesma espécie  
4. Predatismo    (     ) Abelhas vivendo na colmeia  
5. Parasitismo    (     ) Abelha sugando o néctar e levando grãos de pólen  
6. Competição    (     ) Pássaro comendo minhocas  

(     ) Lombriga alimentando-se no intestino humano e causando doenças  
(     ) Rêmora comendo restos de comida do tubarão 

3-Qual a semelhança entre a dengue e a febre amarela? 

 

 

GABARITO 

1)-a) Sociedade/ b) Comensalismo/ c) Mutualismo/ d) Predatismo/ e) Parasitismo. 

2)-3-4-6-1-3-4-5 



 

UNIDADE 14 Introdução à Ecologia 

ALGUNS CONCEITOS IMPORTANTES:  
 

Ecologia: Ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e dos seres vivos com os fatores ambientais.  

Ecologia é uma palavra que vem do grego oikos, que significa “casa”, e logia, “estudo”.  
É o estudo científico da interação dos organismos com o seu ambiente, incluindo tanto o ambiente físico 
quanto os outros organismos que nele vivem.  
 

Biosfera: É formada por todos os lugares da Terra onde pode existir vida.  

 

Espécie: Conjunto de seres que, em condições naturais, são capazes de cruzar entre si, gerando 

descendentes férteis.  
 

Microrganismos: Organismos de dimensões tão pequenas que só podem ser visualizados com o auxílio de 

um microscópio. 

Habitat: É o local onde uma determinada espécie, ou um conjunto de espécies vive.  

É definido por sua vegetação, clima e características físicas. 

Nicho Ecológico: É o modo de vida de uma espécie, ou seja, são as atividades que realiza, como consegue 

sua alimentação, como são seus rituais de corte (acasalamento), sua reprodução e seus hábitos em geral.  
 

Ecossistema: É o conjunto de interações dos diversos seres vivos entre si, e desses seres com fatores do 

ambiente físico, como luz, temperatura, solo, umidade, salinidade e ar. Alimentação, busca de abrigo e 
respiração são algumas dessas interações. Exemplos: Floresta Amazônica, Pampas, Pantanal, Mata Atlântica, 
Caatinga e Cerrado.  
 

População: É o conjunto de seres de uma mesma espécie que ocupam uma determinada área geográfica. 

Comunidade: Conjunto de todas as populações de uma região. 

 

UNIDADE 15 :O que é um bioma? 

O Bioma (de bios: clima; e onda: massa ou grupo) é um grande conjunto de ecossistemas interligados. 
Ecossistema, por sua vez, é um sistema ecológico onde existe vida e interação entre os seres vivos em um 
determinado espaço, podendo variar de tamanho, desde uma poça d’água até uma grande floresta.  
De maneira geral, podemos dizer que os Biomas são grandes espaços geográficos que compartilham das 
mesmas características físicas, biológicas e climáticas, existindo um grande número de espécies de plantas e 
animais.  
Geralmente, os biomas são definidos ou delimitados de acordo com a vegetação principal que os compõem. 

Por exemplo: o espaço ocupado pelas savanas é denominado como Bioma das Savanas. Em alguns casos, o 

bioma é delimitado obedecendo a outros critérios como: o clima, os tipos de solos, entre outros. Por exemplo: 

Floresta Tropical Úmida e Floresta Tropical Seca. 



 

Principais ecossistemas brasileiros 

 

É a maior floresta pluvial tropical do mundo, pois abrange grande parte da região Norte do Brasil e está 
presente nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e 
Tocantins. Portanto, a Floresta Amazônica ocupa quase metade do território brasileiro, o que faz com que o 
Brasil seja um campeão de biodiversidade, encabeçando a lista dos países mega diversos.  
Felizmente a Amazônia possui dois fatores de proteção que dificultam sua rápida degradação, que são sua 

enorme extensão e sua rede de rios e igarapés1. Características que dificultam o acesso à área e encarecem 

excessivamente qualquer obra de engenharia, como, por exemplo, a construção de usinas hidrelétricas. Mesmo 

sendo o nosso bioma mais preservado, cerca de 16% de sua área já foi devastado, o que equivale a duas vezes e 

meia a área do estado de São Paulo, por exemplo. 

O desmatamento, as queimadas e a garimpagem representam os principais problemas ambientais enfrentados 

pelo bioma amazônico. O conjunto formado por essas ações devastadoras é responsável por graves mudanças 

climáticas em todo o planeta, pois a Amazônia é um grande “resfriador” atmosférico, removendo o excesso de 

AMAZONIA 



gás carbônico disperso na atmosfera que provoca o aquecimento global. Atualmente a proliferação de culturas 

de soja tem sido motivo de grande preocupação por estar gerando inúmeras áreas de desmatamento, a maioria 

ilegal. 

 

É o segundo maior bioma do Brasil em extensão territorial, pois ocupa grande parte da Região Centro-Oeste do 

País. Também conhecido como savana brasileira, é um bioma tropical com estações bem definidas de seca 

(inverno) e chuvas (verão). Sua vegetação é menos densa que a das florestas tropicais e desenvolve-se em 

regiões sujeitas a incêndios naturais, apresentando árvores que possuem troncos retorcidos e cascas com 

espessa cortiça, resultantes da pobreza de nutrientes do solo da região e não pela falta de água, como 

erroneamente se pensa. Devido a seu aspecto mais grosseiro, esse tipo de vegetação sempre foi diminuída, 

pois é considerada uma área perdida para a economia do país. 

De acordo com o IBAMA, o Cerrado é o segundo colocado na lista dos biomas cuja biodiversidade está 

ameaçada de extinção, perdendo apenas para a Mata Atlântica. As maiores agressões a esse bioma se iniciaram 

na década de 60 do século passado, com a construção de Brasília e a ocupação da Região Centro-Oeste do país, 

que provocaram e impulsionaram o desenvolvimento da agropecuária e o desmatamento, ações que 

devastaram grande parte do Cerrado. Atualmente, restam apenas 20% de sua área original. As monoculturas 

extensivas (principalmente de soja), a expansão urbana desordenada, a mineração e a invasão de áreas 

indígenas são outros fatores de impacto sobre esse bioma 

 

A Caatinga, também conhecida como Sertão Nordestino, manifesta-se na maior parte do nordeste brasileiro, 
que apresenta clima semiárido, baixa umidade relativa do ar e altas temperaturas. Em tupi-guarani significa 
“mata branca”, devido ao aspecto de sua vegetação em época de seca, em que as plantas perdem as folhas e os 
galhos ficam acinzentados.  
Apesar de toda a aridez, a região é rica em biodiversidade animal e vegetal, pois abriga 1/3 de espécies 

endêmicas exclusivamente brasileiras, ou seja, elas só existem na Caatinga. De forma geral, a vegetação é 

formada por arbustos, árvores baixas, retorcidas e cheias de espinhos ou cactos, todos adaptados ao clima 

quente e seco. 



A ocupação humana da Caatinga é um problema muito sério, pois a seca faz parte e é característica da 
paisagem e o homem, após séculos de ocupação, pouco entende sobre como se desenvolve e é frágil esse 
bioma, aspectos que tornam a vida nele ainda mais difícil.  
Seus principais impactos ambientais são a formação de grandes latifúndios para a criação de gado, 

desmatamentos para formar pastagens e implantar indústrias, exploração irregular de recursos hídricos, de 

combustíveis fósseis e projetos de irrigação e drenagem executados sem critério, que provocam a salinização 

do solo ou o desaparecimento dos açudes. Além disso, devido ao desmatamento, muitas áreas atingiram um 

nível de desertificação irreversível que tende a se expandir gradativamente para áreas vizinhas. 

 

A Mata Atlântica é uma floresta pluvial tropical com clima quente e úmido devido à proximidade com o oceano, 
do qual recebe ventos carregados de vapor d'água. Originalmente essa floresta ocupava toda a faixa litorânea 
do Brasil, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul e sua vegetação se assemelha muito com a da 
Amazônia.  
Embora seja menor que o bioma amazônico, sua biodiversidade é considerada a mais rica das apresentadas em 

florestas tropicais, pois possui um extraordinário número de espécies endêmicas, ou seja, que são encontradas 

apenas nesse bioma. Apesar de sua vasta biodiversidade, a situação da Mata Atlântica é extremamente grave, 

pois das duzentas e duas espécies de animais oficialmente consideradas ameaçadas de extinção, de acordo com 

o IBAMA, cento e setenta e uma estão presentes nesse bioma. 

Atualmente restam menos de 7% de sua área original, o que a torna o nosso bioma mais devastado e 

ameaçado. Ela foi dizimada ao longo de cinco séculos de ocupação, primeiro com a exploração do pau-brasil, 

posteriormente pelo plantio de cana-de-açúcar e café e, hoje em dia, pela intensa ocupação urbana. Na região 

que foi originalmente ocupada pela Mata Atlântica, existem as maiores cidades brasileiras, que, por sua vez, 

dependem do que restou da mata para preservar seus mananciais, fontes de água para o abastecimento da 

população. 

 

Encontra-se esse tipo de bioma em dois lugares distintos: os campos de terra firme (savanas de gramíneas 

baixas) são característicos do norte da Amazônia, Roraima, Pará, Ilha do Bananal e Ilha de Marajó, enquanto os 

campos limpos (estepes úmidas) são típicos da Região Sul. Os campos sulinos, conhecidos como pampas ou 

pradarias, abrangem o centro-sul do estado do Rio Grande do Sul, que apresenta clima subtropical, com verão 

muito quente e inverno rigoroso. 

É formado por vegetação rasteira ou arbustiva, constituída principalmente por gramíneas e pequenas árvores 

esparsas. Sua biodiversidade animal é bastante típica, mas não muito rica, pois é formada basicamente por 



roedores, felinos e aves. Muitas áreas desse bioma já foram descaracterizadas pela ação humana, devido à 

pecuária (criação de gado) que desgasta o solo, ao plantio de soja e trigo (que diminui a fertilidade do solo) e 

aos desmatamentos e queimadas irregulares (que causam erosão, perda de matéria orgânica e desertificação). 

 

O Pantanal é a maior planície inundável do mundo e está presente nos estados de Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul. Com altitudes muito baixas, recebe as águas de vários rios 
da região que são acompanhadas de toneladas de sedimentos que tornam o solo desse 
bioma extremamente rico.  
Embora não possua tantas espécies endêmicas como a Mata Atlântica e a Amazônia, a 
sua biodiversidade é riquíssima, com destaque para a incrível variedade de aves e peixes.  

  

 

UNIDADE 16 Desequilíbrio ecológico 
O desequilíbrio ecológico ocorre quando fatores naturais ou artificiais, como a ação do 
próprio homem, alteram a estabilidade de um ecossistema, interferindo de modo 
significativo no número de seres vivos que dele fazem parte. Em consequência, o 
impacto provocado no ambiente pode ser irreversível.  
A expansão da criação de gado sem o controle necessário é um exemplo de 
desequilíbrio, pois pode provocar a devastação de matas, para a formação de pastos, e 
tornar estéreis solos que anteriormente eram férteis, isso acaba por prejudicar o próprio 
gado, que terá sua alimentação reduzida nessa área. 
 

Outro exemplo de desequilíbrio ecológico é o combate indiscriminado aos sapos de uma região. Com a redução 

do número de seus predadores, as populações de insetos 

podem proliferar muito e atacar gravemente as plantações.  
Terremotos, secas prolongadas, desmatamentos e queimadas também são exemplos de causas de desequilíbrio 

nos ecossistemas. 

Meio ambiente saudável é um direito garantido por lei.  
Veja o que diz a Constituição brasileira, no capítulo VI, que trata do meio ambiente.  
"Art. 225 - Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presente e futuras gerações". 

Essa lei garante ao cidadão o direito a viver em um ambiente ecologicamente equilibrado. Diz, ainda, que esse 
ambiente em equilíbrio é um bem de uso comum, ou seja, um bem de todos. Alerta, no entanto, que é dever da 
coletividade, isto é, de todos, defender e preservar o meio ambiente.  
Somos detentores de direitos e deveres em relação ao meio ambiente e devemos conhecê-los para podermos 
exercer nossa cidadania.  
Sobre desequilíbrio ecológico, procure em: jornais e revistas, reportagens a respeito do desequilíbrio ambiental 

na região onde você mora. Após a identificação, tente apontar as causas desse desequilíbrio e as ações ou 

medidas que poderiam minimizar seu impacto. 

 



Tipos de desequilíbrio ambiental 

POLUIÇÃO AMBIENTAL 

O homem quer progredir com tecnologia e grandes indústrias, mas se esquece de preservar o meio ambiente. 

Um dos maiores problemas que o mundo enfrenta hoje é o da poluição ambiental, que vem aumentando a 

cada ano que passa e causando danos graves e irreparáveis para a terra. A poluição ambiental pode ser 

encontrada em tais ambientes: ar, água, solo e luz. 

POLUIÇÃO DA ÁGUA 

A poluição da água é causada por resíduos lançados em lagos, rios, mares. É um dos tipos de poluição que mais 
preocupa os ambientalistas, visto que, sem água não há vida. É causada de diversas formas, como:  
Jogar lixo nos rios e mares;  

Derramamento de óleo no mar;  

Falta de saneamento básico.  

Chuva ácida;  

Vazamento de lixo dos aterros municipais, atingindo águas subterrâneas;  

Agrotóxicos que infiltram no solo e chegam até a água.  
 

POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

A poluição atmosférica é, de longe, a forma mais nociva da poluição em nosso ambiente. É causada pela fumaça 
prejudicial emitida por carros, ônibus, caminhões, trens e fábricas. Essa fumaça pode ser formada por: dióxido 
de enxofre, monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio.  
Evidências de poluição do ar fazem aumentar os casos de câncer de: pulmão, asma, alergias e problemas 

respiratórios diversos, juntamente com danos graves e irreparáveis à flora e à fauna. Até mesmo o fenômeno 

natural de migração das aves é prejudicado. A poluição do ar impede que as aves alcancem seus destinos. 

POLUIÇÃO RADIOATIVA 

A poluição radioativa pode ser definida como a emissão de partículas de alta energia ou substâncias radioativas 

no ar, água ou terra. Os resíduos radioativos são geralmente produto de um processo nuclear, tal como a fissão 

nuclear, que é muito usada em reatores nucleares, armas nucleares, etc. 

A radioatividade dos resíduos nucleares diminui com o tempo. Isso significa que o lixo precisa ser isolado do 

alcance dos seres vivos até que não represente uma ameaça. Este período de tempo pode ir de alguns dias, 

meses, ou até anos, dependendo da natureza dos resíduos radioativos. 

ATIVIDADE 

1-Ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que faz no lugar onde vive, estamos informando 

respectivamente, 

a)      Nicho ecológico e habitat. 

b)      Habitat e nicho ecológico. 

c)       Habitat e biótopo. 

d)      Nicho ecológico e ecossistema. 

e)      Habitat e ecossistema. 



2-A ecologia é uma parte da biologia que estuda a relação dos organismos com o meio que os cerca. Os 

organismos interagem entre si e com todas as partes não vivas do ambiente, tais como solo, água, temperatura 

e umidade. Essas partes não vivas são chamadas de: 

a) fatores abióticos. 

b) fatores bióticos. 

c) biosfera. 

d) nicho ecológico. 

e) ecossistema 

 

3-Qual dos termos abaixo refere-se aos fatores bióticos e abióticos que interagem em determinada área? 

 

a) comunidade 

b) ecossistema 

c) nicho ecológico 

d) população 

e) habitat 

4-Quando temos organismos da mesma espécie que trabalham unidos para o bem do grupo, temos um tipo de 

relação intraespecífica harmônica. Os agrupamentos que se caracterizam por possuírem divisão de trabalho, 

sistema de classes e indivíduos que apresentam relativa independência e mobilidade recebem o nome de: 

a) colônia. 

b) sociedade. 

c) mutualismo. 

d) protocooperação. 

5-Sabemos que o mutualismo ocorre quando seres de espécies diferentes mantêm relações em que ambos são 

beneficiados. Marque a alternativa que indica organismos que estabelecem uma interação mutualística. 

a) Fungos e algas. 

b)Tubarão e rêmoras. 

c) Piolho e ser humano. 

d) Bromélias e árvores. 

e) Leões e zebras. 

6- É o segundo maior bioma do Brasil em extensão territorial, pois ocupa grande parte da Região Centro-Oeste do 

País. Também conhecido como savana brasileira 

a) Caatinga 

b) Amazonas 

c) Cerrado 

d) Pantanal 

7- O combate indiscriminado aos sapos de uma região pode ser um problema pois, com a redução do número de 

seus predadores, as populações de insetos podem aumentar descontroladamente. Temos assim um exemplo de: 

a) Poluição ambiental 

b) Poluição do solo 

c) Desequilíbrio ecológico 

d) Desequilíbrio aquático 
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