
Capítulo 14

Mudanças climáticas
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01  Resposta pessoal. Espera-se que os alunos citem conse-
quências como: morte de pessoas, desestabilizando emo-
cionalmente as famílias que � cam; destruição de casas, 
fazendo com que a população tenha que se abrigar em 
locais coletivos; isolamento de áreas, resultando na di� cul-
dade de chegada de alimentos e de equipes de resgate a 
determinadas comunidades; entre outros. 

02  Os Estados Unidos são um dos países mais in� uentes 
do mundo, resultando em um grande impacto de suas 
decisões para a ecopolítica global. O posicionamento 
de Donald Trump contra ações que visem à diminuição 
das mudanças climáticas pode impactar negativamente a 
decisão de outros países. Vale salientar que os EUA são 
também um dos maiores responsáveis pela degradação 
do meio ambiente global, tendo em vista que, além do 
território nacional, exploram terras em países periféricos. 

Agora é com você

01  O fato de a humanidade ter alterado o ciclo do carbono na 
superfície terrestre, quando, a partir da Revolução Indus-
trial, passou a desenterrar e a queimar como energia depó-
sitos carboníferos aprisionados no subsolo há milhões de 
anos. Como existe uma relação direta e comprovada entre 
a concentração de carbono na atmosfera e a temperatura 
terrestre, essa atividade tem in� uenciado decisivamente 
nas mudanças climáticas veri� cadas na atualidade. 

02  Resposta pessoal. Avalie as respostas com base na argu-
mentação utilizada, especialmente veri� cando o uso de 
uma base cientí� ca adequada, sem exageros ou relações 
 causa-efeito mal-empregadas. 
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01  Resposta pessoal. Podem ser citadas fragilidades como a 
ausência de metas concretas de redução de gases estufa, 
uma vez que o Acordo de Paris apenas diz que a tem-
peratura não pode subir mais que 2 oC, sem especi� car 
exatamente como isso será atingido. Outra fragilidade 
importante é a ausência de sistemas de sanções a serem 
aplicadas aos países que não cumprirem suas metas, como 
previa o MDL. A adoção de metas voluntárias também 
torna o acordo frágil, pois não há garantias de que são 
su� cientes e de que serão, de fato, cumpridas.

ATIVIDADES PARA SALA

01  D, A, D, A, C, B, A

02  Porque é possível identi� car a origem do carbono atmos-
férico: se ele fosse magmático, seria de origem vulcânica. 
No entanto, o que tem aumentado é a concentração de 
carbono fóssil, que não está associado aos vulcões, mas 
sim à queima, pela ação humana, de combustíveis fósseis, 
como o petróleo e o carvão mineral.

03  E

 A camada de ozônio tem maior concentração em 25 km 
de altitude em relação à superfície da Terra, localizando-se 
na estratosfera terrestre. Os CFCs lançados na atmosfera 
interagem diretamente com as moléculas do gás ozônio, 
impedindo sua recomposição natural. Com a menor densi-
dade de O3 na atmosfera, os raios solares, principalmente 
os ultravioleta, atingem a superfície terrestre com maior 
intensidade, o que pode acarretar maiores danos aos seres 
vivos, ou seja, à biosfera.

04  a) As consequências do aquecimento global são agra-
vadas nas áreas urbanas brasileiras, em maioria, por 
causa de sua formação desordenada e da ine� ciência 
ou ausência de leis, além da reduzida arborização e da 
extensa cobertura asfáltica que intensi� ca o aumento da 
temperatura; a redução da cobertura vegetal para ocu-
pação de encostas; a emissão sistemática de poluentes 
advindos das atividades industriais; e o predomínio do 
uso de veículos movidos a combustível fóssil.

b) Das ações de adaptação e mitigação necessárias para 
enfrentar esses eventos em áreas urbanas, podem-se 
citar: o aumento sistemático da arborização nas cida-
des, a inserção de faixas verdes nas calçadas, a adoção 
de práticas de arquitetura que levem a habitações mais 
sustentáveis, a redução da frota de automotores com 
estímulo ao transporte coletivo ou de bicicletas e pro-
gramas de conscientização ambiental. 

05  C

 Segundo parte da comunidade cientí� ca, o aumento das 
emissões de gases de efeito estufa por atividades huma-
nas como os transportes, devido ao consumo de combustí-
veis, seria responsável pela intensi� cação do aquecimento 
global e, consequentemente, pelo derretimento das calo-
tas polares. Uma das medidas para conter as emissões de 
poluentes seria ampliar os investimentos em transportes 
coletivos de massa, a exemplo do metrô, de trens urbanos 
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e de ônibus que utilizem combustíveis alternativos, como 
o biodiesel. 

ATIVIDADES PROPOSTAS

01   Floresta Equatorial Amazônica, latifoliada, perene, hidró-
� la, densa, com vários andares e grande biodiversidade;

  Taiga (Floresta Boreal de Coníferas), perene, aciculifo-
liada, homogênea com pequena biodiversidade, árvo-
res adaptadas para longos períodos frios e secos.

02  C

 A a� rmação I está incorreta, pois as tempestades tropicais 
e os furacões se formam principalmente quando a super-
fície dos oceanos está aquecida. A a� rmação II está incor-
reta, pois uma “perturbação” ou “tempestade” tropical 
pode evoluir para um furacão quando as condições oceâ-
nicas são propícias.  

03  D

 A a� rmativa I está incorreta, pois a intensi� cação do aque-
cimento global está ocorrendo por causa da maior emissão 
de gás carbônico para a atmosfera. Esse fato teve maior 
in� uência no clima global após a Revolução Industrial, a 
qual inseriu na produção de mercadorias máquinas movi-
das pela queima de combustível, principalmente o fóssil.

04  (V)
(V) 
(F) As � orestas possuem extrema importância para a reten-

ção do gás carbônico. Caso não tenha redução no des-
matamento, grandes reservas de CO2 serão liberadas 
na atmosfera, intensi� cando o aquecimento global.

(V) 
(F) Os projetos que podem reivindicar créditos de carbono 

são aqueles que trocam a matriz energética não reno-
vável por uma renovável e limpa, como a biomassa.

05  E

 A emissão de CFC agride diretamente a camada de ozô-
nio, o que aumenta a incidência de radiação solar que 
chega à superfície terrestre, trazendo prejuízos à biosfera. 
Entretanto, a diminuição de O3 não está relacionada dire-
tamente às consequências apresentadas no texto da ques-
tão. Os efeitos citados são resultado do aumento da emis-
são de dióxido de carbono ou de gás carbônico, o qual 
retém maior calor proveniente da radiação solar, aumen-
tando a temperatura terrestre.

06  E

 O gás CFC foi criado pelo ser humano no início do século 
XX e trouxe benefícios para determinadas indústrias, 
como as de refrigeração. Entretanto, ao ser emitido para 
a atmosfera, o CFC reage com o O3 presente na estratos-
fera, resultando na diminuição da camada de ozônio. Esse 

impacto na atmosfera acarreta a maior chegada de radia-
ção solar à superfície terrestre, o que pode causar danos à 
saúde dos ecossistemas e do ser humano.

07  E

 A análise da anamorfose permite concluir que os países 
que se destacam são os maiores produtores de petróleo 
e/ou os mais industrializados do continente americano, o 
que resulta, portanto, em maior emissão de gases estufa.  

08  D

 A emissão de gases poluentes, a poluição da água e o des-
matamento são alguns dos exemplos da ação agressiva 
da sociedade sobre o meio natural. As outras alternativas 
estão incorretas, pois tsunamis são consequências de aba-
los sísmicos ou terremotos, ou seja, são eventos geológi-
cos. A circulação das massas de ar é um evento climático.

09  D

 Segundo o grá� co, 25% dos gases de efeito estufa são ori-
ginários da produção de eletricidade e calor, tendo como 
principal o CO2, emitido principalmente na produção de 
petróleo. Os setores de Construção e Produção de outras 
energias totalizam 16%; portanto, valor superior ao setor 
de transportes, que totaliza 14%, porque as maiores emis-
sões de metano se dão pela produção de eletricidade e 
de calor. Essas emissões correspondem aos países ricos, 
devido à forte industrialização e ao alto poder de consumo 
da população.

10  E

 O sociólogo a� rma no texto que as alterações ambientais 
e climáticas não podem ser vistas, cheiradas ou ouvidas, 
apesar de seus efeitos diretos às sociedades humanas. 
Um dos motivos para essas modi� cações ambientais é o 
processo de globalização, o qual intensi� cou a produção 
de mercadorias e a consequente exploração dos recursos 
naturais, além da emissão de poluição nos ecossistemas. 
Atualmente, as questões ambientais devem ser discuti-
das amplamente nas sociedades, tendo em vista que suas 
consequências atingem a todos que usufruem de determi-
nado ambiente.
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