Geografia
Mudanças climáticas
Resumo
Efeito estufa
Fenômeno natural responsável por reter parte da radiação solar mantendo a temperatura média do
planeta e sustentando a vida como é conhecida. Contudo, devido à emissão gases efeito estufa (dióxido de
carbono, metano) oriundo da queima de combustíveis fósseis esse fenômeno está sendo intensificado,
contribuindo, assim, para o aquecimento global.

Disponível em: https://static.todamateria.com.br/upload/58/5b/585bea1f823ca-efeito-estufa.jpg

Aquecimento global
Nesse sentido, o aquecimento global consiste no aumento da temperatura média do planeta devido
a maior retenção da radiação solar por causa da intensificação do efeito estufa. A razão principal para isso
é a queima de combustíveis fósseis provocada pela atividade industrial, pelos transportes e pela geração
de energia. O principal impacto do aquecimento global é o derretimento das calotas polares devido ao
aumento da temperatura. No Ártico, esse degelo irá despertar questões geopolíticas como novas rotas
marítimas e a exploração de recursos minerais. Na Antártica o derretimento das calotas polares, que
correspondem a 90% do total, irá adicionar um enorme volume d’água doce nos oceanos, aumentando o
nível dos mares e alterando a salinidade e consecutivamente a dinâmica das correntes marítimas. Isso
tudo é importante de entender, pois esse fenômeno irá provocar transformações significativas na dinâmica
climática do planeta, intensificando a ocorrência de eventos extremos, como chuvas torrenciais,
tempestades tropicais, furacões e eventos de seca prolongada. Os principais acordos para diminuição das
emissões são o Protocolo de Kyoto (atual) e o Acordo de Paris (a partir de 2020). Eles buscam a partir de
metas específicas para cada país a redução da emissão desses gases efeito estufa.
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Exercícios
1.

O furacão Irma foi um ciclone tropical que, dentre várias regiões, atingiu o Estado da Flórida, nos
Estados Unidos. Segundo o Centro Nacional de Furacões, ele se tornou um furacão de categoria 5,
com ventos de 280 km/h (no dia 05 de setembro de 2017) e com ventos de 295 km/h (no dia 06 de
setembro de 2017). A crise climática tem aumentado o impacto dos furacões, com consequências
devastadoras.
Sobre isso, é CORRETO afirmar que
a) a poluição do solo e as chuvas ácidas contribuem diretamente para o aumento da incidência de
furacões.
b) o aumento do nível do mar causado pelo degelo das geleiras tende a reduzir a formação dos
furacões.
c) os furacões, assim como os tomados e as tempestades, são catástrofes naturais geológicas que
provocam o desequilíbrio do ecossistema.
d) vulcões, tsunamis e sismos são catástrofes naturais climáticas, assim como os furacões.
e) o aquecimento global do planeta provoca maior evaporação da água nos oceanos, a qual
abastece os furacões.

2.

Ao longo de milhões de anos, um elemento químico existente no ar, como em todos os organismos
vivos, manteve sua concentração estabilizada na atmosfera, permitindo o equilíbrio do clima terrestre.
O desmatamento, as queimadas, a desertificação, a exploração agrícola e a urbanização são
responsáveis pela liberação desse elemento químico e pela redução dessa compensação que a
biosfera promove para a manutenção do clima terrestre. Observe o desenho.

Fonte: ALBUQUERQUE, Maria A. M.; BIGOTTO, José F.; VITIELLO, Márcio A. Geografia: sociedade e cotidiano. Vol. 1.2. ed.
São Paulo: Escala, 2010. p. 219. (Adaptado)

Com base no texto e na imagem sobre o mecanismo e o desenvolvimento da Conferência das Nações
Unidas para Mudanças do Clima, o ciclo atmosférico em questão é o
a) do metano.
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b) do carbono.
c) do enxofre.
d) da biomassa.
e) do gás natural.

3.

Leia a tirinha a seguir.

Em relação ao aquecimento global, há um prognóstico de que as geleiras do planeta tendem à
diminuição até a extinção. Aponte quatro consequências que o aquecimento global produziria no
clima do planeta.

1. O que compõe a Pegada?
A Pegada Ecológica de um país, de uma cidade ou de uma pessoa corresponde ao tamanho das
áreas produtivas de terra e de mar necessárias para gerar produtos, bens e serviços que sustentam
determinados estilos de vida. Em outras palavras, é uma forma de traduzir, em hectares, a extensão
de território que uma pessoa ou toda uma sociedade "utiliza", em média, para se sustentar. O carbono
é um dos componentes da Pegada Ecológica.
Adaptado de wwf.org.br.

SCOTT e BORGMAN. Adaptado de O Globo, 10/10/2017.

Tendo em vista a posição da maioria da comunidade científica, a situação retratada nos
quadrinhos contribui diretamente para o agravamento do seguinte problema ambiental:
a) erosão dos solos
b) aquecimento global
c) contaminação lacustre
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d) assoreamento dos rios

2. Segundo estudos, o aquecimento global é responsável pelas mudanças climáticas que vêm
ocorrendo em todo o planeta, com trágicas consequências ambientais, econômicas e sociais.
No que concerne ao aquecimento global, assinale a afirmação verdadeira.
a) Os países desenvolvidos não são os principais responsáveis pela concentração de gases de
efeito estufa na atmosfera.
b) As consequências do aquecimento global afetarão todos os países, mas as consequências
dessas mudanças climáticas não afetarão o meio ambiente e a população do Brasil.
c) Em decorrência do aquecimento global, milhões de pessoas poderão enfrentar fome e
racionamento de água, além das consequências do desaparecimento de muitas áreas costeiras
pela elevação do nível do mar.
d) O aquecimento global é um fenômeno natural e não tem relação com a concentração de gases de
efeito estufa na atmosfera emitidos pelos países ricos.

3. TEXTO I
“Os problemas ambientais são consequência direta da intervenção humana nos diferentes
ecossistemas da Terra, causando desequilíbrios no meio ambiente e comprometendo a qualidade de
vida.”
Disponível em: www.repository.utl.pt. Acesso em: 29 jul. 2012.

TEXTO II

Disponível em: www.netuno.eco.br. Acesso em: 29 jul. 2012.

As imagens representam as geleiras da Groenlândia, que sofreram e sofrem impactos, resultantes
do(a)
a) ilha de calor.
b) chuva ácida.
c) erosão eólica.
d) inversão térmica
e) aquecimento global.
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4. Sobre o aquecimento global, que é o processo de elevação das temperaturas médias da Terra ao
longo do tempo, marque a alternativa correta.
a) É causado pela falta de saneamento básico e pela poluição dos rios e mares.
b) São consequências do aquecimento global: diminuição do nivel da água dos oceanos e um maior
congelamento das calotas polares.
c) Tem como causa principal a emissão de poluentes para a atmosfera dos chamados gases-estufa.
Os gases-estufa mais conhecidos são o dióxido de carbono e o gás metano.
d) São consequências do aquecimento global: furacões no Nordeste brasileiro e aumento do nível
das águas dos rios da Amazônia.
e) A poluição das atividades industriais e as queimadas de florestas não têm nenhuma relação com
o aquecimento global.

5. O governo americano está sendo processado, pela primeira vez, por quem nem nasceu ainda. Quem
assina o processo, em nome das “futuras gerações", também não está por aqui há muito tempo: são
21 crianças e adolescentes de 8 a 19 anos que registraram uma ação contra Barack Obama,
presidente dos Estados Unidos. Eles acreditam que os governantes não estão fazendo o suficiente
para salvar o planeta do aquecimento global. Um dos argumentos do grupo é que as autoridades
conhecem os danos potenciais dos combustíveis fósseis há décadas: já se sabia que reduzir a
emissão desses gases era necessário para dar condições razoáveis de vida a gerações futuras - e por
isso eles acusam o Estado de estar infringindo seus direitos constitucionais.
www.super.abril.com.br, 26.04.2016. Adaptado.

Tal denúncia relaciona-se, em larga medida, ao não cumprimento dos objetivos propostos no
a) Tratado de Madri.
b) Tratado de Roma.
c) Protocolo de Quioto.
d) Tratado de Assunção.
e) Protocolo de Cartagena.

6. O uso intenso e continuado das fontes de energia pode estar contribuindo para ampla modificação
climática global. Assinale a alternativa que contenha essa relação de maneira correta.
a) Hidroeletricidade e a camada de ozônio.
b) Queima de carvão vegetal e períodos de seca.
c) Combustíveis fósseis e o aquecimento global.
d) Aquecimento global com o uso do urânio.
e) Resfriamento da atmosfera e queima do carvão.

7. O efeito estufa não é fenômeno recente e, muito menos, naturalmente maléfico. Alguns dos gases
que o provocam funcionam como uma capa protetora que impede a dispersão total do calor e
garante o equilíbrio da temperatura na Terra. Cientistas americanos da Universidade da Virgínia
alegam ter descoberto um dos primeiros registros da ação humana sobre o efeito estufa. Há oito mil
anos, houve uma súbita elevação da quantidade de C02 na atmosfera terrestre. Nesse mesmo
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período, agricultores da Europa e da China já dominavam o fogo e haviam domesticado cães e
ovelhas. A atividade humana da época com maior impacto sobre a organização social e sobre o
ambiente foi o começo do plantio de trigo, cevada, ervilha e outros vegetais. Esse plantio passou a
exigir áreas de terreno livre de sua vegetação original, providenciadas pelos inúmeros grupos
humanos nessas regiões com métodos elementares de preparo do solo, ainda hoje, usados e
condenados, em razão dos problemas ambientais decorrentes.
Aquecimento global e a nova geografia de produção no Brasil. Disponível em:
<http://www.embrapa.br/publicacoes/tecnico/aquecimentoglobal.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2009. (com adaptações).

Segundo a hipótese levantada pela pesquisa sobre as primeiras atividades humanas organizadas, o
impacto ambiental mencionado foi decorrente
a) da manipulação de alimentos cujo cozimento e consumo liberavam grandes quantidades de calor
e gás carbônico.
b) da queima ou da deterioração das árvores derrubadas para o plantio, que contribuiram para a
liberação de gás carbônico e poluentes em proporções significativas.
c) do início da domesticação de animais no período mencionado, a qual contribuiu para uma forte
elevação das emissões de gás metano.
d) da derrubada de árvores para a fabricação de casas e móveis, que representou o principal fator de
liberação de gás carbônico na atmosfera naquele período.
e) do incremento na fabricação de cerâmicas que, naquele período, contribuiu para a liberação de
material particulado na atmosfera.
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Gabarito
1. E
O aumento do número e do impacto dos furacões está associado ao aumento da temperatura média da
Terra que determina maior evaporação do oceano e maior intensidade do evento.
2. B
A figura faz referência ao ciclo do carbono, elemento encontrado na atmosfera na forma de gás, cuja
origem é predominantemente do processo de respiração dos seres vivos.
3. Considerando a hipótese do aquecimento global, as possíveis consequências para o clima seriam:
aumento do nível do mar; aumento das temperaturas médias em várias regiões do planeta; aumento da
intensidade e da frequência de fenômenos climáticos extremos, como secas, chuva excessiva, furacões
e tornados; alterações no regime de chuvas decorrente de mudanças no deslocamento das massas de
ar; alteração da dinâmicas das correntes marítimas...
4. B
A queima de combustíveis fósseis contribui para a emissão de gases estufa e aquecimento global.
5. C
A alteração dos geossistemas em razão do aumento da temperatura média do planeta terá como
consequências o degelo das calotas polares levando à elevação do nível dos oceanos, alteração das
correntes marítimas - responsáveis pela distribuição de 40% da energia solar pelo planeta - e
consequentemente do regime climático das regiões, dentre outros.
6. E
Com base na análise das imagens de satélite , é possível observar uma diminuição significativa na
camada de gelo da superfície da Groenlândia. Essa diminuição é resultado do aquecimento global.
7. C
O Aquecimento Global Antropogênico é provocado pelo aumento das emissões de gases de efeito
estufa como o dióxido de carbono e o metano. A intensificação das emissões deve-se a atividades
humanas como a geração de energia, indústria, agropecuária e desmatamentos. Os principais acordos
para diminuição das emissões são o Protocolo de Kyoto (atual) e o Acordo de Paris (a partir de 2020).
8. C
O Protocolo de Quioto é um acordo internacional para redução das emissões de gases de efeito estufa
como o dióxido de carbono considerando os níveis de 1990. É obrigatório para países desenvolvidos.
Países emergentes e subdesenvolvidos podem fazer reduções voluntárias. Caso um país rico não
consiga reduzir emissões poderá financiar (crédito de carbono) um projeto sustentável em outro país
como compensação. O protocolo tem duração até 2020 e teve pouco êxito, visto que a maioria dos
países não cumpriu com a redução. A partir de 2020, entra em vigor o Acordo de Paris em que cada país
terá uma meta de redução de emissões a ser cumprida para limitar o aquecimento global a menos de 2
°C.
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9. C
O Aquecimento Global antropogênico é a teoria segundo a qual a temperatura do planeta aumenta
devido à intensificação do efeito estufa decorrente do aumento das emissões de gases de efeito estufa
por atividades humanas (energia, agropecuária, indústria, queimadas em florestas etc.). Assim, o uso
dos combustíveis fósseis (petróleo e carvão mineral) é um dos principais causadores da mudança
climática.
10. B
As queimadas estão entre as atividades mais antigas da humanidade e são praticadas até hoje em
quase todos os continentes. Mais recentemente o advento do uso de carvão e do petróleo como
combustíveis de modo disseminado vem lançando gás carbônico e outros compostos em quantidades
alarmantes na atmosfera, aumentando o efeito de retenção de calor junto à superfície da Terra,
colaborando para um aumento da temperatura média do planeta.
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