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Área de Humanas

Cultura afro-brasileira: Capoeira - HISTÓRIA
Estamos em pleno século XXI, mas o estigma da cor ainda persiste. E um exemplo claro dessa
realidade é a História da cultura afro-brasileira, que mesmo na contemporaneidade continua
sendo pouco explorada. E assim, a trajetória de um povo e a sua cultura ímpar, que foram
sujeitados ao cativeiro da dominação, mas nem por isso abandonaram suas origens e tradições,
mas ao contrário impuseram sua cultura e seus direitos através de muitas lutas e resistência, fica
a margem da história e tem que ser levado ao conhecimento de uma sociedade que é formada
pela miscigenação de raças (brancos, índios e negros).
Figura 1: Jogo de capoeira

Fonte: Coral Plaza.
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Muitas das contribuições dos afrodescendentes para a cultura brasileira foram importantes,
mesmo os negros tendo sido obrigados a se aculturarem assim que chegaram ao novo continente.
Não são poucas as contribuições da cultura africana que se disseminou no território brasileiro,
das quais podemos citar algumas manifestações culturais, como por exemplo: os maracatus, as
congadas, a música, a culinária, a capoeira, a religião, entre tantas outras.
Um item da cultura afro-brasileira que alcançou grande visibilidade no decorrer da história do
Brasil, e também em Mato Grosso, é a capoeira. Conforme o levantamento histórico realizado
pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), o surgimento da capoeira
se deu nos grandes centros, como Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ) e Recife (PE), os maiores
centros urbanos e locais mais importantes da capoeira. Conforme a pesquisa realizada pelo grupo
responsável pela elaboração do Dossiê para o Registro da Capoeira como Patrimônio Cultural
Imaterial do Brasil (BRASIL, 2014).
Figura 2: Jogo de capoeira

Fonte: Portal da Capoeira.

Portanto, para chegar ao patamar de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro e da Humanidade, a
capoeira que já foi marginalizada, tanto pelo governo como pela sociedade no passado, teve que
passar por longos processos de resistência e perseverança até chegar a essa realidade.
Na atualidade, ver essa manifestação cultural dos afro-brasileiros se expandindo, não apenas no
Brasil, mas também no exterior, é uma vitória mais que merecida para esses povos lutadores e
vencedores. E além dos instrumentos musicais, as letras das músicas também são de
fundamental importância dentro do universo da capoeiragem, pois elas trazem uma carga de
história e simbolismo sobre a história dos negros e sua cultura.
A capoeira não é somente uma luta, um jogo ou dança, mas deve ser vista como uma expressão
cultural de origem negra, pois “mantém ligações com práticas de sociedades tradicionais, nas
quais não havia separação das habilidades nas suas celebrações, característica inerente à
sociedade moderna” (BRASIL, 2014, p. 19).
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A busca pela valorização da capoeira está ligada também como uma forma de resgatar o passado
dos negros trazidos para o Brasil e buscar sanar uma dívida histórica com a história desses
povos, “a importância da Capoeira na construção de relações harmoniosas entre diferentes
grupos étnico-raciais, no combate ao racismo e na socialização de crianças e jovens” (LIMA,
2012, p. 89).
Nesse cenário contemporâneo, onde as manifestações culturais de origem africana ainda não
atingiu um nível de igualdade, se torna necessária a busca pelo reconhecimento dos direitos e das
contribuições culturais, sociais e econômicas dos povos africanos para a formação cultural do
povo brasileiro é essencial para o conhecimento e a compreensão de nossa história e de nosso
país.
Desafios de História
1 – Como a cultura afro-brasileira é vista na atualidade?
R:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2 – Cite quatro manifestações culturais afro-brasileiras:
R: ___________________________________________________________________________
3 – Onde a capoeira teve início?
R: ___________________________________________________________________________
3 – A valorização da capoeira está ligada a quê?
R:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

1. O espaço geográfico industrial brasileiro- GEOGRAFIA
Para caracterizar a formação da indústria no Brasil é necessário que esse momento seja dividido
em fases, para seu melhor entendimento.
*PRIMEIRA FASE: de 1808 a 1929: (surto pequeno e insuficiente)
O espaço brasileiro ainda se constituía em um „arquipélago econômico‟, ou seja, as atividades
econômicas estavam dispersas pelo território e eram basicamente agrícolas, voltadas para o
mercado externo. A abertura dos Portos (por Dom João VI em 1808) levou ao estímulo de uma
pequena atividade inicial e a instalação de algumas poucas fábricas no Brasil. Mas, ocorria ainda
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a importação de bens de produção, sobretudo da Inglaterra, aprofundando a dependência externa
tanto econômica quanto tecnológica.
Como ainda se tratava de um pequeno e insuficiente surto industrial, é possível destacar a
ocorrência de alguns fatores que contribuíram para o fraco desempenho da indústria nesse
período, tais como: o mercado interno muito pequeno limitado pela escravatura, o desinteresse
das elites nacionais, cuja maior preocupação era continuar tendo grandes lucros com a
agricultura exportadora e as dificuldades para obter e manter bens de produção (máquinas,
equipamentos e peças de reposição), que precisavam ser importados da Inglaterra. Ao mesmo
tempo, outros fatores podem ser considerados *FATORES EXTERNOS que favoreceram a EXPANSÃO
como favoráveis à indústria, estimulados pela INDUSTRIAL:
-PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL (1914-1918) Essa guerra teve
atividade cafeicultora, como por exemplo, os forte influência no Brasil, pois muitos produtos que eram
lucros obtidos com a exportação do café que importados da Europa pararam de chegar ao país que passa a
produzir o que era importado (indústria leve, voltada para a
puderam ser investidos em novas atividades fabricação de bens de consumo não duráveis: alimentos, têxtil,
econômicas, especialmente na indústria. A higiene, limpeza e cosméticos). Ao mesmo tempo, as exportações
de café diminuíram muito, pois os países europeus que
infraestrutura instalada para o escoamento do costumavam comprá-lo não tinham mais dinheiro (os custos da
café (ferrovias e portos, como o de Santos, por guerra eram muito caro)
CRISE DE 1929queda do preço do café levando os antigos
exemplo) foi fundamental para viabilizar a nova -A
cafeicultores a aplicar na indústria. Com a quebra da Bolsa de
atividade econômica e a chegada de imigrantes Valores de Nova York, cairam os preços do café e praticamente
logo após o fim da escravidão (1888), e encerra o ciclo do produto no país. Dessa forma, parte do dinheiro
dos antigos cafeicultores foi aplicada na importação de máquinas
incrementou o mercado consumidor local, ao para a implantação da indústria.
mesmo tempo oferecendo mão-de-obra -A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939 a 1945) mais uma vez as
mercadorias não chegavam ao Brasil, a carência de bens de
relativamente especializada (experiência nas consumo fez muitas industrias surgirem no país nos anos de
fábricas europeias). Dessa forma os números guerra.
evoluíram rapidamente: em 1889 haviam 636 Portanto, as indústrias brasileiras implantadas nesses momentos
fábricas no país, já em 1920 esse número foi de graves crises internacionais foram chamadas de substituição
de importações, pois referem-se ao fato de que essas indústrias
para 13.569 fábricas no Brasil.
surgiram para suprir as necessidades do mercado interno,
Essa mudança atraiu muitos habitantes do substituindo os produtos que até então eram importados de
campo para a cidade que, com os imigrantes, países estrangeiros, que não podiam enviar seus produtos ao
Brasil, pois estavam vivendo graves crises em seu território
formaram o operariado urbano brasileiro.
Figura 1: PLATAFORMA PETROLÍFERA DA
PETROBRÁS

Fonte: Sindpd.
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*SEGUNDA FASE: de 1930 a 1955: (a industrialização
nacionalista)

Figura 2: Fábrica da Volkswagen no Brasil

A crise econômica de 1929 gerou uma drástica redução da
atividade cafeeira, até então carro-chefe da economia
nacional, porém acelerou o ritmo da industrialização no
país. Ajudou ainda a acelerar a industrialização brasileira à
crise do capitalismo mundial (iniciada em 1929), que se
estendeu por alguns anos provocando falências em muitos
Fonte: Geografalando.
países fornecedores de manufaturados ao Brasil. O fim da
concorrência estrangeira criou condições para a implantação de novas indústrias. O êxodo rural,
provocado pelas saídas das fazendas de café (trabalhadores foram para as cidades), ajudou a
aumentar a mão-de-obra operária, o mercado consumidor e a política nacionalista de Getúlio
Vargas (1930-1945 e 1951-1954), caracterizada pela intervenção do Estado na economia.
Transformado em agente fomentador da industrialização, o Estado brasileiro realizou pesados
investimentos que modernizaram a infraestrutura e multiplicaram a indústria de base. Durante a
ERA VARGAS, foi desencadeada a Segunda Guerra Mundial, reduzindo o ritmo de importação
de máquinas industriais, consequentemente reduzindo o ritmo de industrialização do Brasil.
A guerra estimulou a “SUBSTITUIÇÃO DE IMPORTAÇÕES”, início do típico processo
de industrialização ocorrido no Brasil quando as indústrias nacionais se viram obrigadas a
produzir mercadorias que até então eram importadas (roupas, móveis, calçados e outros).
A Era Getúlio Vargas foi o momento da indústria nacionalista, quando teve início uma
industrialização mais pesada (indústria de base e parques industriais) com foco no mercado
interno. Getúlio era chamado de „Pai dos pobres‟, pois chegou ao poder com grandes medidas:
criou no Brasil a CLT (consolidação das leis trabalhistas), pois as cargas de trabalho eram muito
grandes, não haviam férias, 13° salário, existia uma exploração total do trabalhador. Mas, ao
mesmo tempo foi chamado de „Mãe dos ricos‟, pois o empresariado brasileiro que tinha muito
capital era agrícola (não convivia no espaço urbano), portanto o dinheiro do Brasil vinha do
campo. Vargas criou a CLT somente no meio urbano, não levou para o meio rural.

INDUSTRIALIZAÇÃO TARDIA
Os países subdesenvolvidos tiveram que se industrializar em um mundo que já era industrializado e, portanto, tiveram duas
opções à seguir: *1° substituição de importações: -Deixar de comprar tudo de fora e passar a produzir no pais o que antes
importava (esse foi o modelo adotado pelo Brasil), o foco da produção estava no mercado INTERNO; ou podiam se tornar;
Plataformas de exportação que significa produzir para vender para outros países. Percebe-se a demanda (mundial) de um
produto e a plataforma de exportação visa suprir esses buracos. Neste caso, o foco está no mercado EXTERNO, por exemplo, os
Tigres Asiáticos: Hong Kong (China), Cingapura (Cidade de Cingapura), Coreia do Sul (Seul) e Taiwan (China).

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

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
*TERCEIRA FASE: de 1956 a 1990: (tripé econômico:
capitais, estatais nacionais e transnacionais)
Fase iniciada pelo governo Juscelino Kubitschek - JK
(1956-1961). Uma das medidas econômicas marcantes
do governo JK foi a abertura das fronteiras do país aos
capitais estrangeiros por meio de incentivos fiscais
tarifários. Os grupos estrangeiros pagariam menos
impostos, além de descontos e prazos maiores para
quitá-los.

*QUARTA FASE: de 1990 até hoje: (globalização)
Na década de 1990, ocorreu uma reorientação
geográfica do capitalismo mundial (globalização)
acarretando grande crescimento nas trocas comerciais
entre os países e aumento expressivo dos
investimentos das transnacionais nos países
subdesenvolvidos,
sobretudo
nos
mais
industrializados, conhecidos como EMERGENTES.

Geografia na rede:
Saiba mais sobre a indústria no Brasil assistindo ao documentário ‘A história da Indústria
Brasileira’, em: <https://www.youtube.com/watch?v=C5ru8FNGYus>.
Desafios de Geografia
1) O Brasil foi um país que se industrializou tardiamente. Comente como se caracterizou o
primeiro surto industrial.

2) Quais são os fatores externos que favoreceram a implantação da indústria no Brasil?
Explique.

3) Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek foram presidentes que atuaram de forma muito
relevante para a industrialização brasileira, mas de forma totalmente diferente. Explique.

4) Diferencie como se dá a industrialização a partir do sistema de „substituição de importações‟
e do sistema de „plataforma de importações‟. E qual foi o sistema adotado pelo Brasil?
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2. Neoliberalismo - SOCIOLOGIA
Neoliberalismo é um novo conceito do liberalismo clássico. Sua principal característica é a
defesa de maior autonomia dos cidadãos nos setores político e econômico e, logo, pouca
intervenção estatal. O Liberalismo surgiu no século XVIII em oposição ao Mercantilismo e às
imposições aos trabalhadores em consequência da Revolução Industrial.
Seus ideais, entretanto, foram interrompidos pelo surgimento do keynesianismo, que surgiu após
a Segunda Guerra Mundial e pregava ideias opostas. Anos depois, o modelo do keynesianismo
foi criticado, dando oportunidade para o regresso dos ideais do liberalismo econômico. Dado o
contexto histórico, ele regressa no século XX com o nome de neoliberalismo.
Neoliberalismo Econômico
O neoliberalismo econômico teve lugar a partir da década de 70. Substituiu as medidas do
modelo keynesiano, apoiando os princípios capitalistas. Com o objetivo de estimular o
desenvolvimento econômico, a ênfase principal é a não interferência do Estado na economia.
Os neoliberais defendem que a economia deve ser baseada no livre jogo das forças do mercado.
Segundo eles, isso garantiria o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país.
As características do Neoliberalismo são:
- Privatização de empresas estatais;
- Livre circulação de capitais internacionais;
- Abertura econômica para a entrada de empresas multinacionais;
- Adoção de medidas contra o protecionismo econômico;
- Redução de impostos e tributos cobrados indiscriminadamente.
Desafio de Sociologia

1) Descreva as principais características do Neoliberalismo Econômico.

4.Método do pensamento filosófico: Intuição - FILOSOFIA
Na aula anterior vimos que no método dedutivo um raciocínio desencadeia outro raciocínio,
construindo ideias ou conceitos até uma conclusão válida, e para isso usa a linguagem como
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mediação. Nesta aula vamos tratar sobre outro método de pensamento filosófico, o método
intuitivo.
O método intuitivo é imediato, ou seja, é um raciocínio que ocorre em nossa mente de modo
direto sem o uso da linguagem, e por isso é dito imediato. Em outras palavras, a intuição é
percebida pela mente, e por isso não requer demonstração ou prova, assim dissemos que ela é
evidente por si mesma. É quando o pensamento por si só basta para o entendimento de algo. É
como se nossa mente “conversasse” consigo mesma. Por exemplo, voltemos a aula 2 onde
tratamos do cogito cartesiano: penso, logo existo. Quando Descartes procurou um método de
pensamento capaz de construir conhecimento verdadeiro acerca das coisas, ele partiu do
fundamento do método que é a dúvida metódica. Ou seja, é necessário duvidar de tudo o que
sabemos. A primeira verdade a que Descartes chegou foi que o homem é um sujeito pensante, eu
pensante (a consciência), justamente porque duvida, e isto não é algo demonstrável, mas algo
que não é possível negar ou duvidar, pois é evidente por si mesmo.
A realidade ou existência do sujeito é percebida quando a própria consciência (o eu), percebe-se
a si mesma quando duvida (pensa). Ou seja, podemos duvidar de tudo, menos de que somos
sujeitos que pensam, porque somos capazes de duvidar. E esta percepção da nossa mente é o que
denomina-se intuição intelectual. Dito de outro modo, quando pensamos sabemos que estamos
pensando e não é preciso provar ou demonstrar isso, porque provar e demonstrar é pensar. O ato
do pensamento é a intuição intelectual e é realizado por um ser que pensa, o sujeito pensante, o
eu.
Por fim, na aula anterior também apresentamos o cogito cartesiano como exemplo para o
método dedutivo. A diferença entre os métodos em relação ao cogito está na maneira como ele é
apresentado. Na aula anterior usamos da linguagem para demonstrar e justificar o cogito, nesta
aula procuramos intuir o cogito como fez o filósofo Descartes em seu pensar. Isto é, procuramos
expor somente o ato puro do pensamento, a operação da mente, o “diálogo” da nossa mente
consigo mesma. E intuímos as coisas ou os objetos de pensamento, no caso a própria realidade
ou a existência como sujeitos pensantes.
Links para saber mais:
https://www.youtube.com/watch?v=xIh2hQhArn4
https://www.youtube.com/watch?v=n5P4VJvVQZk

Desafios de Filosofia

1. Quais as características do conhecimento intuitivo?
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Unidade

3

CIÊNCIAS DA NATUREZA

1. Energia e as transformações químicas – QUÍMICA
Energia dos alimentos
De onde vem
a energia para
você realizar
todas as suas
atividades
diárias?

As atividades diárias das pessoas, como: dirigir, cozinhar, estudar
e trabalhar são exemplos de processos físicos que são realizados
com o uso de energia.

A reposição da energia consumida pelo organismo é feita com
alimentação. Os alimentos consumidos pelas pessoas possuem em
sua composição variadas proporções de energia armazenada em sua estrutura química. Quando
comemos, eles são fracionados, absorvidos pelas células e passam por transformações.
De todos os alimentos que temos disponíveis, a maior fonte de energia são aqueles ricos em
lipídios, e podem ser encontrados nas gorduras em geral como azeite, manteiga, castanhas, coco,
abacate, entre outros. Mas são os carboidratos a nossa principal fonte de energia por estarem
presente nos cereais, vegetais que contém fécula como batata, mandioca, inhame, entre outros.
A extração de energia dos alimentos é feita por
reações de oxidação, e o processo total é
A grandeza que expressa a quantidade de
exotérmico. A energia química é liberada no
energia contida nos alimentos é a
organismo através do metabolismo dos
quilocaloria
nutrientes absorvidos pelo sistema digestório.
1 kcal = 1000 cal
1 kcal ou 1 cal equivale a 4,18 kJ
(quilojoules) de energia

O metabolismo “fabrica” energia calórica,
tirando dos alimentos seu conteúdo em
calorias. A energia produzida pode ser
convertida em calor para a manutenção da temperatura corpórea, digestão ou utilizada para a
obtenção de trabalhos mecânico (contração muscular), elétrico (impulso nervoso) e outros.
Uma parte dessa energia também pode ser armazenada, temporariamente, na forma de
substâncias que liberam energia quando necessária. Agora, o processamento da energia depende
do metabolismo do organismo e das atividades diárias praticadas.
A quantidade de energia contida em um alimento, conhecida por valor calórico, é medida através
de sua queima em um aparelho chamado calorímetro. Na aula anteriror foi mostrado uma
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imagem do aparelho. O calor liberado pela queima do alimento é expresso em quilocaloria
(kcal). A Caloria é a grandeza usada para expressar o calor ou o valor energético do alimento.

Pílulas de Ciência: Energia dos Alimentos
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/recurso?id=3808&name=P%C
3%ADlulas%20de%20Ci%C3%AAncia:%20Energia%20dos%20Ali
mentos:%20parte%202:%20v%C3%ADdeo

Desafios de Química
1. Analise a imagem mostrada à direita e
responda as questões seguintes:
a) Qual dos alimentos fornece mais energia?
__________________________
b) Qual dos alimentos fornece menos energia?
___________________________
c) Se uma pessoa tomar dois sorvetes, quanto
tempo em repouso ela levará para gastar a
energia que eles fornecem?
___________________________
d) O que fornece mais energia: um
hambúrguer com queijo ou quatro maçãs?
___________________________
e) Qual dos alimentos mostrados podem
engordar mais facilmente uma pessoa?
______________________________
Exercício extraído de PERUZZO, F. M; CANTO, E. L. Química: na abordagem do cotidiano. São Paulo. Ed.
Moderna, 4ª Edição, 2010, 207 p.

2. A imagem colocada à direita apresenta
alguns alimentos que normalmente são
servidos no café da manhã. Supondo que
você prepare seu próximo café da manhã
com um pão francês, meia colher de
manteiga, uma fatia de peito de peru e meia
fatia de queijo mozarela, quanto de energia
medida em quilocalorias (Kcal) seu corpo
irá absorver?
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2. Energia e suas transformações -FÍSICA
Dando continuidade a análise das termelétricas, esta semana analisaremos um tipo de usina
termoelétrica bem específica, que é a usina nuclear, que transforma calor em energia elétrica. A
porcentagem da participação de energia nuclear, em relação à produção total de energia elétrica
no planeta, saltou de 0,1% para 16% em 30 anos. A França e a Lituânia possuem mais de 75%
de suas necessidades energéticas satisfeitas com a energia nuclear, que não gera poluição
atmosférica nem emissões de gases de efeito estufa. A usina nuclear projetada para gerar energia
elétrica, utiliza como fonte geradora de calor a fissão nuclear do urânio-235, em substituição ao
carvão ou ao óleo combustível, por isso a denominação central térmica nuclear. A figura abaixo
ilustra o funcionamento de uma Central Térmica Nuclear utilizada para gerar energia elétrica.
Figura: Como funciona uma usina Nuclear

A fissão dos átomos de urânio dentro das varetas do elemento combustível aquece a água que
passa pelo reator a uma temperatura de 320 graus Celsius. Para que não entre em ebulição – o
que ocorreria normalmente aos 100 graus Celsius – esta água é mantida sob uma pressão 157
vezes maior que a pressão atmosférica. O gerador de vapor realiza uma troca de calor entre as
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As referências bibliográficas estão publicadas em aba das referências.

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

águas do circuito primário e a do circuito secundário, que são independentes entre si (observe as
cores e legendas da figura para você identificar os circuitos). Com essa troca de calor, a água do
circuito secundário se transforma em vapor e movimenta a turbina - a uma velocidade de 1.800
rpm - que, por sua vez, aciona o gerador elétrico. Esse vapor, depois de mover a turbina, passa
por um condensador, onde é refrigerado pela água do mar, trazida por um terceiro circuito
independente. O Brasil tem duas usinas nucleares (Angra 1 e Angra 2).
Para você assistir: https://www.youtube.com/watch?v=MqxDpCG9QkU
Texto complementar: https://www.eletronuclear.gov.br/Sociedade-e-Meio-Ambiente/espacodo-conhecimento/Paginas/Energia-Nuclear.aspx

Desafios de Física
1. Quais os impactos ambientais de uma usina nuclear?
2. Qual a diferença entre uma usina termoelétrica convencional e uma termoelétrica nuclear?
3. Explique, de forma resumida, dentro do contexto de máquinas térmicas, o princípio de
funcionamento de uma usina nuclear.

3. As Mudanças Climáticas e a Saúde Humana - BIOLOGIA
Como já visto no texto anterior, o impacto das emissões de gases de efeito estufa de origem
antropogênica tem como consequência modificações no ambiente em uma escala global. Embora
o tema seja complexo, e tendo a precaução de não estabelecer uma relação direta de causa e
efeito imediato, defende-se que, se os objetivos para frear as emissões de gases de efeito estufa
não forem atingidos, as mudanças climáticas trarão consequências não apenas ao meio ambiente,
mas também riscos à saúde humana. Nesse contexto, a imagem a seguir mostra de que modo as
alterações no clima podem afetar a saúde humana.
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Figura: Interfaces entre o Regime Internacional de Mudança Climática e Saúde Global

Fonte: Adaptada de Scielo.

Para entender melhor a nossa saúde, é preciso conhecer os sistemas que compõem o
corpo humano. A fisiologia humana tem como objetivo identificar as características e
mecanismos específicos do corpo humano que mantem o organismo vivo. Utilizaremos como
exemplo o sistema respiratório para associá-lo ao tema estudado.
O Nosso Sistema respiratório
O Nosso Sistema respiratório realiza as trocas gasosas, fornecendo oxigênio (O2) e removendo o
gás carbônico (CO2) das células, sendo constituído por dois pulmões e pelas vias respiratórias. O
ar é direcionado aos pulmões por meio das vias aéreas condutoras:
Nariz

Faringe
Laringe

Estrutura por onde entra o ar do meio externo. A cavidade nasal revestida
no seu interior pela mucosa nasal é separada pelo septo e no epitélio da
mucosa encontram-se células produtoras de muco.
Estrutura comum ao sistema digestório e respiratório que recebe o ar das
cavidades nasais e o conduz para a laringe.
Tubo cartilaginoso com função respiratória e fonatória que abriga as pregas
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Traqueia
Brônquios
Bronquíolos

vocais e une a faringe à traqueia. A epiglote impede a entrada de alimento
nas vias aéreas.
Tubo cartilaginoso, membranoso e cilíndrico que conduz o ar inspirado até
os brônquios.
Estruturas tubulares que fazem a ligação entre a traqueia e os pulmões.
São as ramificações dos brônquios que chegam até os alvéolos pulmonares,
onde ocorrem as trocas gasosas.

A inspiração representa a entrada do ar e a expiração a saída. O ar inspirado é aquecido,
umedecido e filtrado antes de chegar nos pulmões.
Os bronquíolos possuem terminações denominadas alvéolos pulmonares, que são as
unidades de trocas gasosas.
Os pulmões se dividem em lobos, sendo três do lado direito e dois do lado esquerdo.
Esses ainda se dividem em lóbulos e segmentos.
A troca gasosa, que ocorre nos alvéolos pulmonares (que são estruturas cheias de vasos
sanguíneos), se dá por meio da difusão. Nesse processo, o O2 passa para a corrente sanguínea
enquanto o CO2 é eliminado.
Figura: Sistema respiratório

Fonte: Todamateria.

O sistema nervoso central controla o
processo respiratório por meio da medula oblonga
lateral do tronco cerebral. Os principais músculos
envolvidos são o diafragma (separa a cavidade
torácica e abdominal) e os músculos intercostais
(encontram-se entre as costelas).
O processo de trocas gasosas é denominado
hematose. O gás oxigênio segue dos alvéolos para
o sangue, e o gás carbônico passa dos capilares
para os alvéolos. As hemácias ou células
vermelhas do sangue contêm a hemoglobina, uma
proteína que se liga ao gás oxigênio. Cada
molécula de hemoglobina é capaz de se ligar a
quatro moléculas de gás oxigênio. Quando a
hemoglobina se liga ao gás oxigênio, passa a ser
chamada de Oxiemoglobina (HbO2). A ligação se
desfaz nos capilares dos tecidos para que o gás

oxigênio possa entrar nas células.
O que são alergias respiratórias?
De modo resumido, podemos definir a alergia como uma doença inflamatória que causa
reações no organismo, quando este é exposto a determinadas substâncias. No caso das
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alergias respiratórias, os grandes vilões são os ambientes empoeirados e cheios de ácaros,
fungos e bactérias. Assim, quando uma pessoa alérgica entra em contato com esse tipo de
ambiente, rinites e outros problemas podem surgir. Os principais sintomas das alergias
respiratórias são dificuldade para respirar, tosse, dores de cabeça, nariz ressecado, garganta
arranhando e espirros frequentes.
Ar-condicionado pode causar alergias respiratórias? Disponível em:
<https://www.unimed.coop.br/web/santabarbara/noticias-unimed//asset_publisher/0odaoOAXWeGr/content/ar-condicionado-pode-causar-alergias-respiratorias- >. Acesso em:
25 maio 2020.

Asma é uma doença comum das vias aéreas ou brônquios (tubos que levam o ar para dentro
dos pulmões), causada por inflamação das vias aéreas. A asma causa os sintomas de falta de
ar ou dificuldade para respirar, sensação de aperto no peito ou peito pesado, chio ou chiado
no peito e tosse. Esses sintomas variam durante o dia, podendo piorar à noite ou de
madrugada e com as atividades físicas. Os sintomas também variam bastante ao longo do
tempo. Às vezes desaparecendo sozinhos, mas a asma continua lá, uma vez que não tem
cura.
Asma. Disponível em: <https://sbpt.org.br/portal/espaco-saude-respiratoria-asma/>. Acesso em: 25 maio 2020.

Mudanças Climáticas e Saúde - Produzido Canal saúde Fiocruz
https://www.youtube.com/watch?v=7aHlX3TsAUQ

Desafios de Biologia
1. Material Particulado (MP) é uma mistura complexa de sólidos com diâmetro reduzido, cujos
componentes apresentam características físicas e químicas diversas. As fontes principais de
material particulado são a queima de combustíveis fósseis, queima de biomassa vegetal,
emissões de amônia na agricultura e emissões decorrentes de obras e pavimentação de vias.
Estudos indicam que os efeitos do material particulado sobre a saúde incluem: câncer
respiratório, arteriosclerose, inflamação de pulmão, agravamento de sintomas de asma,
aumento de internações hospitalares e podem levar à morte. (Adaptado)
Poluentes Atmosféricos. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/qualidade-doar/poluentes-atmosf%C3%A9ricos.html>. Acesso em: 25 maio 2020.

Descreva o caminho percorrido pelo ar inspirado passando pelas vias condutoras até as
trocas gasosas nos alvéolos pulmonares.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

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

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

4. O ozônio (O3) é encontrado naturalmente na estratosfera (camada situada entre 15 e 50 km de
altitude), onde tem a função positiva de absorver radiação solar, impedindo que grande parte
dos raios ultravioletas chegue à superfície terrestre. A formação do ozônio na troposfera
(camada inferior da atmosfera), ocorre através de reações químicas complexas que acontecem
entre o dióxido de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis, na presença de radiação solar.
Estes poluentes são emitidos principalmente na queima de combustíveis fósseis, volatilização
de combustíveis, criação de animais e na agricultura. Entre os efeitos à saúde estão o
agravamento dos sintomas de asma e de deficiência respiratória, bem como de outras doenças
pulmonares (enfisemas, bronquites, etc.) e cardiovasculares (arteriosclerose). (Adaptado)
Poluentes Atmosféricos. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/qualidade-doar/poluentes-atmosf%C3%A9ricos.html>. Acesso em: 25 maio 2020.

a) O que diferencia o ozônio formado na estratosfera do ozônio troposférico?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
b) Qual a importância da camada de ozônio na estratosfera?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Associe as doenças às suas características.
I. Enfisema pulmonar
II. Asma
III. Alergia respiratória
IV. Pneumonia

( ) Inflamação dos brônquios.
(
) Reação do sistema imunológico a determinadas
substâncias.
(
) Modificações na estrutura pulmonar (alargamento e
destruição dos alvéolos) e perda de superfície respiratória.
( ) Inflamação nos pulmões.
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