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CIÊNCIAS 

 

Unidade temática: Vida e evolução. 

Objetos do conhecimento: Cadeias alimentares simples Microrganismos. 

 

O que é aquecimento global? 

 

Envolvendo o planeta Terra, há uma camada de gases que chamamos de atmosfera. Os raios 

solares a atravessam, aquecendo a superfície terrestre que, quando aquecida, libera calor. Uma 

parte desse calor é absorvida pela atmosfera e a outra parte se perde no espaço.  

Quando a atmosfera absorve esse calor, ela não deixa que a 

Terra esfrie muito e mantém a superfície terrestre aquecida 

possibilitando a vida na Terra. Se não ocorresse isso, a Terra 

seria muito fria, em torno de -270C, e seria impossível viver 

aqui. Isso é o que chamamos de efeito estufa, um processo 

natural. 

As queimadas em matas e florestas, as indústrias, fábricas e motores a gasolina e diesel emitem 

vários gases, dentre eles o CO2 (dióxido de carbono). Esses gases chegam à atmosfera e formam 

uma camada impedindo que grande parte do calor que está dentro da Terra saia. O que ocorre é 

um aumento na temperatura da superfície terrestre, o chamado aquecimento global. 

Como consequência desse aumento na temperatura no interior da Terra, podemos ver o 

derretimento das calotas polares, provocando um aumento no nível dos oceanos; a diminuição da 

umidade do ar podendo provocar desertificação em algumas regiões; o aumento de furacões, 

tufões e tornados e intensas ondas de calor. 

 

Consequências do efeito estufa 
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Para que o efeito estufa não se torne um problema é necessário que a sociedade diminua a 

poluição do ar, mas como podemos fazer isso? 

 Plantando mais árvores; 

 Evitando queimadas; 

 Reciclando o lixo; 

 Usando a energia solar e a energia eólica (vento) para produzir energia elétrica; 

 Usando mais transportes públicos; 

 Colocando filtros nas indústrias e fábricas; 

 Diminuindo a emissão de CO2 realizada pelos meios de transporte; 

 Conscientizando a população mundial sobre o aquecimento global. 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/ciencias/o-aquecimento-global.htm Acessado em 12/05/2020 

Imagem: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/efeito-estufa.htm 

 

Verificando os significados: 

 Calota polar: região que se estende ao redor dos polos de um planeta (p ex: Terra ou 

Marte) coberta perenemente de gelo e neve:“[…] alertou para o efeito estufa e o 

consequente derretimento das calotas polares e o desaparecimento de territórios 

litorâneos” (TM1). 

Fonte: https://michaelis.uol.com.br 

 

Se possível, acesse o vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Oe0npq64-LI 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Oe0npq64-LI
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Agora que você conhece um pouco mais sobre o aquecimento global, responda: 

 

1- O que é aquecimento global? 

  

  

 

 

2- Complete o trecho do texto utilizando as palavras do quadro abaixo: 

 

furacões – nível – temperatura – calor 

 

Como consequência desse aumento na ___________________ no interior da Terra, podemos ver 

o derretimento das calotas polares, provocando um aumento no ________________ dos oceanos; 

a diminuição da umidade do ar podendo provocar desertificação em algumas regiões; o aumento 

de ________________, tufões e tornados e intensas ondas de _________________. 

 

 

3- Cite duas medidas que podemos tomar para diminuir a poluição do ar: 

 

  

  

______________________________________________________________________________ 


