
MATEMÁTICA NAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Se necessário, utilize uma folha de sulfite com margem para organizar seu raciocínio e registrar seus cálculos. Lembre-se de fazer

sua atividade com bom acabamento.

O clima é o comportamento e a dinâmica das condições da atmosfera em um dado local, composto por um conjunto de

condições meteorológicas que se sucedem e repetem-se ciclicamente ao longo de alguns meses ou anos.

Mudanças climáticas são alterações provocadas no clima a partir de mudanças nas tem-

peraturas médias globais, nos regimes de chuva e na cobertura vegetal. Essas transfor-

mações podem ser de ordem natural, como os fenômenos atmosféricos que ocorrem no

interior do planeta, ou por meio da ação humana.

Há outros fatores que provocam mudanças no clima do planeta. O efeito estufa, fenômeno natural responsável por

manter as temperaturas médias da Terra e, consequentemente, torná-la habitável, tem-se agravado em virtude de ações

humanas, como atividades industriais e agropecuárias que emitem gases de efeito estufa à atmosfera. O agravamento

desse fenômeno provoca o aumento das temperaturas, visto que os gases impedem que a radiação solar irradiada pela

superfície terrestre seja dispersa.

É natural que o climamude ao longo do tempo emdecorrência de fenômenos naturais. No entanto, nas últimas déca-

das, essas mudanças têm sido observadas em um espaço menor de tempo e de maneira mais intensa, sendo atribuídas,

principalmente, às ações humanas. Uma dessas mudanças é o derretimento das calotas polares.
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Atividade 1

Baseado nas informações apresentadas no gráfico dado acima, faça uma estimativa da diminuição de gelo no Mar Ártico

entre os anos de 1980 e 2012. Lembre-se de registrar seu raciocínio e os cálculos realizados.

O derretimento das camadas de gelo nos pólos são causa-

dos pelo aumento da temperatura média anual. O gráfico

ao lado mostra a variação da temperatura na superfície ter-

restre ocorrida entre 2011 e 2016.

Atividade 2

Observe o climograma ao lado e complete as informações

referente aos meses que faltam.

Atividade 3

Quais os meses com o menor índice de chuvas?

Atividade 4

Quais os meses com as temperaturas mais ele-

vadas e quais foram as temperaturas atingidas?
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Atividade 5

Observe o gráfico de variação de temperatura da superfície terreste, faça uma estimativa da variação que ocorrerá em

2020. Lembre-se de registrar seu raciocício e cálculos.

Atividade 6

Refaça o climograma da cidade de Goiânia com as temperaturas alteradas com a previsão de variação que você fez para

2020. Atente para o fato de que, variando a temperatura, varia também os níveis pluviométricos.

Quais as suas espectativas para as chuvas com a sua estimativa?


