
Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço-ES 
Secretaria Municipal de Educação  

Tel. 28-3551-1249 - seme.dsl@bol.com.br  
CNPJ-27.174.127/0001-83 

 

_______________________________________________________________________________ 
Rua José Borges Filhos/ nº.19, Bairro Santa Cruzo, Divino de São Lourenço – ES, CEP: 29.590-000. 

 

EMEF ALLAN-KARDEC BITENCOURT DIAS 
 
PROFESSOR: Gilbert Miguel Ribeiro   DATA: 22 à 26 de Junho de 2020 

 
6º ANO 

ALUNO: _________________________________________________________________ 
 

Texto base da disciplina de Geografia: As intervenções humanas na dinâmica 
climática.  
  

ATIVIDADES 
 
1 – Copie o texto abaixo e depois leia-o com atenção.  
 

As intervenções humanas na dinâmica climática 
 
1 – A ação humana e o clima 
 
 Infelizmente, o ser humano tem atuado muitas vezes de forma destrutiva na natureza. 
Entre os vários exemplos desse tipo de ação destaca-se o desmatamento, que influencia 
diretamente o clima local, regional e global. A retirada da vegetação afeta o retorno do vapor de 
água para a atmosfera, facilita a ocorrência de erosão do solo e coloca espécies animais e 
vegetais em risco de extinção.  
 A queimada, método muito utilizado na prática do desmatamento contribui para o aumento 
do efeito estufa (fenômeno causado pela concentração de determinados gases na atmosfera, 
como dióxido de carbono, que permitem a passagem dos raios solares, mas retém parte do calor 
emitido pela superfície da Terra. É um fenômeno natural, mas agravado pela ação humana), 
apontado como responsável pelo chamado aquecimento global.  
 Além do aumento do efeito estufa, causado pelas práticas ou ações humanas, existem 
outras consequências, como as chuvas ácidas  e as ilhas de calor.  
 
Chuvas ácidas  
 
 A poluição atmosférica é causada por queimadas, pela queimada de combustíveis fósseis 
de veículos automotores, pela emissão de poluentes por indústrias que não utilizam filtros nas 
chaminés etc. As substâncias químicas lançadas na atmosfera reagem com a água e com outras 
substâncias presentes na atmosfera e formam ácidos, que, levados pelos ventos, chegam à 
superfície por meio de chuvas. As chuvas ácidas causam corrosão de vários materiais, como 
estruturas metálicas de pontes, redes de canalização de água, monumentos históricos, entre 
outros. Alteram, ainda, a composição química dos solos, prejudicando a agricultura, e afetam 
florestas, rios e lagos, comprometendo a vida de peixes e de outros seres vivos nas águas 
contaminadas.  
 
Ilhas de calor 
 
 As ilhas de calor correspondem ás áreas urbanas com temperatura do ar atmosférico mais 
altas que a das áreas circundantes.  
 A formação das ilhas de calor é explicada por um conjunto de fatores: grande capacidade 
de absorção da radiação solar pelas edificações e por materiais comuns nas cidades, como o 
asfalto; concentração de edifícios altos, que interferem na circulação dos ventos; poluição 
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atmosférica, que retém a irradiação do calor refletido pela superfície em meio urbano; consumo 
de energia elétrica e combustíveis fósseis (como gasolina, diesel e gás), que provoca o 
aquecimento da atmosfera; escassez de áreas cobertas por vegetação; entre outros.  
 Por exemplo, enquanto um campo cultivado apresenta poder refletor de energia solar de 
20% em média, absorvendo, portanto, de 80% a 75% das radiações solares que chegam à 
superfície terrestre, o asfalto que cobre as vias públicas tem poder refletor de cerca de 2%, 
chegando a reter 98% das radiações.  
 Observe o infográfico sobre o efeito estufa abaixo. É apenas para entender melhor o 
conteúdo, não é para copiar.  
 

     
 
 


