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Área de Humanas

1. Economia de Mato Grosso (1870/1930) – HISTÓRIA
Ao término da Guerra da Tríplice Aliança, com a reabertura da bacia Platina, a Província de
Mato Grosso tornou-se exportadora de produtos da pecuária e do extrativismo vegetal, e
consumidora de produtos industrializados.
Outros fatores também contribuíram para o desenvolvimento da economia mato-grossense,
como por exemplo, o crescimento populacional ocorrido a partir de 1879, a riqueza do
extrativismo vegetal e a existência de terras férteis. Nesse período, a escravidão entrava em
declínio. Surgia na sociedade brasileira vários posicionamentos com relação à escravidão. Havia
aqueles que argumentavam que o fim da escravidão devia acontecer de forma lenta e gradual,
outros defendiam a libertação imediata dos escravos, e ainda havia os escravistas que pregavam
a manutenção da escravidão.
Vejamos os principais produtos comercializados pela Província de Mato Grosso nesse período:
cana de açúcar, poaia (Ipeca, Ipecacuanha), erva-mate, borracha e a pecuária.
Cana de Açúcar (segunda metade do século XIX): as principais usinas eram: Itaici, Flexas,
Maravilha, Conceição, Ressaca. A usina de Itaici foi fundada em 1897, localizada em Santo
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Antônio do Leverger, às margens do rio Cuiabá. A usina pertencia a Antônio Paes de Barros
(Totó Paes de Barros). Ela, como as demais usinas, produzia açúcar, melado e cachaça.
Prédio da Usina Itaici

Fonte: Flickr. Disponível em:<https://www.flickr.com/photos/7261424@N08/3228503681/>.Acesso em: 20
Abr. 2020.

Na usina havia quarenta e cinco habitações para os trabalhadores, uma serraria e uma farmácia
que atendia aos moradores. Eles cultivavam cereais apenas para o consumo interno. Os
camaradas, trabalhadores das usinas, eram homens pobres. Ao serem contratados passavam a
morar nas usinas e cuidavam de toda a produção do açúcar. Eram muito explorados pelos
usineiros, tinham extenuante jornada de trabalho. E para controlar e disciplinar os trabalhadores,
os usineiros utilizavam homens armados. Com a proclamação da República, os usineiros
tornaram-se chefes políticos locais e controlavam votos em sua região. Eram os chamados
coronéis.
Poaia, Ipeca, Ipecacuanha (segunda metade do século XIX):
A poaia foi um dos principais produtos de exportação da Província de Mato Grosso a partir de
1860. A poaia é um pequeno arvoredo encontrado na região oeste, nas bacias do rio Paraguai e
Guaporé, e conhecida cientificamente como Cephales Ipecacuanha. A parte comercializada deste
arvoredo é a raiz. A poaia é rica em emetina, uma substância muito eficaz no tratamento de
doenças do aparelho respiratório e digestivo, sendo empregada principalmente no tratamento de
doenças como a bronquite e a coqueluche, e no combate a diarreia e vômito.
Erva-Mate- IlexParaguaiensis (1870): foi outro produto de grande importância para a economia
mato-grossense na segunda metade do século XIX. Os ervais nativos eram encontrados ao sul de
Mato Grosso. Em 1878, o empresário Thomas Laranjeira, usando das suas influências junto ao
governo imperial, arrendou terras ricas em erva-mate ao sul de Mato Grosso.
Borracha (1870): produzida pelo látex extraído de árvores como a seringueira, a mangabeira,
maniçoba, a castilloa, a funtumia, a fucus e a hevea. O interesse pela borracha se deu a partir de
1840, com a vulcanização da borracha descoberta por Goodyear. Em Mato Grosso, o látex era
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extraído de árvores como a seringueira e a mangabeira, encontradas respectivamente às margens
dos rios que formam a bacia amazônica e a bacia platina. A produção atendia ao mercado
externo, no entanto, a partir da década de 40 do século XX, passou a abastecer também ao
mercado interno.
Pecuária: foi introduzida em Mato Grosso, no século XVIII, para suprir as necessidades básicas
da população. Paralelamente à extração do ouro, a pecuária foi fundamental no processo de
ocupação do território mato-grossense, pois o gado era usado para a alimentação, para o
transporte, e como força motriz nos engenhos localizados às margens do rio Cuiabá e em Serra
Acima.
A criação de gado era extensiva, isto é, o gado era criado solto pelos campos, e destinado
principalmente para o corte. O gado era cuidado por homens livres ou índios pacificados e os
seus salários eram pagos geralmente em espécie. A expansão da pecuária acabou favorecendo a
indústria do charque. O grande destaque da produção de charque em Mato Grosso foi
Descalvado. Essa usina foi construída com capital estrangeiro e se localizava ás margens do rio
Paraguai, em Cáceres.
Fazenda Descalvado – Cáceres – MT

Fonte: MT. Disponível em: <http://www.portalmatogrosso.com.br>. Acesso em: 24 Abr. 2020.

Com a instalação da República, a pecuária tornou-se significativa para a economia matogrossense, uma vez que o governo federal construiu, ao sul do Estado, a estrada de Ferro
Noroeste do Brasil.

Desafios de História
1- Cite os três principais fatores que contribuíram para o desenvolvimento da economia matogrossense:
2- Quais eram os principais produtos comercializados pela Província de Mato Grosso nesse
período?
3- Quais eram as principais usinas mato-grossenses?
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4- Fale sobre:
a- Poaia:
b- Erva-mate:
c- Borracha:
d- Pecuária:

2. A formação da sociedade brasileira - GEOGRAFIA
Quando os exploradores portugueses chegaram às terras que se tornaram o Brasil, teve início um
processo de miscigenação com os índios. Essa mistura, em geral, não era reconhecida pelos pais
de origem portuguesa, e foram criados como índios. Quando os negros africanos chegaram ao
Brasil, suas diversas etnias foram misturadas. Nesta semana falaremos sobre o início da
formação da hegemônica sociedade brasileira.
OS DONOS DA TERRA – OS INDÍGENAS
A partir do século XV, os europeus, especialmente portugueses e espanhóis, iniciaram a
expansão marítima que os levou à conquista de terras até então desconhecidas na África, Ásia e
América. Para efetivar a posse foram criadas as colônias. A maior parte das terras conquistadas
no século XVI estava na América já habitada por um grande número de povos autóctones
(natural do lugar) que passaram a ser conhecidos como indígenas. A origem brasileira é
indígena. O Brasil tem uma raiz muito forte nos indígenas (muitas partes do país possuem
população com fortes características do nativo).
Só no Brasil existem mais de 240 povos indígenas
remanescentes, de acordo com o Censo IBGE 2010. Desses,
43 povos estão no Estado de Mato Grosso, mais de 42 mil
índios distribuídos em várias Terras Indígenas

Fonte: Marcos Vergueiro. Disponível em:<
http://www.cultura.mt gov.br>. Acesso em: 23 Abr. 2020.

A colonização definiu a formação da sociedade
brasileira. Em contrapartida a rica diversidade cultural
dessas populações foi afetada; muitos ameríndios
perderam seus territórios e outros foram totalmente
dizimados. Quando os primeiros navios portugueses
aportaram em terras que mais tarde se tornaria o Brasil,
estima-se que os ameríndios somavam, somente na
Bacia Amazônica, uma população de 5,6 milhões de
pessoas. Hoje, depois de mais de 5 séculos de
perseguições, restam no Brasil inteiro cerca de 500 mil
índios.

A vontade de andar descalço foi um hábito que herdamos dos indígenas. Geralmente, quando
chegamos em casa, após um dia inteiro de trabalho ou estudo, a primeira coisa que fazemos é
retirar o calçado e ficar certo tempo descalços. O costume de descansar em redes é outra
herança dos povos indígenas. A culinária brasileira herdou vários hábitos e costumes da cultura
indígena, como a utilização da mandioca e seus derivados (farinha de mandioca, beiju,
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polvilho), o costume de se alimentar com peixe e carne socada no pilão de madeira (conhecida
como paçoca). Herdamos também a crença nas práticas populares de cura derivadas das
plantas. Por isso sempre se recorre ao pó de guaraná, ao boldo, ao óleo de copaíba, à catuaba,
à semente de sucupira, entre outros, para curar alguma enfermidade. Várias palavras que
utilizamos também são de origem indígena, ligadas à flora e à fauna (como abacaxi, caju,
mandioca, tatu) e palavras que são utilizadas como nomes próprios (como o próprio nome da
nossa cidade Cuiabá, que segundo estudiosos, deriva da língua guarani “kuyaverá”).
OS EUROPEUS

GRAMADO (RS): ARQUITETURA ITALIANA NO BRASIL

As etnias de origem europeia estão presentes no
território brasileiro desde o início do processo de
colonização. A influência europeia é muito forte no
campo cultural. A Igreja Católica, que chegou com os
portugueses, tem presença marcante em todo o
território nacional. A língua portuguesa é o idioma
oficial do Brasil, usado por quase todos os brasileiros,
com exceção são os falantes de línguas indígenas.
Atualmente, mais de 150 línguas e dialetos são Fonte: Marcos Vergueiro. Disponível em:< http://www.cultura.mt
falados pelos povos indígenas no Brasil. Antes da gov.br>. Acesso em: 23 abr. 2020.
chegada dos portugueses, contudo, só no Brasil esse número devia ser próximo de mil.
A partir do século XIX, novos grupos de europeus começaram a chegar ao Brasil. Esses
imigrantes fugiram da miséria em que viviam na Europa, atraídos pela possibilidade de trabalho
e de uma vida melhor, principalmente nas lavouras cafeeiras. A chegada dos imigrantes
impulsionou as exportações de café. Assim italianos começaram a chegar ao Brasil por volta de
1850-1870, fugindo da miséria na Itália. Nesse mesmo período se fortalecia a luta abolicionista e
era cada vez mais necessário o trabalho assalariado. A maior parte dos imigrantes italianos veio
para o sudeste do Brasil, atraída por ricos cafeicultores para trabalhar em suas fazendas.
A arquitetura no Brasil é um dos segmentos que sofreu grande influência europeia, possuindo
peculiaridades e belezas, com o surgimento de cidades com características alemãs, italianas e
portuguesas.
OS AFRICANOS
Os africanos foram trazidos ao Brasil à força e obrigados a trabalhar como escravos. Essa
imigração forçada visava atender aos interesses do mercantilismo europeu, que, para manter suas
taxas de lucros, iniciou a exploração da mão de obra escravizada de diversos povos africanos.
Rio de Janeiro e Bahia são estados que possuem uma grande herança étnica negra.
O europeu se aproveitou dos conflitos territoriais já existentes entre os próprios africanos
(incentivo à captura e não à execução). A chegada do escravo africano traz o terceiro pilar da
etnia que forma o Brasil.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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RACISMO

SAMBA

CAPOEIRA

Os escravos africanos e seus
descendentes crioulos e mestiços
influenciaram em profundidade a
formação cultural do país. Raros
serão os aspectos de nossa
cultura que não tenham sido
Fonte: IBGE. Disponível em:< https://brasil500anos.ibge.gov.br/en/territorio-brasileiro-epovoamento/negros/a-heranca-cultural-negra-e-racismo.html>. Acesso em: 23 abr. 2020.
moldados com a ajuda da mão e
da inteligência africana e afro-brasileira. Na religião, música, dança, alimentação, língua, temos
a influência negra, apesar da repressão que sofreram as suas manifestações culturais mais
cotidianas. Ao invés do isolamento, os africanos e seus descendentes aprenderam a conviver e a
recrutar para seu universo religioso outros setores da sociedade, até mesmo pessoas livres e
brancas. Mas, nos primeiros séculos de sua existência no Brasil, os africanos não tiveram
liberdade para praticar os seus cultos religiosos.
Na sociedade brasileira do século XIX, havia um ambiente favorável ao preconceito racial,
dificultando a integração do negro. De fato, no Brasil republicano, predominava o ideal de uma
sociedade civilizada, que tinha como modelo a cultura europeia, onde não havia a participação
senão da raça branca. Esse ideal, portanto, contribuía para a existência de um sentimento
contrário aos negros, pardos, mestiços ou crioulos, sentimento este que se manifestava de várias
formas: pela repressão às suas atividades culturais, pela restrição de acesso a certas profissões, as
"profissões de branco" (profissionais liberais, por exemplo), também pela restrição de acesso a
logradouros públicos, à moradia em áreas de brancos, à participação política, e muitas outras
formas de rejeição ao negro.
Os três grupos étnicos anteriores são a base da população brasileira, mas não são as únicas
etnias que a compõe.
Geografia na rede:
Acesse a página o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na seção Brasil 500
anos de povoamento e conheça mais sobre a formação do povo brasileiro,
em<https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento.html>.

Desafios de Geografia
1) Quais as principais etnias que formaram o povo brasileiro?
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2) Faça um quadro comparativo com as principais influências de cada grupo étnico que formou
o Brasil.

3) A imagem abaixo mostra a obra ‘Operários’, da pintora Tarsila do Amaral. Relacione-a com a
população brasileira.

Fonte:
Tasila
do
Amaral.
Disponível
em:<
http://noticias.universia.com.br/des
taque/noticia/2012/05/22/934979/conheca-operarios-tarsilado-amaral.html>. Acesso em: 12 jul. 2018.

3. Capitalismo x Socialismo. Comunismo e Totalitarismo. - SOCIOLOGIA
CAPITALISMO X SOCIALISMO
O capitalismo e o socialismo correspondem a
dois tipos distintos de sistemas políticoeconômicos. Antes do declínio da União
Soviética existia o mundo bipolar, no qual havia
duas potências mundiais, uma representava a
ideologia do socialismo (União Soviética) e a
outra, o capitalismo (Estados Unidos), ambas
apoiadas por outros países que se identificavam
com os respectivos sistemas.
O socialismo tem como base a socialização dos meios de produção, o bem comum a todos e a
extinção da sociedade dividida em classes. Já o capitalismo tem como objetivo principal a
acumulação de capital através do lucro. Diante das genéricas definições sobre os sistemas
apresentados, confira a seguir as principais distinções entre o capitalismo e o socialismo.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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COMUNISMO
Comunismo pode ser definido como uma doutrina política e econômica que estuda condições de
libertação do chamado proletariado (classe da sociedade que tira o seu sustento única e somente
da venda do seu trabalho e não do lucro de qualquer capital). Uma característica básica desta
doutrina é que os meios de produção (fábricas, fazendas, minas, etc.) são disponíveis ao público,
abolindo-se a propriedade privada destes.
O termo comunismo surge a partir dos trabalhos de teoria econômica do alemão Karl Marx, que
influenciado por filósofos como Hegel, tece um minucioso estudo das relações econômicas e seu
histórico através dos tempos. A palavra é utilizada para descrever uma organização social, só
experimentada pelo ser humano em seus estágios iniciais de desenvolvimento coletivo (o
chamado comunismo primitivo). No comunismo, as classes sociais não teriam razão de existir, e
a coletividade viveria de maneira comunal, ou seja, trabalhando e compartilhando o resultado de
seu esforço.
Segundo o autor, tal estágio será atingido inevitavelmente após a experiência com o capitalismo
acabar por revelar o seu natural desgaste, provocado por imperfeições inerentes à sua própria
composição. Importante lembrar que apesar da experiência vivida por várias nações no século
XX, que buscavam colocar em prática a doutrina econômica de Marx, nenhuma destas pode ser
chamada rigorosamente de comunista, sendo melhor se referir a tais regimes como socialistas,
pois, o raciocínio de Marx previa a possibilidade de implantação de uma sociedade comunista
somente após a experiência capitalista, algo que não aconteceu em muitos países, em especial na
mais importante experiência comunista, realizada na extinta União Soviética, pois seus
dirigentes resolveram transplantar um país ainda profundamente mergulhado em um regime
medieval, sem qualquer cerimônia, para um sistema de economia planificada socialista.
Outro conceito nebuloso envolvendo a palavra é com relação à natureza do trabalho de Marx.
Apesar de seu título mais famoso sobre o assunto ser "O Capital" (Das Kapital, em três
volumes), em boa parte de sua obra Marx se dedica ao estudo da economia global, seu
funcionamento, agentes e seu respectivo comportamento social. Nem mesmo em obras como o
"Manifesto Comunista", classificado como um tratado político, o autor estabelece uma teoria
sobre como aconteceria a passagem do capitalismo para o comunismo em termos políticos. Em
outras palavras, as bases econômicas do comunismo foram estabelecidas em seu trabalho, mas
não havia nenhum detalhe sobre como seria uma política de cunho capitalista. É neste contexto
que aparece Lênin e decide preencher tal lacuna, escrevendo sobre a ciência política do
comunismo. É com este político russo que surgem muitos dos conceitos historicamente ligados
aos partidos comunistas no mundo, como por exemplo, a tomada do poder através da luta
revolucionária, e que conhecemos por Marxismo-Leninismo.
TOTALITARISMO
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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O termo totalitarismo passou a ser utilizado em meados do século XX para designar regimes
políticos extremamente autoritários, capazes de controlar não só o poder do Estado, como
também todo o corpo social de uma nação, incluindo suas esferas privadas. Diferentemente de
outras tiranias do passado, o totalitarismo carrega como característica única essa capacidade de
embrenhar-se em todo o tecido social, exercendo poder em todas suas partes. Há, na Sociologia
Política, uma longa discussão sobre quais regimes poderiam ser efetivamente considerados como
totalitários. Entretanto, existe um consenso em torno da ideia de que o nazismo alemão e
o stalinismo soviético foram os maiores exemplos de regimes totalitários já vividos. Vejamos
quais as principais características que permitiram que esses regimes exercessem o poder, dessa
forma tão específica. É essencial que regimes totalitários se fundamentem em uma ideologia
forte, que apresente uma explicação para tudo, que não abra brechas para questionamentos e que
critique o estado das coisas, apontando os caminhos para a sua transformação.
São grandes narrativas capazes de explicar de maneira total a história, dispensando
qualquer verificação ou comparação com o mundo real. Essa forma de discurso autoritário
justifica grandes atrocidades, como a perseguição e eliminação de tudo o que se apresenta como
um empecilho para a realização de seu curso natural. Tais ideologias oficiais – função cumprida
por uma interpretação peculiar do comunismo no stalinismo e pela supremacia racial no nazismo
– devem se instaurar em todos os aspectos da existência social, subordinando a si não só a
imprensa, o rádio e o cinema, mas também atividades aparentemente “apolíticas”, como os
esportes e a literatura. Todas as esferas devem se colocar a serviço da propagação ideológica.
Os regimes totalitários apresentam um partido único que se sustenta no apoio incondicional das
massas. Impulsionado pela ideologia do regime, o partido único é a encarnação do próprio
Estado, e exerce seu poder de forma aleatória, obedecendo apenas seus próprios critérios e não
respeitando qualquer outra barreira moral ou jurídica. Tal partido exerce autoridade e cobra da
população completa fidelidade aos seus princípios. Para exercer esse domínio, o papel da
propaganda é fundamental na missão de convencer a população a fazer o que for preciso para
defender e propagar a ideologia oficial. Na cabeça deste partido único, encontra-se sempre um
grande líder, um ditador que será o responsável exclusivo por interpretar a ideologia e suas
aplicações da forma que considerar mais adequada.
Por fim, o clima de terror constante é essencial para o bom funcionamento de um regime
totalitário. Os aparatos repressivos militarizados cumprem um papel central na manutenção da
ordem. A presença da polícia secreta – apoiada em tecnologias avançadas de espionagem e,
principalmente, técnicas psicológicas sofisticadas – cria um clima onde todos se sentem sob
constante vigilância. Muitas vezes a vigilância é exercida pela própria população civil que apoia
o regime, o que torna as dissidências de todos os graus extremamente perigosas. Para Hanna
Arendt – filósofa alemã diretamente atingida pelo nazismo –, o totalitarismo não destrói apenas a
vida pública de uma pessoa, mas acaba com sua própria humanidade ao controlar as esferas
privadas. Para ela, esses regimes visavam a própria transformação da natureza humana, criando
seres absolutamente obedientes.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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DESAFIO DE SOCIOLOGIA
Descreva as diferenças entre Capitalismo e Socialismo.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

4. O método cartesiano1 e suas regras - FILOSOFIA
Para o racionalismo, o conhecimento claro e seguro das coisas, isto é, o conhecimento
verdadeiro é puramente intelectual e é a razão que nos assegura esse conhecimento. Para atingilo e evitar o erro que os dados dos sentidos (conhecimento sensível) podem nos oferecer,
Descartes elabora um método com quatro regras, a fim de guiar o pensamento na busca da
verdade. Como foi dito na aula anterior, o fundamento do método cartesiano é a dúvida
metódica. É a partir dela que se desencadeia o raciocínio ou a “cadeia de razões” para uma
construção, guiada pelo método, até o conhecimento verdadeiro. As regras do método cartesiano
são: a evidência, a análise, a síntese (ou ordem) e a enumeração.
5. A evidência
Trata-se da primeira regra do método. Não devemos aceitar como verdadeiro nada que não seja
evidente. Algo é dito evidente quando não se pode duvidar. Nosso pensamento capta uma ideia
evidente através da intuição intelectual, uma ideia evidente é clara e distinta. Clara porque está
presente no nosso entendimento e distinta porque difere das demais ideias.
3. A análise
A segunda regra da análise consiste em dividir cada dificuldade que nos aparece no pensamento
para serem examinadas em partes menores, em número de quantas necessárias. As dificuldades
são problemas que aparecem ao longo do processo da busca do conhecimento verdadeiro que
devem ser desdobradas em partes menores para evitar que o pensamento caia em erro.
4. A síntese
1

. A palavra cartesiano deriva do nome de René Descartes em latim, Renatus Cartesius.
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Refere-se à terceira regra do método e se baseia na ordenação dos pensamentos em grau de
dificuldade dos objetos que pretendemos conhecer, dos mais simples e fáceis para os mais
complexos. A síntese é operada por processo dedutivo em que se parte de uma verdade ou
princípio geral ao qual estão subordinados todos os demais casos particulares que vão ser
demonstrados a partir daquela. Veja o exemplo abaixo:
Todo cuiabano é mato-grossense.
Todo mato-grossense é brasileiro.
Logo, todo cuiabano é brasileiro.
5. A enumeração
A última regra do método consiste em enumerar para revisar o que foi construído pelo
pensamento no intuito de se ter certeza de que nada foi omitido.
Links:
https://www.youtube.com/watch?v=8UGdAipS4II
https://www.youtube.com/watch?v=eRDBggKy0js
https://www.youtube.com/watch?v=kv6jQ8I_IJE

Desafios (Tarefa Semanal) - Filosofia
A partir do estudo do texto e vídeos propostos sobre o método cartesiano, avalie as
alternativas como verdadeiras ou falsas:
1) Para o racionalismo o conhecimento advém dos sentidos. ( )
2) O método cartesiano tem como base certezas absolutas. ( )
3) O objetivo do método é guiar o pensamento para chegar à verdade. ( )
4) A primeira regra do método é a da enumeração. ( )
5) A regra da evidência admite como verdadeiro todo o conhecimento que já detemos. ( )
6) A enumeração é a última regra do método e consiste em uma revisão do conhecimento
construído a fim de evitar erros e omissões ( )
7) Decompor um problema em partes menores a serem estudadas trata-se da regra da análise. ( )
8) As regras do método são aleatórias, sem qualquer ordem de rigor investigativo. ( )
9) A síntese parte dos pensamentos mais complexos para os mais simples. ( )
10) A síntese se desenvolve no pensamento por processo dedutivo. ( )
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Unidade

3

CIÊNCIAS DA NATUREZA

1. Energia e as transformações químicas - QUÍMICA
Processos que liberam e absorvem calor
Na semana anterior trabalhamos o conceito de calor como forma de energia. Desde
quando descobriu como manipular o fogo para se aquecer e cozinhar seus alimentos, o homem
vem percebendo sua dependência cada vez maior das várias formas de energia. Por esse motivo,
é importante continuarmos nossa caminhada estudando sobre energia para você compreender
como ela está presente no seu cotidiano.
As transformações sofridas pela matéria são, quase sempre,
Por que você tem
sensação de frio
acompanhadas por absorção ou liberação de energia. Nesta aula
quando sai de uma
vamos estudar os conceitos de transformações (reações)
piscina ou um rio?
exotérmicas e endotérmicas, tratados por um seguimento da
Química como termoquímica. Para começar, tente responder ao
questionamento dentro do balão.
Reações exotérmicas
As reações que acontecem transferindo
energia na forma de calor para o ambiente
são chamadas de reações exotérmicas (exo
significa “para fora”). Podemos observar
reações exotérmicas na combustão dos
combustíveis,
na
solidificação
e
condensação da água, na explosão de uma
bomba, no funcionamento de uma pilha,
entre outros exemplos.
Nas transformações exotérmicas, a
Fonte: Reações exotérmicas e endotérmicas. Disponível em:
energia é obtida à medida que os produtos
<https://www.colegioweb.com.br/termoquimica-i/reacoes-exotermicas-esão formados. Portanto, ela pode ser
endotermicas.html>. Acesso em: 16 Abr. 2020.
indicada na equação junto aos produtos. Abaixo a representação (equação química) de uma
reação exotérmica.
Representação gráfica de uma reação exotérmica
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A energia liberada (890 KJ) na reação de combustão do gás metano (CH4) é escrita junto
com os produtos e, por ser liberada na formação deles, é considerada também um produto.
As reações exotérmicas podem ser indicadas graficamente. Essa representação parte da
ideia de que a energia envolvida na reação está relacionada com o conteúdo de energia dos
reagentes e dos produtos. Observe no gráfico que a energia dos reagentes é maior do que a
energia dos produtos.
Reações endotérmicas
As reações acontecem retirando energia do ambiente na forma de calor; são denominadas
reações endotérmicas (endo quer dizer “para dentro”). Elas podem ser observadas no cozimento
dos alimentos, na fotossíntese, na fusão, ebulição e sublimação de uma substância, no
carregamento de baterias, entre outros exemplos. Nessas reações a energia absorvida pode ser
representada junto aos reagentes, afinal, para que os reagentes sofram a transformação, é
necessário que absorvam energia do ambiente.
Na decomposição do calcário (carbonato de cálcio), por exemplo, formando a cal (CaO) e
o gás carbônico (CO2), é necessário fornecer energia para que o carbonato de cálcio sofra a
decomposição. A representação da reação pela equação é:

Representação gráfica de uma reação endotérmica

As
reações
endotérmicas
também
podem
ser
indicadas
graficamente. O gráfico ao lado
representa a variação de energia de
uma reação endotérmica. Observe que
a energia dos reagentes é menor que a
energia dos produtos.
Fonte:
Reações
exotérmicas
e
endotérmicas.
Disponível
<https://www.colegioweb.com.br/termoquimica-i/reacoes-exotermicas-eendotermicas.html>. Acesso em: 16 Abr. 2020.

A
liberação
ou
absorção de calor não é
exclusiva
das
reações
químicas, também pode
acontecer em processos
físicos, como na mudança de
estado físico.

em:

Movimento de energia nas mudanças de fases

Fonte:
Reações
endotérmica
e
exotérmicas.
Disponível
em:
https://www.coladaweb.com/quimica/fisico-quimica/reacoes-endotermicas-e-exotermicas>.
Acesso em: 16 Abr. 2020.
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Experimento endotérmico - "entrando numa fria"
https://www.youtube.com/watch?v=IZ5nlEI-p4o

Termoquímica - conceitos introdutórios
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/recurso?id=27203&name=Termoqu%C3%ADmica:%20Co
nceitos%20b%C3%A1sicos

Para você se informar

Jogo didático

Transformações químicas

O ludo como um jogo para
discutir
conceitos
em
termoquímica.

https://www.todamateria.com.br/transforma
coes-quimicas/

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc23/a07.p
df

https://www.todamateria.com.br/transforma
coes-quimicas/

Desafios-Química

O grande problema dos combustíveis que contém carbono, como os derivados do petróleo e até
mesmo os bicombustíveis como o etanol e o biodiesel, é a produção de gás carbônico durante a
combustão. Uma das alternativas que está sendo testada para substituir a gasolina como
combustível de automóveis é a utilização do gás hidrogênio (H2). Quando o gás hidrogênio reage
com o gás oxigênio, em condições apropriadas, libera energia necessária para o funcionamento
do motor. A equação química abaixo mostra isso:

2 H2 (g) + O2 (g)

2 H2O (g) + energia

Em relação aos aspectos energéticos envolvidos nessas transformações químicas, responda:
a) Esta opção de substituição da gasolina contribuiria para a melhora das condições do
ambiente?
b) A reação entre o gás hidrogênio e o gás oxigênio é exotérmica ou endotérmica? Explique.
c) Se o hidrogênio for aprovado como combustível veicular ele será considerado uma energia
renovável ou não renovável?

2. Energia e suas transformações -FÍSICA
Eficiência de uma máquina de Carnot
No uso prático de qualquer máquina térmica, existe interesse em transformar em trabalho a
maior parte possível da energia disponível QQ. O êxito nessa empreitada é medido pela chamada
eficiência térmica, definida como o trabalho que a máquina realiza por ciclo (“energia
utilizada”), dividido pela energia que a máquina recebe em forma de calor por ciclo (“energia
consumida”):
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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𝑇

𝜂 = 1 − 𝑇𝐹 ,
𝑄

ou

𝑄

𝜂 = 1 − 𝑄𝐹

𝑄

As temperaturas TF e TQ na penúltima equação estão em Kelvins. Como TF < TQ, a máquina de
Carnot tem necessariamente uma eficiência térmica positiva e menor que a unidade, ou seja,
menor que 100%. Os inventores estão sempre procurando aumentar a eficiência das máquinas
térmicas reduzindo a quantidade de energia |QF| que é “desperdiçada” em cada ciclo. O sonho
dos inventores é produzir a máquina térmica perfeita, mostrada esquematicamente na figura
abaixo.

Se fosse instalada em um navio, por exemplo, uma máquina desse tipo poderia extrair o calor da
água e usá-lo para acionar as hélices, sem nenhum consumo de combustível. Um automóvel
equipado com um motor desse tipo poderia extrair calor do ar e usá-lo para movimentar o carro,
novamente sem nenhum consumo de combustível. Infelizmente, a máquina perfeita é apenas um
sonho.
A eficiência térmica se aplica apenas às máquinas de Carnot. As máquinas reais, nas quais os
processos que formam o ciclo da máquina não são reversíveis, têm uma eficiência menor.
Para complementar o estudo de hoje é de suma importância que você assista ao vídeo
recomendado na atividade “para você assistir”. O vídeo aborda as aplicações práticas de
máquinas térmicas que são impossíveis de tratarmos aqui.
Bons estudos
Atividade complementar
Para você se informar: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/maquinas-carnot.htm
Para você assistir: https://www.youtube.com/watch?v=k06RY6U10GE
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Desafios de Física
1. Qual o enunciado de Carnot sobre o rendimento de uma máquina térmica?
2. Qual o rendimento máximo da turbina de uma termoelétrica que recebe vapor de uma caldeira
a 780 K e o injeta em um condensador a 372 K?
3. Os motores de automóveis são máquinas eficientes? Justifique sua resposta.

4. Fontes renováveis e geração de energia elétrica - BIOLOGIA

Fontes renováveis de energia podem ser usadas na geração de energia elétrica, a exemplo
da energia hidráulica (água), solar, eólica (vento) e biomassa. Na imagem, temos a descrição de
como está distribuída a geração de energia elétrica no Brasil.
O Brasil tem a maior
parte da sua geração de energia
elétrica
proveniente
de
hidrelétricas. O motivo é o
grande potencial hídrico do
país. O movimento da água
(energia hidráulica e cinética) é
responsável pela transformação
da energia mecânica em energia
elétrica. Nesse caso, a força da
queda da água promove a
movimentação das turbinas e
ação dos geradores.

Fonte: A matriz elétrica brasileira. Disponível em: < http://www.esage.com.br/como-esta-o-mercado-de-energia-solar/matriz-eletricabrasileira/>. Acesso em: 13 abr. 2020. (Adaptada)
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Fonte: Usina hidrelétrica. Disponível em:
<https://www.todamateria.com.br/usina-hidreletrica/>. Acesso em: 14
Abr.2020.

Na construção de uma hidrelétrica, um grande volume de água é represado, o que gera
modificações no ecossistema, com perda significativa de fauna e flora, já que uma grande área
geralmente é inundada. Além disso, há os impactos socioeconômicos, já que a população local
geralmente é remanejada. Em relação à emissão de gases como o gás carbônico, metano, entre
outros, estão associados à decomposição da biomassa provocada pelo alagamento da área para a
construção da usina.
A geração de eletricidade por meio de termelétricas pode ter, como fonte, combustíveis
fósseis como o petróleo, o carvão e o gás natural, ou a biomassa, fonte renovável, pois é oriunda
de matéria orgânica que pode ser reposta no ambiente. A geração a partir da biomassa se vê
concentrada no setor industrial, com a utilização de resíduos do processo. O setor
sucroalcooleiro se destaca pelo aproveitamento do bagaço da cana-de-açúcar, porém, existem
várias outras formas de aproveitamento, como uso da lenha (levando-se em conta o
reflorestamento, é claro), do lixo doméstico ou comercial, e os resíduos como serragem, casca de
arroz, entre outros. O aproveitamento da biomassa pode ser tanto na geração da energia térmica
quanto elétrica.

Disponível em: <https://ruralpecuaria.com.br/painel/img/noticias/1706/noticias_1417635089.jpg>. Acesso em: 14 Abr.
2020.

Outras tecnologias que ganham destaque no setor e que podem ser aplicadas em curto
prazo são a eólica e a solar. Podem ser usadas em paralelo com a rede elétrica ou também de uso
particular.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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O sistema de energia eólica pode representar como limitação a disponibilidade de vento,
porém, seu custo baixo de implantação pode ser um incentivo para aplicação em sistemas
isolados, como comunidades distantes. Em um parque eólico são instalados grandes cata-ventos
que movimentam massas de ar, que por sua vez giram as hélices, as quais movimentam turbinas
que acionam os geradores.
A energia solar, por sua vez, pode ser viabilizada em escalas maiores, devido à ampla
disponibilidade do sol. Embora os custos de implantação da energia solar sejam altos, o uso de
painéis fotovoltaicos em residências e prédios tendem a se tornar mais acessíveis com o aumento
da demanda. A energia solar, além de não poluir, não usa turbinas nem geradores. A conversão
pode ser realizada por meio de placas fotovoltaicas, que capturam a radiação solar e convertemna em energia elétrica, inclusive com capacidade de armazenamento em baterias para ser usada
em horários com ausência de sol. A outra forma é a energia térmica solar, pela captura e
transferência da energia solar para a água por meio de coletores.
A energia geotérmica
tem origem no calor do interior
da Terra. Seu aproveitamento se
dá em locais onde o calor chega
próximo à superfície. Para obter
a energia elétrica, é necessário
perfurar o solo nesses locais onde
há vapor e água quente, e drenar
até a superfície, usando-se
tubulações que transportarão o
vapor até uma central elétrica
geotérmica, onde será realizada a
conversão.
Disponível em:
<https://suportegeografico77.blogspot.com/2018/06/energiageotermica.html>. Acesso em: 14 Abr. 2020.

A maremotriz, ou energia das marés usa como fonte para geração de energia o
movimento das marés. Nessa forma de energia, a geração da eletricidade pode ser de duas
formas: a primeira considera a transformação da energia potencial pela diferença de altura entre
as marés alta e baixa; a segunda usa a energia cinética das correntes marítimas. Se o
aproveitamento for o da energia potencial das marés, o funcionamento é semelhante ao de uma
hidrelétrica, porém, as turbinas são instaladas em barragens construídas em estuários. O
aproveitamento se dá tanto na maré enchente quanto na maré vazante. Os componentes de uma
usina são basicamente a barragem, as comportas, os reservatórios e equipamentos
eletromecânicos. A costa norte do País (AP, PA e MA), com alturas de marés entre 3,7 e 8 m são
locais com potencial para esse tipo de energia. No caso da utilização da energia hidrocinética
(velocidade da água), as correntes marítimas movimentam as turbinas submersas que acionam
um gerador. Esse processo é similar ao da energia eólica.
Além dessas, podem ser citadas outras fontes alternativas renováveis. Dentre elas, a
energia que vem das ondas oceânicas (ondomotriz), que apresenta vasto potencial de exploração,
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e pode ser obtida tanto em águas rasas como em águas profundas. Outra possibilidade é a célula
a combustível, que converte hidrogênio em eletricidade por meio de eletrodos e
eletrocatalizadores. Nesse caso, o hidrogênio (H2) é usado como combustível e o oxigênio (O2)
como oxidante, o que resulta na produção de água e corrente elétrica.
Programa Biosfera - Episódio: ENERGIAS
RENOVÁVEIS
( Produzido por Fundação José de Paiva Netto)
https://www.youtube.com/watch?v=A0bPm_Vl_JM

Desafios de Biologia
1. A partir da análise da imagem, como está a matriz elétrica brasileira comparada à mundial?
Explique por que é importante uma matriz elétrica baseada em fontes renováveis.
Matriz Elétrica Mundial

Matriz Elétrica Brasileira

Matriz energética e elétrica. Disponível em: < http://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matrizenergetica-e-eletrica>. Acesso em: 28 Abr. 2020.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2. Dependendo da região onde estão implantados, os sistemas eólicos de geração de energia
podem provocar a morte de uma grande quantidade de aves. Para evitar estes incidentes, a
empresa Michigan Unified Energy desenvolveu um design de turbinas mais amigável às aves e
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com grande eficiência e de produção escalonável. A nova turbina eólica foi testada em uma
área povoada por aves migratórias, e a empresa afirma que por lá nenhum pássaro foi
prejudicado. (Adaptado)
Fonte: LOSCHIAVO, R. A turbina eólica amiga das aves migratórias. Disponível
<http://www.ecoeficientes.com.br/a-turbina-eolica-amiga-das-aves-migratorias/>. Acesso em: 15 abr. 2020

em:

O texto é um exemplo de que mesmo empreendimentos que buscam desenvolvimento
sustentável, como no caso das usinas eólicas, podem passar por melhoramentos. Por que são
necessárias pesquisas e investimentos em novas tecnologias para o setor de energias
renováveis?
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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