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CIÊNCIAS HUMANAS

História de MT – Período Colonial – História

O que hoje conhecemos como Mato Grosso já foi território espanhol, pois pelo Tratado de
Tordesilhas (de 07 de junho de 1494) o território do atual estado do Mato Grosso pertencia à
Espanha. Os jesuítas, a serviço dos espanhóis, criaram os primeiros núcleos, de onde foram
expulsos pelos bandeirantes paulistas em 1680.
Pascoal Moreira Cabral e a fundação de Cuiabá em 08 de abril de 1719.

Fonte: Portal Mato Grosso. Disponível em:
<http://www.portalmatogrosso.com.br/imprime.php?cid=29510&sid=390>. Acesso em: 15 Abr. 2020.

A fundação de Cuiabá
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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O primeiro bandeirante a dar notícia sobre a região do Mato Grosso foi Antônio Pires de
Campos, que em 1718 explorou o ribeirão Mutuca e o rio Coxipó até o encontro com o rio
Cuiabá. Não encontraram ouro, somente índios.
Em 1718, a descoberta do ouro acelerou o povoamento. Então, Pascoal Moreira Cabral enviou,
até a vila de São Paulo, Fernão Dias Falcão, a fim de levar a boa nova da descoberta. A notícia
do novo achado aurífero fez acorrer, para as minas do Coxipó, grande quantidade de pessoas das
mais variadas partes da Colônia. Exauridas rapidamente, deram nascimento a outra, também no
rio Coxipó, porém às margens do córrego Mutuca, onde foram encontradas jazidas de ouro. Essa
mina ensejou o nascimento de mais um arraial, a que deram o nome de Forquilha. Colocaram-no
sob a proteção de Nossa Senhora da Penha de França, padroeira desse segundo achado aurífero
e, como era de costume, ali ergueram uma capela em homenagem à santa.
No ano de 1721, outro sorocabano, Miguel Sutil de Oliveira, tendo descido do rio Coxipó para o
rio Cuiabá, onde havia plantado roça, enviou dois índios para buscar mel. No retorno, ao invés
do doce alimento, trouxeram pepitas de ouro. Estava descoberta a terceira jazida aurífera matogrossense, desta vez situada no leito do córrego chamado Prainha, afluente do rio Cuiabá. A
notícia desse novo achado aurífero fez com que grande parte dos moradores da Forquilha, e até
mesmo do Arraial Velho, passassem a minerar no córrego da Prainha, dando nascimento a um
pequeno vilarejo, sob a proteção do Senhor Bom Jesus.
Para registro histórico desse primeiro período, o governador da Capitania de São Paulo solicitou
que fosse confeccionada uma Ata de Fundação do descobrimento das novas minas. Em 8 de abril
de 1719, Pascoal Moreira Cabral assinou a ata da fundação de Cuiabá no local conhecido como
Forquilha, às margens do Coxipó, de forma a garantir os direitos pela descoberta à Capitania de
São Paulo. Mediante a garantia de que as minas do Cuiabá já eram uma realidade, o governador
da Capitania de São Paulo nomeou, para o cargo de Superintendente Geral das Minas, João
Antunes Maciel, e para o cargo de Capitão-mor Regente, Fernão Dias Falcão, pessoas da sua
mais absoluta confiança.
Com a exploração do ouro, o arraial de Cuiabá cresceu com a construção de casas, igrejas e
atividades comerciais. A grande maioria dos habitantes do arraial se dedicava a mineração. Os
produtos agrícolas de primeira necessidade, tais como arroz, feijão, mandioca, farinha de
mandioca, milho, açúcar e cachaça eram fornecidos por duas localidades próximas a Cuiabá, Rio
Abaixo (atual Santo Antônio de Leverger) e Serra Acima (atual Chapada dos Guimarães).
Todos os demais gêneros e produtos de que necessitavam provinham de São Paulo. De lá
chegavam roupas, bebidas, medicamentos, ferramentas de trabalho, alimentos variados, dentre
os quais destacava-se o sal, produto indispensável ao bem-estar da população do arraial.
Abastecimento das minas

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Fonte: Blogspot. Disponível em:
<http://historiografiamatogrossense.blogspot.com/2013/01/historiade-mato-grosso-abastecimento.html>. Acesso em: 22 Abr. 2020.

Desenvolveu-se um sistema abastecedor e de transporte de pessoas, implementado quase que
exclusivamente por meio dos rios, denominado de monções.
O abastecimento hidroviário era feito duas vezes ao ano e a viagem demorava,
aproximadamente, de quatro a seis meses, dependendo do volume de água dos rios. Nela, os
pilotos e a tripulação eram obrigados a ultrapassar cachoeiras e atravessar, por terra, grandes
trechos entre rios denominados varadouros. Nessa ocasião, as canoas e a bagagem eram
carregadas no ombro dos índios ou dos africanos. Além disso, as monções contavam com
contratempos inesperados como avaria das embarcações, temporais, falta de alimentos e,
sobretudo, ataque dos índios que habitavam as regiões limítrofes ao trajeto.

Sugestão de vídeo:
Fonte: Youtube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ci1Dwl-AbsA>. Acesso
em: 23 Abr. 2020.
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Desafios (Tarefa Semanal) - História
1 – Responda as questões abaixo:
a- Quais foram os 3 primeiros bandeirantes a adentrarem o solo mato-grossense?
b- Qual é a data de fundação de Cuiabá?
c- Que mudanças ocorreram em Cuiabá em função da exploração do ouro?
d- Comente sobre as monções.

1. A evolução das informações cartográficas - GEOGRAFIA
O enorme progresso técnico-científico ocorrido a partir de meados do século XX promoveu uma
verdadeira revolução na Cartografia. Um mapa é o plano onde se descrevem os fenômenos
naturais e da humanidade. Esses fenômenos são representados por sinais específicos, de acordo
com os princípios da cartografia, que é a ciência de compor cartas geográficas ou mapas. Os
mapas modernos são diretos, sintéticos e precisos. Por meio deles, pode-se ter uma imagem geral
de uma configuração geográfica com dados matemáticos. A origem do mapa remonta a
aproximadamente 4.500 anos. Antes de saber escrever, o homem já fazia desenhos para
representar o espaço em que vivia.
O avanço da
tecnologia,
principalmente
depois
da
Segunda Guerra
Mundial, deveuse especialmente
às disputas que
marcaram
a
Guerra
Fria
(1945-1991).
Como forma de
garantir
seu
poderio,
estadunidenses e
soviéticos

IMAGEM DE SATÉLITE: VIADUTO DA MIGUEL SUTIL SOBRE A AV. RUBENS DE
MENDONÇA

Fonte: Google Earth. Disponível em:<https://earth.google.com/web/>. Acesso em: 18 Abr.
2020.
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investiram grandes somas e recursos humanos em setores que passavam a ser estratégicos. As
armas de longo alcance exigiram o desenvolvimento de radares e sistemas de navegação. Com a
corrida armamentista foi necessário desenvolver sistemas de comunicação e, por extensão,
satélites, aos quais foram acoplados sofisticados equipamentos fotográficos para a espionagem.
A corrida armamentista transformou-se também numa corrida tecnológica. No final desse
período, muitas técnicas e equipamentos, até então exclusivos do setor militar, foram
apropriados pela sociedade e pela economia. Os instrumentos e as técnicas utilizados pelas
potências durante a Guerra Fria servem agora para monitorar, informar e interligar os diversos
pontos do planeta, como ocorre com a internet. Parte dessa sofisticada tecnologia convergiu
também para a ciência cartográfica, criando novas possibilidades de mapeamento de territórios.
AEROFOTOGRAMETRIA

Fonte: Paraná. Disponível em:<http://www.geografia.seed.pr.gov.
br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1046&evento=1#menugaleria>. Acesso em: 17 Abr. 2020.

IMAGEM DE SATÉLITE

AEROFOTOGRAMETRIA
X
SATÉLITES
A utilização de aviões em mapeamento
não é algo recente, inclusive, o seu uso
progrediu desde 1950. A evolução das
máquinas fotográficas permitiu acoplálas em aeronaves para conseguir uma
visão mais ampla do território a ser
cartografado. Uma aerofotografia, (ou
fotografia aérea) em termos técnicos, é
considerada como aquela fotografia
obtida por meio de câmara com uma
vista aérea rigorosamente calibrada,
(com distância focal, parâmetros de
distorção de lentes e tamanho de
quadro de negativo conhecidos)
montada com o eixo óptico da câmara
próximo da vertical em uma aeronave
devidamente preparada e homologada
para receber este sistema.

A imagem de satélite é um arquivo de
imagem obtido por sensoriamento
remoto a partir de um satélite artificial.
Esse processo poderia ser explicado de
maneira simplista, como a obtenção de
Fonte: Google Earth. Disponível em:<https://earth.google.com/
uma fotografia da Terra, de uma
web/>. Acesso em: 18 Abr. 2020.
máquina localizada no espaço dentro
de um satélite. Eles podem transmitir informações em tempo real para uma grande parte do
mundo. Vários deles fornecem imagens a cada meia hora, permitindo observar a evolução de
frentes frias e quentes, bem como a formação de furacões. Outros satélites possuem
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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equipamentos sofisticados que podem distinguir fontes de calor, o que os tornam fundamentais
em ações militares, pois podem, por exemplo, detectar aviões inimigos que ainda estejam em
solo, com os motores ligados prestes a decolar.
A TECNOLOGIA NO NOSSO COTIDIANO
A tecnologia tem evoluído numa velocidade sem precedentes ao longo dos anos. A sociedade fez
com que ela se encontrasse presente no sistema financeiro, assim como na economia, cultura,
entretenimento, indústrias de telecomunicação e no dia-a-dia das pessoas. Que a tecnologia está
presente em nossas vidas não há como negar. Na internet que você acessa diretamente do seu
telefone celular, na transmissão do jornal que chega via satélite na sua televisão e até nas aulas
disponibilizadas a distância, em um grave momento de pandemia, como o que estamos vivendo
agora.
A facilidade que a tecnologia nos proporciona, ao poupar tempo e trabalho nas mais diversas
funções traz vantagens e desvantagens. O avanço da tecnologia impõe
DESEMPREGO
muitos desafios a serem superados para o uso positivo e benéfico aos
ESTRUTURAL e
consumidores dos seus serviços. É necessário cuidado com segurança e
CONJUNTURAL
privacidade. A presença crescente de tecnologia na vida das pessoas vem O primeiro trata do
mudando a forma como elas se comunicam e se relacionam em diferentes desemprego proveniente
de
uma
evolução
esferas, da familiar à profissional.
tecnológica. Neste caso, é
possível que o cargo
ocupado pela pessoa
possa até deixar de existir.
O segundo (conjuntural)
trata do desemprego que
surge em um determinado
local a partir de uma grave
crise econômica, natural,
ambiental. Ao passar a
crise, as pessoas tendem a
recuperar seu emprego.

Portanto, é possível notarmos pontos positivos e negativos no uso da
tecnologia: ao mesmo tempo que existe atualmente uma facilidade em
encontrar informações, existe também a grande possibilidade de veicular
informações e notícias falsas (Fake News), existe a possibilidade de acesso
a conteúdo educacional na internet, mas também facilmente se distrai e se
dispersa através das múltiplas páginas existentes na rede. Ao mesmo
tempo em que pode favorecer a indústria e o mundo dos negócios, também
cria desemprego e exige uma qualificação cada vez maior dos
trabalhadores. E por último, ao mesmo tempo em que cria uma eficiência
enorme na localização e tratamento de dados, permite e facilita o acesso a informação privada,
possibilitando inclusive o chamado cibercrime (crime virtual).

Geografia na rede:
Acesse a página do Google Earth Educação – Google Viajante, e clique em Parques Nacionais
dos Estados Unidos. É possível acessar uma série de parques naturais com imagens em alta
resolução, incluindo fotografias. Entre, conheça, aprenda e divirta-se em:
<https://earth.google.com/web/@0,0,0a,22251752.77375655d,35y,0h,0t,0r/data=CgQSAggB?hl=pt-BR>.

Acesse a página do YouTube, e assista o documentário Vítimas do Facebook, que lança um
olhar sobre as possíveis consequências da grande exposição de informações pessoais através
das redes sociais, em: < https://www.youtube.com/watch?v=taYESjyhMjY>.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Desafios - Geografia
1) Relacione o período histórico conhecido como Guerra Fria com a ocorrência da evolução
tecnologica.

2) Diferencie a aerofotogrametria das imagens de satélites.

3) É inegável que a tecnologia trouxe muitas vantagens para os seres humanos, mas junto com
ela não vieram apenas pontos positivos. Escreva abaixo algumas das vantagens e desvantagens
na presença da teclogia em nosso cotidiano.

4) Existem dois tipos de desemprego: estrutural e conjuntural. Explique-os e relacione-os ao
momento atual: tecnologia e pandemia.

2. O que é Socialização? - SOCIOLOGIA

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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O que é Socialização?
Por Cristiano das Neves Bodart

Buscando ser bem direto, partimos da seguinte pergunta, acompanhada de uma resposta: O que é
Socialização? Trata-se do processo pelo qual o indivíduo internaliza o coletivo, ou seja, através
da socialização é que as ideias, valores, crenças, normas e costumes estabelecidos pela sociedade
(pelo coletivo) são internalizados pelo indivíduo. E pela apreensão destes é que ele se adapta aos
grupos dos quais faz parte.
A socialização é um processo dinâmico. Trata-se de um processo de formação de identidade
coletiva, sua identidade individual (papeis) e personalidade (persona) e que, por sua vez, esse
indivíduo socializado passa a ser ferramenta de manutenção e transformação da socialização de
outros, pois quem é o socializado é também um que socializa. Tal interação e integração estarão
sempre presente, pois enquanto houver relações humanas ocorrerá socialização.
Partindo da perspectiva de Durkheim, podemos dizer que o indivíduo precisa e depende da
sociedade, e esta só existe em razão dos indivíduos. Nesta relação surgem as regras e normas
como meios de coerção social para manter o equilíbrio desta relação. Estas, por sua vez, afetam
o indivíduo, que passa a ter liberdade condicionada, ora atendendo-as e ora transgredindo-as;
podendo gerar conflitos por este não exercer satisfatoriamente o seu papel social.
Dito isto, podemos afirmar que: 1) o indivíduo insere-se na sociedade por meio dos grupos
sociais e; 2) O processo de socialização pode variar de acordo com o ambiente ou o tempo.
A socialização dar-se-á como processo de educação dos indivíduos (não me refiro à educação
científica). Refiro-me ao fato de aprender com outros indivíduos que já estão na sociedade há
mais tempo (no caso da relação entre crianças e adultos) ou com outros sujeitos que
compartilham as mesmas experiências sociais. Nesses termos, podemos inferir que existem dois
tipos de educação: 1) Educação Formal, onde ocorrem relações mais superficiais, profissionais.
Nesse espaço buscam-se respeito às normas, ás regras…; 2) Informal: onde ocorrem relações
mais íntimas, marcadas por afetos. Ainda há os agentes versáteis, ou seja, presente em todas as
esferas da experiência social do indivíduo, como TV, jornal, Cinema, Rádio, Internet…
O processo de socialização humana é um processo complexo, composto por três fases, sendo
elas primária, secundária e terciária.
O ser humano é um ser social, isto é, incapaz de viver isoladamente longe de outro ser humano.
Precisa conviver com maior número possível de outros humanos para formar sua própria
personalidade e visão de mundo. Tal construção de sua própria personalidade e visão de mundo
é justamente o processo de socialização, embora o que ele terá é uma visão mais compartilhada
com seu grupo do que uma visão própria.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Em sua fase primária, a socialização humana ocorre na
infância. Nessa fase a criança, por não ter um mínimo de
experiência de vida, ainda não tem condições de avaliar se
o que lhe ensinam é verdadeiro ou não, sendo induzida a
acreditar em tudo e em todos à sua volta sem fazer muitos
questionamentos:
é
a
chamada
aprendizagem
incondicional ou aprendizagem por imitação.
A fase secundária da socialização humana ocorre na
adolescência, onde o indivíduo ainda não é totalmente um
adulto, mas já não é mais criança, dispondo de um mínimo
de experiência de vida suficiente para, ao menos, tentar
avaliar o que lhe é ensinado. É a fase dos “Por quê? Como?
Quando? Onde?” etc. Não é atoa que o adolescente
(normalmente) é tão rebelde. Em muitos casos a rebeldia é
consequência dos conflitos de consciência decorrentes de
avaliações do que lhe orientam, e suas considerações a respeito dessas orientações. Em muitos
momentos os adolescentes entendem que nem tudo o que lhes será imposto como verdade será,
de fato, verdade. Em alguns momentos a maneira como lhe ensinaram ser a vida e como eles
devem viver não é visto como coerente com a realidade que está a sua volta. A revolta pode
ocorrer por reconhecer que seus pais e as estruturas sociais vigentes lhes manipulavam.
Dependendo do grau manipulativo que sofreram ao transgredir uma regra na fase de criança, os
adolescentes podem acabar não acreditando nos pais ou adultos. A partir desses conflitos, os
adolescentes passam a buscar suas próprias respostas para as perguntas que a sociedade insiste
em não lhes fornecer. Em muitos momentos, quando fornece são respostas sem coerência com a
realidade na qual estão inseridos. A busca por respostas marca a fase terciária da socialização.
Quando um indivíduo passa a defender até as últimas consequências a seguinte tese de que
“…não existe assunto inquestionável, não existe assunto proibido, não existe pergunta proibida,
não existem experiências proibidas e cada um tem que ser adulto o suficiente para arcar com as
consequências de seus próprios atos…”, significa que tal se encontra na fase terciária do
processo de socialização humana. Infelizmente a maioria da população mundial mal consegue,
ao longo de toda a sua vida, chegar até a fase secundária. A grande maioria parece morrer,
mesmo de velhice, sem ter alcançado a fase terciária de socialização humana.
Vídeos indicados
https://www.youtube.com/watch?v=mYS7wiaC_Jw
https://www.youtube.com/watch?v=Sgmu82_Z_no
DESAFIO DE SOCIOLOGIA

1. Descreva como acontece o processo de Socialização Primária e Secundária.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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3. Contexto histórico - FILOSOFIA
Na aula anterior mencionamos a nova realidade de vida em isolamento social provocado em
decorrência da pandemia1 do coronavírus2, em 2020. Esse modo novo de viver em isolamento
social3 fez muitas pessoas refletirem e avaliarem comportamentos, hábitos e valores. Trata-se de
um momento de crise, onde há medo e incerteza sobre o amanhã devido, principalmente, ao alto
número de mortes no mundo todo. Nessa aula vamos trabalhar dois conceitos opostos, a fim de
problematizar nossas ações cotidianas diante da nova realidade apresentada pela pandemia.
4. Egoísmo

O prefixo ego da palavra egoísmo vem do latim e significa eu. Sendo assim, um sujeito é dito
egoísta quando realiza uma ação que visa somente a si mesmo ou seu interesse. Uma ação é
egoísta quando não considera o outro nas suas relações ou nas implicações das condições das
ações que se pratica. O egoísta nas suas ações tem o interesse individual manifesto que é o
centro de referência da ação. Esse egoísmo é dito egoísmo ético.
3. Altruísmo
A palavra altruísmo vem do francês altruisme, onde autre significa outro. O altruísmo é o
conceito contrário ao conceito de egoísmo. Isto é, o interesse motivador da ação altruísta é do
outro e não do agente da ação.
Links:
https://www.youtube.com/watch?v=p8RQeM_W1WI

Desafios de Filosofia
1 – Durante a pandemia do COVID-19 você percebeu alguma atitude egoísta ou altruísta de sua
parte ou das outras pessoas?

1

. Epidemia é o surto de doença infecciosa em uma população ou região. O prefixo pan vem do grego e significa
todo, sendo assim, pandemia é uma epidemia disseminada em extensa área geográfica ou em grande parte de uma
população.
2
. Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. A doença COVID-19 é causada pelo
vírus SARS-CoV-2. A doença apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas, resfriados
comuns a doenças mais graves, como a Síndrome Aguda Respiratória Severa (SARS) e a Síndrome Respiratória do
Oriente Médio (MERS) e pode causar a morte.
3
. Isolamento vertical e horizontal são formas de distanciamento social que buscam reduzir a circulação de pessoas
e, assim, conter a disseminação de determinada doença. No isolamento vertical, apenas os grupos mais vulneráveis à
doença são isolados. Já no isolamento horizontal, há uma maior restrição da circulação de pessoas, ocorrendo o
fechamento de escolas, por exemplo. Embora existam defensores do isolamento vertical, segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS), o isolamento horizontal é o ideal para se prevenir a disseminação de uma doença.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Unidade

CIÊNCIAS DA NATUREZA

2

1 Energia e as transformações químicas - QUÍMICA

Combustão e impactos no ambiente
Na semana anterior trabalhamos o conceito de combustão como uma forma de
transformação química da matéria para obtenção de energia.
Nessa semana vamos ver que as reações de combustão de combustíveis, principalmente os
combustíveis derivados do petróleo, estão relacionadas com o grave problema de emissão de
gases poluentes no ar, ocasionando impacto ao ambiente.
O que são
combustíveis fósseis?

Você já parou pra
entender o que é o efeito
estufa?

Efeito estufa

Fonte: O que é efeito estufa e quais são suas consequências? Disponível em: <
https://novaescola.org.br/conteudo/2286/o-que-e-efeito-estufa-e-quais-sao-suas-consequencias >.
Acesso em: 14 Abr. 2020.

Na maioria das vezes,
o maior interesse da reação
de combustão é o calor ou a
energia liberada nelas.
O conforto e a
comodidade da energia
produzida por uma reação
de combustão vêm na
contramão da produção
excessiva do gás dióxido de
carbono (CO2). Ele é um
dos produtos da reação de
combustão.
O gás carbônico é
considerado um grande
vilão
para
a
saúde
ambiental, por ser um dos
causadores do efeito estufa

(ver imagem acima), aquecimento global e da chuva ácida.
Quando o CO2 reage com a água presente na atmosfera forma o ácido carbônico:

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Por ser considerado um ácido fraco, o ácido carbônico causa chuvas ácidas pouco nocivas.
O aumento da acidez na chuva ocorre principalmente quando há um aumento na concentração de
óxidos de enxofre e nitrogênio na atmosfera.
Mas não é tudo de ruim. O CO2 também é importante para a vida na Terra, por ser
essencial para a realização da fotossíntese. É graças ao gás carbônico que alguns tipos de
organismos vivos como plantas, algas e algumas bactérias que possuem clorofila realizam o
processo fotossintético. Isso acontece porque esses organismos utilizam a energia solar para
converter moléculas de CO2 e H2O em moléculas complexas, necessárias para a vida no planeta.
O efeito estufa é um fenômeno responsável pelo aquecimento natural do planeta terra. Se
não existisse o efeito estufa a temperatura média na Terra seria em torno de –15°C e não existiria
água na forma líquida, nem vida.
No entanto, o excesso de gás carbônico, juntamente com outros gases, funciona como uma
cortina de gás que vai da superfície da Terra em direção ao espaço e impede a dissipação da
energia solar, incidida sobre a superfície do planeta durante o dia. Parte do calor fica aprisionado
próximo da Terra, onde o ar é mais denso, causando o aquecimento.
A principal fonte de gás carbônico é a queima de combustíveis fósseis (carvão, gasolina,
diesel, entre outros) e as queimadas das florestas. No petróleo são encontrados enxofre,
nitrogênio e outros elementos que sofrem combustão e são liberados na forma de gases, que
poluem a atmosfera, o solo (impregnação) e todo o meio ambiente, trazendo danos para a
natureza e para a própria saúde do ser humano.
Uma maneira de amenizar os efeitos negativos da combustão dos derivados do petróleo é
investir em biocombustíveis. Os biocombustíveis são derivados de biomassa renovável que
podem substituir, parcial ou totalmente, combustíveis derivados de petróleo e gás natural em
motores a combustão ou em outro tipo de geração de energia. Por serem biodegradáveis e
praticamente livres de enxofre e compostos aromáticos, não causam impactos elevados ao meio
ambiente.
Os dois principais biocombustíveis líquidos usados no Brasil são o etanol, obtido a partir
de cana-de-açúcar e o biodiesel, que é produzido a partir de óleos vegetais ou de gorduras
animais e adicionado ao diesel de petróleo em proporções variáveis.
Aquecimento Global, o eterno verão?
(O vídeo fala sobre o efeito estufa, aquecimento global e conseqüências)
https://www.youtube.com/watch?v=nrhaOqttP7E&list=PLDymEiDw4ee_DTU6
IkS1Kxub7MZCEPi8d&index=64

O biodiesel é daqui!
https://www.youtube.com/watch?v=XCOZspTcjbA

Desafios–Química
A queima de combustíveis (como madeira, gás natural, petróleo ou carvão) vem sendo utilizada
há centenas de anos pela humanidade para produzir energia térmica. Queimamos gás butano para
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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cozinhar, gasolina para mover os carros, carvão para produzir energia elétrica. Em todos esses
processos, a combustão é utilizada para gerar calor. O resultado da queima de combustíveis
orgânicos é o aumento da poluição atmosférica, principalmente de gases como o SO, SO2, NO,
NO2 e NO3 que combinam-se com o vapor de água resultando em ácido sulfúrico e ácido nítrico,
que retornam para a superfície da Terra em forma de chuva ácida. Outros gases como o CO e
CO2, liberados na atmosfera, contribuem para o efeito estufa, que pode ocasionar o aumento da
temperatura média do planeta.
Fonte: Combustão. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/fisica/combustao.htm>. Acesso em: 17 abr.
2020.

O efeito estufa recebe esse nome em razão de seu mecanismo ser o mesmo de uma estufa
agrícola. A imagem abaixo detalha uma estufa agrícola. Analise-a e responda as questões.
a) Como o efeito estufa acontece?
b) Quais são as causas e
consequências da intensificação do
efeito estufa?
c) O que fazer para minimizar as
consequências do efeito estufa?
d) Quais são os gases da atmosfera
que causam o efeito estufa?

2. Energia e suas transformações - FISÍCA

Energia Elétrica e turbinas eólicas
O pontapé inicial no desenvolvimento das turbinas eólicas aplicadas na geração de eletricidade
foi dado pela Dinamarca, na figura de Poul La Cour, professor de um centro educacional de
adultos de Askov que, em 1881, construiu um protótipo de turbina eólica acoplada a um gerador
CC.
Na Rússia, em 1931, desenvolveu-se o aerogerador Balaklava. Era um modelo avançado de três
pás de 30 m de diâmetro, 100 kW de potência..
Nos Estados Unidos da América (EUA), um dos projetos bem-sucedidos foi o
aerogerador Jacobs, desenvolvido em 1920 pelos irmãos Marcellus e Joseph Jacobs.
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Quando você estiver no terceiro ano do ensino médio estudará, de forma mais aprofundada,
como se dá o processo da geração da energia elétrica, por hora o mais importante é compreender
que tudo começa com a energia cinética contida no ar em movimento, ou seja, o vento.
Estimativa do potencial eólico
A potência é definida como a razão pela qual a energia é usada ou convertida por unidade
de tempo, por exemplo, joules/s. A unidade da potência é o watt (W), e um watt é igual a 1
joule/s, de acordo com a unidade do Sistema Internacional (SI). A energia contida no vento é a
energia cinética, ocasionada pela movimentação de massas de ar.
A energia cinética do vento (E) é dada pela seguinte equação:
1
𝐸 = 𝑚𝑣 2
2
A energia por unidade de tempo é a potência, então:
𝐸
𝑃=
𝑡
A área varrida pelas pás da turbina eólica (ou de um moinho de vento) é calculada através da
equação:
𝐴 = 𝜋𝑟 2
Relacionando as três equações acima, juntamente com a massa específica do ar, obtemos a
equação da potência entregue pelo vento ao gerador eólico, ou a um moinho de vento, que é
dada por:
1
𝑃 = 𝜌𝐴𝑉 3
2
Como você observou, para chegar nessa importante equação partimos de conhecimentos préadquiridos, que são: energia cinética, massa específica e potência. Nas atividades a seguir
aplicaremos a teoria vista no texto.
Atividade complementar
Para você se informar: http://www.ventosbrasil.com/historico.html
Para você assistir: https://www.youtube.com/watch?v=5W4zZMGqQKk&t=47s
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Desafios de Física

1. Qual a potência de um cata-vento (gerador eólico), cujo diâmetro da área varrida pelas pás da
hélice é de 60 m e a velocidade do vendo é igual a 12 m/s. (Utilize a última equação vista no
texto. Observação: você terá o trabalho de pesquisar a densidade do ar - 𝜌).
2. De todas as grandezas físicas envolvidas na última equação do texto, qual é a que tem maior
importância para o cálculo da potência? Por quê?
3. A potência é uma grandeza física:
a ( ) escalar
b ( ) vetorial

c ( ) não mensurável

3. Fotossíntese e respiração celular - BIOLOGIA
A fotossíntese
O início do ciclo de energia para a maior parte dos ecossistemas ocorre com a
transformação da energia luminosa, proveniente do sol, em energia química, com a produção da
glicose (C6H1206), que é fonte de energia para a maioria dos seres vivos.
Esquema simplificado da Fotossíntese

Fonte: Relações alimentares: cadeias e teias alimentares. Disponível em: <
http://www.universiaenem.com.br/sistema/faces/pagina/publica/conteudo/textohtml.xhtml?redirect=25818238238780614579330354490>. Acesso em: 10 abr.
2020.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
Reação química da fotossíntese

Esse processo de conversão é a
fotossíntese, e é realizada pelos
produtores, representados pelas plantas,
algas e cianobactérias. No caso das
plantas, esse processo de síntese do
próprio nutriente envolve a luz solar, gás
carbônico (presente no ar), água e
componentes inorgânicos retirados do
solo pelas raízes. Além disso, é
necessária a presença de luz e da
clorofila, um tipo de pigmento
fotorreceptor que absorve a luz e é
responsável pela cor verde nas plantas.
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Quando a glicose é produzida,
parte da energia recebida do Sol é
armazenada. A matéria sintetizada a partir
da fotossíntese será usada em parte como
fonte de energia, e também transformada
em amido ou outros componentes
orgânicos da própria planta (proteínas,
óleos, etc.), que serão usadas para
crescimento e desenvolvimento da planta
Fonte: Reação química envolvida na fotossíntese. Disponível em: <
ou como alimento por outros seres vivos.
https://www.resumoescolar.com.br/quimica/reacao-quimica-envolvida-nafotossintese Acesso em: 10 Abr. 2020.
Embora a fotossíntese esteja representada
por meio de uma equação, cabe dizer que se trata, na verdade, de um conjunto de reações
químicas.
A fotossíntese e a respiração
aeróbica

O oxigênio (O2), liberado na
fotossíntese, é usado pela maioria
dos organismos vivos em um
processo denominado respiração
aeróbica. A extração da energia
dos alimentos se dá nesse
processo, que ocorre a nível
celular, em uma organela
denominada mitocôndria (na
maioria dos seres vivos), e tem
como consequência a produção
de moléculas transportadoras de
Disponível em: <https://www.biologianet.com/biologia-celular/respiracao-celular.htm>.
Acesso e: 10 Abr. 2020.
energia (ATP - trifosfato de
adenosina), e a liberação de gás carbônico (CO2) e água (H2O). A fotossíntese e a respiração
aeróbia estão interligadas, pois, o CO2 liberado na respiração aeróbia, é fixado em moléculas
orgânicas de um ser fotossintetizante, que por sua vez libera o O2 na fotossíntese, que é
consumido na respiração aeróbica.
Na respiração a glicose é o substrato mais comum. Os organismos oxidam a glicose na
presença de oxigênio de acordo com a seguinte reação:
C6 H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2 O + energia
As vias metabólicas associadas à respiração ocorrem nas células das plantas e dos
animais, gerando cerca de 38 moléculas de ATP por cada molécula de glicose oxidada. Nem
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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toda a energia produzida é aproveitada, apenas cerca de metade é conservada sob a forma de
energia química (ATP), e o resto é libertado sobre a forma de calor.
Fonte: MOREIRA, C. Respiração. Revista de Ciência Elementar. 2013, vol 1. n.1. Disponível em:
<https://www.fc.up.pt/pessoas/jfgomes/pdf/vol_1_num_1_07_art_respiracao.pdf>. Acesso em: 28. Abr. 2020.
(Adaptado)

Há também os seres vivos que obtêm a energia na ausência do oxigênio, um processo
chamado respiração anaeróbia. Nesse processo são usados outros compostos inorgânicos do
meio, como nitratos e sulfatos, etc. Outro processo anaeróbio é a fermentação, realizada por
alguns fungos, bactérias e até mesmo células musculares do nosso corpo quando a atividade
física é intensa, por exemplo. Nesse tipo de reação, alguns subprodutos são:
Fermentação alcoólica (etílica)
Realizada por fungos como as leveduras. É
usada na produção do vinho, pão e álcool
combustível, por exemplo.
Fermentação láctica
Realizada por bactérias do tipo lactobacilos e
eventualmente pelas células do nosso tecido
muscular. Na indústria, é usada na produção
de queijos, de coalhadas e de iogurtes.
Fermentação acética
Realizada por bactérias do tipo acetobacter, é
usada industrialmente na fabricação do vinagre.

1 glicose → 2 álcool etílico + CO2 + 2
ATP

1 glicose → 2 ácido láctico + 2 ATP

1 glicose → 2 ácido acético + CO2 + 2
ATP

Fonte: GISY, D. M. Fermentação. Disponível em:
<https://www.coladaweb.com/biologia/bioquimica/fermentacao-e-respiracao>. Acesso em: 15 Abr. 2020.
(Adaptado)

Fotossíntese
(Produzido pelo Projeto EMBRIAO, da Universidade Estadual de Campinas).
https://www.youtube.com/watch?v=Xm9y2SvPN1U&list=PLJIlGyGTKUaMNiN
-B5mwdHcfBMkp6DYLJ&index=3
Respiração celular

(Produzido pelo Projeto EMBRIAO, da Universidade Estadual de Campinas).
https://www.youtube.com/watch?v=-xne3VWpBIg&list=PLJIlGyGTKUaMNiNB5mwdHcfBMkp6DYLJ&index=2

Desafios de Biologia
Leia os textos antes de responder as questões.
Texto 1
O reflorestamento e a manutenção das florestas existentes são essencialmente importantes,
tanto no ‘sequestro’ como na conservação de vastos reservatórios de carbono. Uma floresta
madura (com mais de 80 anos) é capaz de estocar cerca de 150 toneladas de carbono por
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hectare, o que equivale à absorção de 550 kg de CO2 (gás carbônico) da atmosfera, valor
correspondente às emissões anuais de 80 brasileiros. Uma área reflorestada com 5 a 10 anos
pode absorver até 25 toneladas de CO2 por hectare anualmente, o que significa neutralizar
as emissões anuais de 3 brasileiros. (Adaptado)
Fonte: FERNANDEZ, V. TANIZAKI, K. Sequestro de Carbono: O Poder das Soluções Simples. Disponível
em: <https://cienciahoje.org.br/artigo/sequestro-de-carbono/>. Acesso em: 28 Abr. 2020.

Como as florestas retiram o CO2 (gás carbônico) da atmosfera? Dê exemplo de como o CO2 é
liberado na atmosfera.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Texto 2
Eutrofização é o processo de poluição de corpos d´água, como rios e lagos, que acabam
adquirindo uma coloração turva, ficando com níveis baixíssimos de oxigênio dissolvido na
água. O ponto de partida é o aumento da disponibilidade de nutrientes e, como consequência,
um aumento considerável no número de algas e cianobactérias. Num primeiro momento há
mais alimento disponível para os heterótrofos, mas há pouca troca de gases entre o corpo
d´água e a atmosfera. A maior quantidade de algas na superfície também diminui a passagem
de luz para as plantas enraizadas que realizam fotossíntese. Uma grande quantidade de
nutrientes fica disponível aos decompositores, que utilizam o já pouco oxigênio disponível no
processo de decomposição, levando a uma “desoxigenação” do corpo d´água. (Adaptado)
Fonte: LANGANKE, R. Eutrofização. Disponível em:
<http://ecologia.ib.usp.br/lepac/conservacao/ensino/des_eutro.htm>. Acesso em: 28 Abr. 2020.

Por que o despejo de esgoto sem tratamento em um rio pode causar eutrofização?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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