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Área de Humanas

1. O homem e o meio ambiente - HISTÓRIA
Para que possamos compreender melhor o mundo no qual vivemos e,
consequentemente, a nós mesmos, é necessário não somente analisar a época atual,
mas também descer até nossas raízes, procurar entender mais sobre nossa matriz
cultural. Caminhar por nossa história talvez nos ajude a ver que os problemas sócioambientais da atualidade são, na verdade, resultado de um longo processo, que
provavelmente teve início a partir do momento em que alguns seres humanos se
sentiram em condições de subjugar as florestas e os povos que as habitavam, e fazer
prevalecer seus modos de ser e fazer a vida.
Figura 1 - Cidade de Machu Picchu - Peru

Fonte: Piqsels. (2020).
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Conhecer a nossa própria história é especialmente importante para a
compreensão dos problemas sócio-ambientais, uma vez que estes são frequentemente
associados ao início da Revolução Industrial, como se ela tivesse transformado
repentinamente as relações entre o homem e a natureza, causando impactos cada vez
mais graves. Além disso, é necessário rever nossa história para construir novos
caminhos, inovar, propor soluções ainda não pensadas. É preciso aprender com os
acertos e, principalmente, com os erros do passado.
Toda a história humana diz respeito ao modo como os homens mantêm uma
relação entre si e com a natureza externa, pois desde seu surgimento na Terra, o
homem tenta compreender o mundo à sua volta. A partir de determinado momento na
história teve o desejo de transformar o meio ambiente para colocá-lo a seu serviço. E
utilizando suas potencialidades, construiu diversas civilizações, dominou o fogo,
inventou a roda, plantou sementes escolhidas e domesticou animais. E assim, a
capacidade do homem de transformar e agir na natureza tem se tornado cada vez
maior.
Figura 2 - A descoberta do fogo

Fonte: Danocassite. (2020).

Ao longo da história, os homens já criaram inúmeras sociedades e diversos
tipos de relação com a natureza. Em cada uma dessas sociedades, a natureza possuía
um significado próprio, segundo os valores e objetivos do povo. Seria arrogância nossa
pensar que aquilo que entendemos por natureza nos dias de hoje seja o seu conceito
definitivo.
Contudo, a partir da Revolução Industrial, a ação do homem sobre o meio
ambiente tem se tornado cada vez mais insustentável e destrutiva. Apesar da situação
preocupante do planeta, nem tudo está perdido. A educação ambiental aponta para
uma solução: a conscientização ambiental e a construção de uma nova relação entre o
homem e a natureza.
Nos últimos anos, a emergência da questão ambiental no debate social
apresenta-se como possibilidade ideológica de promover uma mudança de perspectiva
na relação homem/natureza, acarretando mudanças de posicionamento na construção
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da espacialidade mundial. Trata-se de um momento histórico muito importante na
formação da identidade humana, pois desenvolvimento, tecnologia e meio ambiente
articulam-se na construção de ambientes saudáveis, promovendo o desenvolvimento
econômico, ecológico e social.

Desafios de História
Responda as questões abaixo:
1- Na atualidade existem vários problemas ambientais, como podemos entender a
origem desses problemas?
R:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2 – A partir de determinado momento da história, o homem começou a transformar o
meio ambiente. Cite quatro invenções que o homem criou utilizando suas
potencialidades:
R:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3 – Devido aos problemas relacionados à questão ambiental na atualidade, qual é a
importância da educação ambiental?
R:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. O espaço geográfico industrial brasileiro- GEOGRAFIA

Na semana passada estudamos sobre a chegada da indústria no Brasil e as
diferentes fases pelas quais ela passou. Essa semana, falaremos sobre a dinâmica
dessa atividade econômica pelo país.
DINÂMICA ESPACIAL DA INDÚSTRIA
Inicialmente, o crescimento industrial e os investimentos em infraestrutura
concentraram-se no Sudeste do país, configurando-se uma região industrial central.
Esse fenômeno reforçou a tendência de concentração espacial da indústria e acentuou
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as desigualdades regionais. Até a década de 1960, o Sul e o Nordeste eram regiões
industriais periféricas, e no Norte e no Centro-Oeste havia apenas núcleos locais e
isolados, os chamados enclaves industriais. Já nas primeiras décadas do século XX, a
cidade de São Paulo transformou-se no principal polo industrial do país. O crescimento
econômico do interior abriu grandes mercados consumidores para os produtos que
começavam a ser fabricados em São Paulo.
FATORES LOCACIONAIS
Os fatores locacionais da indústria são o conjunto de elementos sócio
espaciais e estruturais que interfere, ou diretamente se relaciona com a distribuição
das indústrias em um dado território ou entre os diferentes territórios. Trata-se,
portanto, da série de elementos que os diferentes locais precisam possuir para receber
uma maior quantidade de indústrias em sua unidade territorial.
Os principais elementos são:
MÃO DE OBRA AMPLA E COM
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
As empresas buscam aqueles lugares em que há um
conjunto muito amplo e barato de mão de obra e que
atenda os seus interesses.
INCENTIVOS FISCAIS
São os tributos que deixam de ser cobrados pelo
poder público para atrair uma determinada empresa,
que objetiva diminuir custos e maximizar os lucros.

LEIS TRABALHISTAS BRANDAS E
SINDICATOS LIMITADOS
Áreas que possuem sindicato e leis trabalhistas muito
fortes não atraem investidores, pois isso eleva os
custos com mão de obra e diminui os lucros e os
retornos dos investimentos realizados.

INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
(TRANSPORTES)
Quanto mais rápidos e baratos forem os sistemas de
escoamento de produção das empresas, maiores serão
os lucros.
AMPLO E ATIVO MERCADO CONSUMIDOR
Quando um local apresenta um mercado consumidor que,
além de numeroso, é bastante ativo e crescente, há um
aumento do número de empresas e fábricas que buscam
instalar-se nessa região para atender esse mercado e
gerar lucros.
DISPONIBILIDADE DE MATÉRIAS-PRIMAS
Lugares que apresentam um fácil acesso a matériasprimas também são considerados vantajosos para a
instalação de empresas, embora esse fator fosse mais
preponderante no passado, quando os custos com
transportes eram maiores.

ATIVIDADE INDUSTRIAL NAS 5 REGIÕES BRASILEIRAS

SUDESTE É o grande polo industrial do Brasil (com 70% da produção
nacional). O nascimento da industrialização brasileira se dá
em São Paulo, em função da presença do capital vindo do REPULSÃO INDUSTRIAL NO SUDESTE
Funcionam como elementos de
café, mão de obra estrangeira e bom mercado consumidor, repulsão à indústria nessa região os
além do sistema de transportes do interior paulista (ferrovias movimentos sindicais, o custo
e portos). O estado do Rio de Janeiro, como antiga capital imobiliário elevado, a saturação do
do país também atraiu muitos investimentos. Já o estado de mercado e a saturação dos
transportes.
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Minas Gerais possuía grandes reservas de ferro, as reservas minerais do Quadrilátero
Ferrífero. Em São Paulo ocorreu o processo de desconcentração mais acentuado, mas
foi muito mais intra regionalmente do que inter regionalmente. Deslocou-se para a
região do Médio Vale do Paraíba em São José dos Campos, o litoral da baixada
santista pela sua grande atividade portuáriaescoamento da produção e recepção de
matéria-prima e a região do oeste paulista agroindústria.
SUL Região que apresentou uma forte influência da colonização europeia nas
atividades industriais, com grande produção de vinhos e indústria têxtil. Essa região
apresenta dois grandes e principais polos: o Rio Grande do Sul e o Paraná (grande
polo automobilístico). Sendo o estado do Rio Grande do Sul aquele que mais sofreu
com a questão da desconcentração industrial do país a partir dos anos 1980, com a
migração de indústrias para a região Nordeste do país. Por alguns motivos como: o
custo da mão de obra no Nordeste era mais barata, além dos incentivos fiscais serem
melhores. No início da década de 1990, houve uma recuperação após a fundação do
Mercosul, em 1991 – investimentos de empresários, visando aproximação do bloco
econômico.
NORDESTE Tradicionalmente o foco industrial está representado pelos
estados: Bahia, Pernambuco, Ceará e, recentemente, o Maranhão (que tem se
destacado no ramo das siderúrgicas, pela proximidade com Carajás, no Pará).
A região Nordeste já foi chamada de Tigre Tropical, uma referência aos Tigres
asiáticos, pelo baixo nível de renda da população, e recente agressividade econômica.
Vantagens que os estados da região Nordeste do Brasil oferecem para atrair essa
indústria:
-mão de obra abundante, mais barata e menos sindicalizada
-disponibilidade de matéria-prima (para indústria de calçados por ex.)
-vantagens fiscais e de infraestrutura oferecidas pelos governos estaduais
-vantagem de localização em relação aos mercados do hemisfério Norte (boa
infraestrutura portuária)
-financiamentos do Banco do NE do Brasil (BNB) na área da Sudene
NORTEEm 1960 houve um processo de industrialização forçada da Zona
Franca de Manaus (ZFM), após a criação da SUDAM (Superintendência de
Desenvolvimento da Amazônia).
O Polo Industrial de Manaus possui
aproximadamente 500 indústrias de alta tecnologia gerando mais de meio milhão de
empregos, diretos e indiretos, principalmente nos segmentos de eletroeletrônicos, duas
rodas e químico. Entre os produtos fabricados destacam-se: aparelhos celulares e de
áudio e vídeo, televisores, motocicletas, concentrados para refrigerantes, entre outros.
O polo Agropecuário abriga projetos voltados a atividades de produção de alimentos,
agroindústria, piscicultura, turismo, beneficiamento de madeira, entre outras.
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Localização estratégica O Estado do Amazonas está localizado estrategicamente
em relação aos países da América Latina e aos Estados Unidos. Com vôos diretos e
regulares para Miami (distante aproximadamente cinco horas via aérea de Manaus), os
produtos da ZFM chegam aos principais mercados internacionais e os insumos
também têm rota facilitada para chegada e abastecimento das indústrias. Rotas
marítimas também são opções para transporte de insumos e produtos acabados.
CENTRO OESTE É a região menos industrializada do Brasil, pois a sua
principal atividade econômica é a produção de commodities, que são a matéria prima
bruta com alto valor de mercado, por exemplo: a soja. Dentro da atividade industrial, o
estado mais procurado para a instalação de fábricas é Goiás, principalmente para a
indústria automobilística.
Geografia na rede:
Saiba mais sobre a industrialização do Brasil acessando a página do UOL sobre
o tema, em: <https://escolakids.uol.com.br/geografia/industrializacao-brasileira.htm>.

Desafios de Geografia
1) O que são os fatores locacionais? Cite e explique pelo menos 2 desses
fatores e de que forma eles atraem as indústrias.
2) Quais são as vantagens que os estados da região Nordeste do Brasil
oferecem para atrair a instalação da indústria?
3) A região Norte do Brasil apresenta fatores locacionais positivos para a
indústria brasileira. Quais são eles? Explique.

3. Desigualdade social Parte I - SOCIOLOGIA
Apesar de nós brasileiros sermos todos iguais perante a lei,
há profundas desigualdades entre os membros da nossa
sociedade. Mesmo com avanços importantes em termos de
distribuição de renda nas últimas duas décadas, o Brasil
continua tendo uma expressiva concentração de riqueza e
segue sendo um dos países mais desiguais do mundo.
Vamos a alguns dados recentes apresentados pela
organização Oxfam Brasil, que demonstram a condição de extrema desigualdade
social em que vivemos, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Em nível global,
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apenas oito pessoas detêm o mesmo patrimônio que a metade mais pobre da
população mundial. No Brasil, a situação é ainda mais acentuada: apenas seis
pessoas possuem a riqueza dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Aqui, os 5%
mais ricos detêm a mesma fatia de renda que os demais 95%.

Desigualdades sociais: um fenômeno complexo
Os dados acima se referem à desigualdade econômica: de renda, riqueza, patrimônio.
Existem, entretanto, várias outras formas de desigualdades sociais: de gênero, raça,
geração, geográfica, acesso a serviços públicos, etc. Não se pode tratar apenas a
desigualdade econômica, por exemplo, sem pensá-la relacionada a outras formas de
desigualdade, pois as diferentes expressões das desigualdades não se apresentam
sempre separadas, mas em muitos casos se reforçam. Portanto, é preferível falar não
em desigualdade social, mas sim em desigualdades, no plural.
As desigualdades se dão em vários níveis. É grande a disparidade entre países
ricos e pobres; e dentro dos países, entre suas regiões e estados. Em cada estado
existem grandes diferenças entre os municípios, nos quais podemos perceber
desigualdades entre o meio urbano e rural. E dentro de cada cidade temos as áreas
nobres e as periferias. Existem ainda outras formas de desigualdade que geram um
abismo social entre os mais diversos indivíduos, como a discriminação contra
mulheres, negros e indígenas. As desigualdades não podem ser tratadas como um
mero problema individual, mas sim como um complexo fenômeno social com profundas
raízes históricas.
Vídeos indicados:
https://www.youtube.com/watch?v=2W9HYYK_Jjk

Desafio de Sociologia
1) Como podemos perceber as desigualdades sociais no nosso dia a dia?

4. Método discursivo: a dedução - FILOSOFIA

Na aula cinco, estudamos o método discursivo que opera por cadeias de
raciocínios que visam demonstrar ou provar até chegar a uma conclusão válida. Este
método se subdivide em outros três: dedução, indução e analogia conforme o esquema
abaixo. Nesta aula vamos estudar sobre a dedução ou o processo dedutivo.
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Dedução

Método discursivo
Métodos filosóficos ou
modalidades da
atividade racional
Método intuitivo

Indução

Analogia

O raciocínio dedutivo1 é aquele que parte de uma verdade já conhecida –
apresentada na forma de uma ou várias proposições2 – para se chegar a uma
conclusão que decorre dessas proposições, necessariamente. Ou seja, a conclusão é
uma demonstração do que foi enunciado na premissa3, ou nas premissas admitidas
como verdadeiras. Sendo assim, a verdade da premissa da qual o raciocínio parte
segue necessariamente a uma conclusão também verdadeira, que demonstra a
verdade das premissas anteriores. Ou seja, a verdade já conhecida aplica-se a todos
os casos particulares, e por isso se diz que o raciocínio dedutivo parte do geral
(universal) ao particular (individual) e apresenta uma forma ou estrutura específica
demonstrado no quadro abaixo:
Todos os x são y (verdade admitida e de
caráter universal);
A é um x (caso particular);
Portanto, A é um y (dedução).
O objetivo do raciocínio dedutivo é a certeza de fazer uma inferência (tirar uma
conclusão) verdadeira sobre algo que antes não era conhecido ou se duvidava
conhecer pelo nosso entendimento. Na dedução a verdade das premissas deve
garantir a verdade da conclusão, do contrário, se a verdade das premissas não garante
a verdade da conclusão, temos um raciocínio inválido.
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=L7EI7g_yiaw
Desafios de Filosofia

1

. O raciocínio dedutivo já foi anteriormente estudado também nas aulas 3 e 5.
. Proposição é aquilo que se pode dizer ser verdadeiro ou falso.
3
. Premissas são sentenças que antecedem a conclusão em um raciocínio
2
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1. Nos argumentos abaixo identifique e avalie as premissas e se os argumentos
são válidos:
A
Todo cuiabano é brasileiro.
Juca é brasileiro.
Logo, Juca é cuiabano.

Unidade

3

B
Todo cuiabano é brasileiro.
Juca é cuiabano.
Logo, Juca é brasileiro.

CIÊNCIAS DA NATUREZA

1. Energia elétrica a partir de energia química - QUÍMICA
Como a energia química é convertida em outras formas de energia?

Já estudamos nas aulas anteriores sobre a combustão. Quando, por exemplo, o
etanol combustível é queimado há formação de novas substâncias e liberação de
energia. A energia química foi transformada em energia térmica e, posteriormente, em
energia mecânica para fazer o carro andar.
Com esse exemplo podemos perceber que a energia pode ser transformada.
Isso já foi enfatizado pela Lei da Conservação da energia, que diz que a energia não
pode ser criada nem destruída e sim transformada.
Outra maneira de conversão de energia acontece nas pilhas e baterias. Você já
parou pra pensar sobre o funcionamento das pilhas e baterias? Já imaginou sua vida
sem celular, ou controle remoto, jogos, agenda eletrônica, ferramentas elétricas,
câmeras fotográficas, entre outros? Claro que não! Mas só é possível dar essa
autonomia aos aparelhos com o surgimento das pilhas e baterias.
As pilhas e baterias são dispositivos que produzem eletricidade a partir de
reações químicas.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
As referências bibliográficas estão publicadas em aba de referências.

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
A invenção da pilha começa
com uma situação acidental. O
anatomista Luigi Galvani, por volta
de 1780, observou que os músculos
da coxa de uma rã dissecada sofriam
contrações quando em contato
simultâneo
com
dois
metais
diferentes. Ele concluiu que o
fenômeno estava relacionado à
presença de eletricidade, e que os
músculos e os metais serviam de
condutores.

Figura 1 - Modelo de pilha de
Alessandro Volta

Essa conclusão de Galvani foi
melhor explicada pelo físico italiano
Alessandro Volta (1745-1827). Volta
afirmou que a eletricidade observada
Fonte: Jesus e Menezes. 2012.
por Galvani tinha a origem nos
metais. Em seus experimentos, Volta notou que quando a placa e o fio eram
constituídos do mesmo metal, as convulsões não apareciam, mostrando que não havia
fluxo de eletricidade. Assim, ele passou a defender o conceito de que a eletricidade
não se originava dos músculos da rã, mas sim dos metais, e que os tecidos do animal
é que conduziam essa eletricidade. Baseando-se nessas investigações, Volta
desenvolveu um aparelho (ver imagem acima) capaz de produzir energia elétrica, que
mais tarde ficou conhecido como pilha. Ele empilhou vários discos de cobre e zinco,
alternadamente, separados por pedaços de pano embebidos em uma solução aquosa
de ácido sulfúrico (H2SO4(aq)). O trabalho de Volta foi importante porque pode
entender que o sentido do fluxo da corrente elétrica dependia dos metais que
formavam cada par de "condutores secos". A pilha pensada por Alessandro Volta ficou
conhecida como pilha voltaica.
A partir dessa aula vamos abordar conceitos que envolvem a eletroquímica,
área da química que estuda todos os processos químicos de transferência de elétrons
para produzir corrente elétrica. Essas são as reações de oxidação e redução. Elas
ocorrem em muitas situações cotidianas. Estão presentes quando respiramos, quando
as plantas realizam fotossíntese, quando uma chama queima, quando um metal
enferruja.
Vamos entender também o funcionamento das pilhas e baterias, a importância
delas para a sociedade e também os problemas que elas podem causar quando são
descartadas de forma incorreta.
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Assistam ao vídeo indicado abaixo com bastante atenção. Ele será importante
para compreender a história de construção das pilhas e seu funcionamento.
A química do fazer, Pilhas e Baterias
https://www.youtube.com/watch?v=ghTtUUVz1DQ

Desafios de Química
1. Qual a importância das pilhas e baterias na atualidade?
2. O que são as pilhas e baterias?
3. Qual foi a conclusão de Alessandro Volta depois de realizar seus experimentos com
metais e soluções?

2. Energia e suas transformações - FÍSICA
Nas últimas três semanas estudamos e aprendemos sobre máquinas térmicas.
Em suas aplicações vimos como esse conceito é utilizado para explicar o
funcionamento de uma locomotiva a vapor, bem como de usinas termoelétricas. Nesta
e nas outras duas semanas por vir, continuaremos no contexto de máquinas térmicas,
porém, de um ponto de vista diferente. O estudo desta semana aborda o principio de
funcionamento do refrigerador, especificamente a geladeira, uma vez que refrigerador
é um termo genérico. A geladeira, um eletrodoméstico tão importante para todos nós,
funciona como uma máquina térmica, porém, com um importante diferencial – opera no
sentido contrário. Na Figura 1 abaixo, temos o esquema de funcionamento de uma
máquina térmica, e na Figura 2 temos a representação de uma máquina térmica
operando no sentido contrário ao natural.
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O calor flui espontaneamente (de forma natural) de uma fonte quente (TQ) para
uma fonte fria (TF). Nesse percurso o calor passa pela máquina térmica e realiza ou
entrega trabalho útil que é representado letra W – é exatamente isso o que a Figura 1
nos diz. Lembra-se do funcionamento de uma termoelétrica? Caso não se lembre, volte
aos seus materiais e retome os estudos referentes a esse assunto. Na Figura 2, temos
o modelo teórico que representa o princípio de funcionamento de um refrigerador, no
nosso caso uma geladeira. Comparando as duas figuras, concluímos que o
refrigerador é uma máquina térmica que opera no sentido inverso em relação ao
sentido natural do calor. Repare na Figura 2 que a máquina não está entregando
trabalho ou energia, mais sim recebendo – isso é fácil de ver analisando a posição de
W. A forma como W está sendo representado na Figura 2, indica que energia está
sendo entregue para o sistema, logo, podemos concluir que o trabalho W é a energia
elétrica que você precisa gastar para que a geladeira funcione. Nos refrigeradores
domésticos, por exemplo, o trabalho é realizado por um compressor elétrico, que
transfere energia do compartimento onde são guardados os alimentos (fonte fria) para
o ambiente (a fonte quente). Essa observação é importante, uma vez que o natural ou
espontâneo seria a transferência de energia (calor) da fonte quente para a fonte fria.
Para melhorar sua compreensão, vamos analisar a transferência de certa quantidade
de água. Imagine que você more em um vale, e nesse vale exista uma cadeia de
montanhas onde, no alto dela, exista um lago. Para você obter água de graça, basta
canalizar a água desse lago até sua casa. A força devido à gravidade trabalhará em
seu favor “puxando” a água até você devido à diferença de altura existente entre sua
casa e a montanha. Isso nos leva a concluir que a água escoa naturalmente, ou
espontaneamente, de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. E se fosse ao
contrario, se você morasse no alto da montanha e o lago ficasse no vale? Então, nessa
situação, você teria que gastar energia, nesse caso, energia elétrica para alimentar
uma máquina de fluxo, conhecida também por bomba d’água para retirar água de um
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nível baixo (vale) e drená-la para o nível mais alto (montanha). O fluxo natural, ou
espontâneo do calor, se dá de uma fonte quente para uma fonte fria, como foi
estudado em aulas anteriores. No caso da geladeira é diferente, o fluxo do calor,
conforme a Figura 2, se dá da fonte fria para a fonte quente. Isso é possível? Sim,
mediante gasto de energia elétrica para alimentar o compressor que força esse
processo. Para concluir esta aula, você precisa entender que em um refrigerador a
fonte fria é a parte interna, isto é, o congelador (o nome técnico e correto é
evaporador), e a fonte quente é o ambiente externo. Ou seja, a cozinha.
Para você assistir: YOUTUBE. Breve história da refrigeração. Canal Refrimaq Dicas
e Cursos. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=bAprmAd1xJI. Acesso em:
07 jun. 2020.
Texto complementar: EVANGELISTA, Carla, Reis. [Refrigeração]. [2010]. In: Info
Escola. Disponível em: https://www.infoescola.com/fisica/refrigeracao/. Acesso em: 07
jun. 2020.

Desafios de Física
1. Descreva o funcionamento das máquinas térmicas representadas na Figura 1 e
Figura 2, e fale sobre as diferenças entre elas.
2. Qual é o sentido de fluxo espontâneo de calor?
3. Como é possível para um refrigerador extrair calor de uma fonte fria?

3. Algumas ações para combater as Mudanças ClimáticasBIOLOGIA
As discussões envolvendo mudanças climáticas resultaram em acordos
internacionais, com a participação de vários países. O início se deu em 1992 durante a
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, no Rio de Janeiro. A
conferência ficou conhecida como Rio-92, Cúpula da Terra e também Eco-92. A
conferência gerou dois acordos, sendo um sobre biodiversidade e outro relacionado a
mudanças climáticas. A partir de então se criou a Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudanças Climáticas – a UNFCCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change). Naquele ano, 179 países se comprometeram a
cumprir uma agenda global com o intuito de reduzir os impactos ambientais e contribuir
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para o equilíbrio climático do planeta. Atualmente 197 países compõem a UNFCCC,
sendo estes chamados de “Partes da Convenção”. A partir de 1995 começaram a
acontecer reuniões anuais entre a conferência das partes.
A Conferência das Partes (COP) é o órgão supremo da Convenção Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), que reúne anualmente
os países Parte em conferências mundiais. Suas decisões, coletivas e
consensuais, só podem ser tomadas se forem aceitas unanimemente pelas
Partes, sendo soberanas e valendo para todos os países signatários. Seu objetivo
é manter regularmente sob exame e tomar as decisões necessárias para
promover a efetiva implementação da Convenção, e de quaisquer instrumentos
jurídicos que a COP possa adotar.
Fonte: Conferência das Partes. (2020).

Desde 1988 o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas é
responsável por elaborar estudos e divulgar relatórios sobre as mudanças
climáticas:
O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) foi criado
pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) e pelo Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (ONU Meio Ambiente) para sintetizar e divulgar
informações científicas sobre as mudanças climáticas.
Fonte: A ONU e a mudança climática. (2020).

No ano de 1997, em Kyoto, no Japão, durante a terceira Conferência das Partes
(COP-3), adotou-se o Protocolo de Quioto, que definiu diretrizes para o cumprimento
de metas na redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE), mas apenas em
2005 começou a vigorar. No Protocolo de Quioto já havia o entendimento de que
embora as consequências das mudanças climáticas afetassem a todos, os países
tinham parcelas de responsabilidades diferentes. Assim, o empenho dos países
desenvolvidos seria maior em decorrência da participação maior nas emissões de
GEE, e, por isso, teriam metas obrigatórias a cumprir. Contudo, a mudança no
quantitativo de emissões pelos países em desenvolvimento, que até 1990 pouco havia
contribuído com as emissões de Gases de Efeito Estufa, mas que modificaram o modo
de produção e consumo, aumentando suas emissões de modo significativo,
impulsionou novas discussões no sentido de dar um novo arranjo ao acordo.
É importante compreender que as negociações são complexas por envolverem
várias partes, e que os resultados desses acordos dependem do comprometimento e
esforços dos países envolvidos. O combate às Mudanças climáticas requer decisões a
longo prazo, sendo nesse território multilateral, de difícil consenso e envolvendo
diferentes interesses que os encontros se realizam.
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A Conferência das Partes que sinalizou mudança concreta nesse diálogo entre
os países ocorreu em Copenhague, na Dinamarca, em 2009, iniciando-se uma nova
etapa, um preparo para a formalização de um novo acordo que foi apresentado na 21º
COP, em Paris, no ano de 2015.
Na 21ª Conferência das Partes (COP21) da UNFCCC, em Paris, foi
adotado um novo acordo com o objetivo central de fortalecer a resposta global à
ameaça da mudança do clima e de reforçar a capacidade dos países para lidar
com os impactos decorrentes dessas mudanças. O compromisso ocorre no
sentido de manter o aumento da temperatura média global em bem menos de 2°C
acima dos níveis pré-industriais e de envidar esforços para limitar o aumento da
temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. Para o alcance do objetivo
final do Acordo, os governos se envolveram na construção de seus próprios
compromissos, a partir das chamadas Pretendidas Contribuições Nacionalmente
Determinadas (iNDC, na sigla em inglês). Por meio das iNDCs, cada nação
apresentou sua contribuição de redução de emissões dos gases de efeito estufa,
seguindo o que cada governo considera viável a partir do cenário social e
econômico local.
Fonte: Acordo de Paris. (2020).

Criação da Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança do
Clima na Rio-92
https://www.youtube.com/watch?v=7dplPgsk7Zg
Participação do Brasil no Protocolo de Kyoto é tema da
coluna 'Momento Eco'
https://www.youtube.com/watch?v=0VVTeME5ONA
Acordo de Paris para as mudanças climáticas
https://www.youtube.com/watch?v=DMGmfforM3g

1. Desafios de Biologia
1. Observe a imagem e responda as questões.
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Figura - Linha do tempo das medidas envolvendo Mudanças Climáticas.

a) Cite as medidas importantes
tomadas pelo Brasil para
combater
as
mudanças
climáticas.
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
b) Por que são necessários
acordos
relacionados

internacionais
às

mudanças

climáticas?
_________________________
_________________________
_________________________
Fonte: mma.gov.br. (2020).

_________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), que reúne
cientistas independentes de todo o mundo, indica uma tendência de aquecimento
global devido a razões antrópicas. Isso foi importante para que a Convenção
estabelecesse como seu principal objetivo estabilizar as concentrações de gases de
efeito estufa (GEE) na atmosfera em um nível que impeça uma interferência da ação
humana perigosa no sistema climático global.
Fonte: Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). Disponível em:
<https://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas>. Acesso em: 03. jun.

2020.
Cite as principais ações antrópicas que podem provocar o aquecimento global.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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