
FENÔMENOS NATURAIS







DEFORMAÇÃO AXIAL

Consiste no afastamento e na 
aproximação de átomos ligantes, devido a 
um estiramento ou uma compressão da 

ligação química 



DEFORMAÇÃO AXIAL SIMÉTRICA

ESTICADA

NORMAL

COMPRIMIDA



DEFORMAÇÃO AXIAL ASSIMÉTRICA



DEFORMAÇÃO ANGULAR SIMÉTRICA

• Consiste no afastamento ou na aproximação de 
átomos ligantes, devido ao aumento ou a 
diminuição do ângulo entre duas ligações químicas.

• Esse tipo de deformação nas moléculas de CO2

ocorre quando os ângulos entre as ligações duplas 
carbono-oxigênio tornam-se menor do que 180 °.



• Nesse caso de deformação, o momento dipolar da 
molécula de CO2 é alterado periodicamente, 
oscilando entre um valor igual a zero e diferente de 
zero. Quando isso ocorre, essas moléculas 
absorvem e emitem radiação infravermelha.





IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS 
PELA INTENSIFICAÇÃO DO EFEITO 

ESTUFA

• Derretimento das calotas polares e geleiras de regiões 
montanhosas, com consequente alagamento de regiões costeiras;

• O aumento da evaporação da água devido ao aumento da 
temperatura média dos oceanos, mares, rios e lagos, o que 
levaria a uma alteração das correntes de ar e marítimas;

IMPACTOS NEGATIVOS



IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS 
PELA INTENSIFICAÇÃO DO EFEITO 

ESTUFA

• Uma maior incidência de furacões, tempestades tropicais, 
inundações e ondas de calor e longos períodos de seca que 
levariam a diminuição da produção agrícola, à extinção de 
espécies, à ocorrência de epidemias, à proliferação de insetos e a 
modificações na vegetação.

• O aumento no teor de CO2 dissolvido nos oceanos, o que 
implicaria em um sensível aumento dor organismos com 
exoesqueletos formados por carbonato de cálcio.



IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS 
PELA INTENSIFICAÇÃO DO EFEITO 

ESTUFA

• Atenuação da temperatura em locais de invernos muito 
rigorosos;

• Distribuição mais abundante de chuva.

IMPACTOS POSITIVOS



SOLUÇÕES PARA AMENIZAR O 
AQUECIMENTO GLOBAL

• Substituição dos combustíveis fósseis por combustíveis de 
origem na biomassa, como etanol e biosiesel ou, ainda, 
hidrogênio;
• Redução do desmatamento;
• Redução do nível de queimadas, como manejo agrícola;
• Utilização das fontes alternativas de energia, como as energias 
solar, eólica e maremotriz, em substituição das termoelétricas;
• Reflorestamento de áreas desmatadas;
• Queima de gás metano originado em lixões e aterros sanitários, 
convertendo-o em gás carbônico, que apresenta efeito estufa 21 
vezes menos intenso;
• Aplicar, nas ações cotidianas, a política dos 3R (reciclar, reutilizar 
e reduzir)



CHUVA ÁCIDA
AMBIENTES NÃO POLUÍDOS

SEM DESCARGAS ELÉTRICAS:

CO2 + H2O → H2CO3

COM DESCARGAS ELÉTRICAS:

N2 + O2 → 2NO

2NO + O2 → 2NO2

2NO2 + H2O → HNO2 + HNO3

2HNO2 + O2 → 2HNO3



CHUVA ÁCIDA

AMBIENTES POLUÍDOS

2SO2 + O2 → 2SO3

SO3 + H2O → H2SO4

NO2 + H2O → HNO2 + HNO3

2HNO2 + O2 → 2HNO3



EFEITOS DA CHUVA ÁCIDA



SOLUÇÕES PARA AMENIZAR OS 
EFEITOS DA CHUVA ÁCIDA

• a purificação do carvão mineral, antes de seu uso;
• o emprego de caldeiras com sistemas de absorção de SO2;
• o uso de petróleo de melhor qualidade e a purificação de seus
derivados, visando à eliminação de compostos de enxofre;
• nas cidades, o maior uso de transporte coletivo (metrôs, trens
suburbanos, ônibus etc.) e o desestímulo ao uso de carros
particulares;
• a construção de carros menores, com motores mais eficientes e
com escapamentos providos de catalisadores que decomponham
os gases tóxicos e nocivos.
• e muitas outras medidas, aplicáveis às indústrias, às residências,
aos transportes e ao nosso dia-a-dia.
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