
Uma iniciativa educacional     para 12.500 escolas!
Nos últimos anos a questão 

das mudanças climáticas e 
suas consequências para o 
planeta tem merecido cada 
vez mais destaque na mídia 
e nos debates entre os cien-
tistas. Não é para menos. O 

mundo passa por um momento 
crucial em que é necessário reduzir as emissões de gases 

que causam o efeito estufa, contribuindo para minimizar 
o aquecimento global. De tão relevante, o assunto saiu da 
esfera dos especialistas e passou a ser discutido por toda a 
sociedade. E, claro, chegou às salas de aula. Afi nal, cons-
cientizar as novas gerações é um dos primeiros passos para 
alterar esse cenário.

Essa é uma das fi nalidades do Desafi o Mudanças Climá-
ticas 2009, idealizado pelo Projeto Agora (que reúne várias 
empresas e instituições ligadas à cadeia produtiva da agro-
energia) em parceria com a Editora Horizonte e apoio das 
Secretarias de Educação da Bahia, Distrito Federal, Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro 
e São Paulo. Saiba mais sobre essa iniciativa a seguir.

Quem pode participar?

Escolas estaduais com classes de 8o e 9o anos (antigas 7a e 8a séries) do 
Ensino Fundamental da Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.

Como inscrever a escola?

Basta acessar o site www.desafi omudancasclimaticas.com.br. 
A inscrição é gratuita e pode ser feita até 4 de setembro de 2009. 
O site também oferece inúmeras informações importantes para professores, 
alunos e interessados no tema, como notícias, artigos, entrevistas, vídeos 
e relatos de experiências dos professores.

Quem pode participar?

Escolas estaduais com classes de 8
Ensino Fundamental da Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.

Quem faz o AGORA acontecer hoje:REALIZAÇÃO
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A escola recebe materiais de apoio?

Sim. Todos as escolas dos oito estados participantes 
recebem gratuitamente dois kits educacionais.
 Cada kit contém um Caderno do Professor, um DVD 
com três fi lmes relacionados ao tema e quatro pôsteres 
para trabalho em grupo. O Caderno do Professor traz 
textos escritos por jornalistas, cientistas e pedagogos e 
oferece Planos de Atividades para o professor desenvolver 
o conteúdo em sala de aula.

Há prêmios para escolas, professores e alunos?

Sim. Os três alunos que mais se destacarem em cada estado ganharão prêmios. Os professores 
responsáveis pelo Desafi o nas escolas onde estes alunos estudam também serão premiados. 
As escolas nas quais os alunos estudam receberão um projetor data show, além de livros e assinatura 
da HORIZONTE GEOGRÁFICO.
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Entenda o que está acontecendo com a Terra
Veja as causas das mudanças no clima e por que as ações humanas alteram o equilíbrio de gases 

da atmosfera. Descubra o que é preciso fazer para amenizar o aquecimento global

APARELHOS DE SOM E TVNão deixe ligados se não houver ninguém 
por perto. 
CHUVEIRO
Tome banhos rápidos, entre oito e dez minutos.
 
GELADEIRA
Deixe em local fresco e evite abrir a porta à toa.
 
LÂMPADAS
Evite acendê-las durante o dia. Substitua as 
incandescentes por fl uorescentes.
 
FOGÃO
Conserve os bicos de gás, as placas e o forno 
limpos para aumentar o rendimento.
 
ILUMINAÇÃO
Use melhor a luz do sol, abrindo janelas, cortinas 
e persianas. 
RECICLAGEM
Evite o acúmulo de lixo e separe o que puder 
ser reciclado.

OS PROBLEMAS E AS SOLUÇÕES

O QUE VOCÊ PODE FAZER

LUANão existe atmosfera, portanto, não há CO
2 e outros gases para reter o calor. A temperatura chega a 100o C de dia e baixa para -150 oC à noite

TERRAO volume de CO
2 e outros gases da atmosfera, gerados pela natureza, é sufi ciente para manter a temperatura adequada à vida (média de 15o C)

VÊNUS Possui atmosfera muito densa, composta principalmente de CO
2, que retém o calor do Sol. É o planeta mais quente do sistema solar. A temperatura chega a 460o C 
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EDIFICAÇÕESProblema: Construções que usam muita energia em toda a cadeia de 

produção emitem mais gases causadores do efeito estufa.
Solução: Buscar alternativas em termos de materiais, efi ciência 

energética, consumo racional de água e redução de resíduos.FLORESTAS
Problema: Desmatamento joga na atmosfera uma quantidade enorme 

de CO
2 que estava armazenada na vegetação.

Solução: Proteger e fi scalizar as fl orestas; incentivar o plantio 

de árvores e controlar a expansão agropecuária.AGRICULTURAProblema: Utilização da terra sem manejo adequado pode resultar 

em diminuição da quantidade retida de carbono no solo.
Solução: Melhorar o manejo da terra e recuperar solos degradados 

para o plantio.

PECUÁRIA
Problema: Metano liberado no processo digestivo do gado contribui 

para o efeito estufa.Solução: Utilizar medicamentos que modifi quem a fermentação 

digestiva dos animais.

RESÍDUOS
Problema: Várias cidades descartam o lixo a céu aberto, liberando 

metano que contribui para o efeito estufa.
Solução: Construir aterros sanitários e aproveitar o metano para obter 

energia elétrica. Diminuir a quantidade de resíduos descartados e 

incentivar a reciclagem.
ENERGIA

Problema: Geração de energia a partir de fontes não-renováveis, 

como petróleo e carvão, é a maior causa do aumento do 
efeito estufa.
Solução: Incentivar e utilizar fontes renováveis de energia, como 

hidrelétrica, solar, eólica e biomassa. Aumentar a efi ciência com 

novas tecnologias e evitar desperdícios.
INDÚSTRIA

Problema: Liberação de gases do efeito estufa durante o processo 

de produção.
Solução: Utilizar equipamentos mais efi cientes, controlar a emissão 

de gases como o CO
2, utilizar fontes renováveis de energia.TRANSPORTEProblema: Uso de combustíveis fósseis, que são os maiores 

responsáveis pelo aumento do efeito estufa.
Solução: Dar preferência a veículos que consomem menos 
combustíveis, optar por veículos fl ex-fuel, abastecidos 
preferencialmente com etanol. Ampliar a rede de transportes públicos.

ATMOSFERA

RAIOS SOLARES

PARTE DO CALOR ESCAPA PARA O ESPAÇO

CALOR REFLETIDOPARA SUPERFÍCIE

PARTE DO CALOR VOLTA PARA A SUPERFÍCIE POR CAUSA DO EFEITO ESTUFA

Atitudes simples, como desligar tudo o que 
não está em uso, economizam energia e ajudam 
a emitir menos gases do efeito estufa.
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Quem faz o AGORA acontecer hoje:

REALIZAÇÃO

A

EFEITO ESTUFAA radiação do Sol atravessa a atmosfera e aquece a superfície da Terra. Os gases 

do efeito estufa (CO
2 e outros) que estão na atmosfera evitam que o calor escape 

para o espaço, da mesma forma que o vidro de uma estufa – daí o nome. Trata-se 

de um fenômeno natural. O problema é que as atividades humanas estão 

aumentando a sua intensidade. 
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Não deixe ligados se não houver ninguém 

Não deixe ligados se não houver ninguém 

Não deixe ligados se não houver ninguém 
por perto.por perto.

CHUVEIROCHUVEIRO
Tome banhos rápidos, entre oito e dez minutos.

Tome banhos rápidos, entre oito e dez minutos.

Tome banhos rápidos, entre oito e dez minutos.

Tome banhos rápidos, entre oito e dez minutos.

Tome banhos rápidos, entre oito e dez minutos.GELADEIRAGELADEIRAGELADEIRA
Deixe em local fresco e evite abrir a porta à toa.

Deixe em local fresco e evite abrir a porta à toa.

Deixe em local fresco e evite abrir a porta à toa.

Deixe em local fresco e evite abrir a porta à toa.

Deixe em local fresco e evite abrir a porta à toa.LÂMPADASLÂMPADASLÂMPADAS
Evite acendê-las durante o dia. Substitua as 

Evite acendê-las durante o dia. Substitua as 

Evite acendê-las durante o dia. Substitua as 

Evite acendê-las durante o dia. Substitua as 
incandescentes por fl uorescentes.

incandescentes por fl uorescentes.

incandescentes por fl uorescentes.

incandescentes por fl uorescentes.FOGÃOFOGÃO
Conserve os bicos de gás, as placas e o forno 

Conserve os bicos de gás, as placas e o forno 

Conserve os bicos de gás, as placas e o forno 

Conserve os bicos de gás, as placas e o forno 

Conserve os bicos de gás, as placas e o forno 
limpos para aumentar o rendimento.

limpos para aumentar o rendimento.

limpos para aumentar o rendimento.

limpos para aumentar o rendimento.ILUMINAÇÃOILUMINAÇÃOILUMINAÇÃO
Use melhor a luz do sol, abrindo janelas, cortinas 

Use melhor a luz do sol, abrindo janelas, cortinas 

Use melhor a luz do sol, abrindo janelas, cortinas 

Use melhor a luz do sol, abrindo janelas, cortinas 

Use melhor a luz do sol, abrindo janelas, cortinas 
e persianas.e persianas.e persianas.

RECICLAGEMRECICLAGEMRECICLAGEM
Evite o acúmulo de lixo e separe o que puder 

Evite o acúmulo de lixo e separe o que puder 

Evite o acúmulo de lixo e separe o que puder 

Evite o acúmulo de lixo e separe o que puder 

Evite o acúmulo de lixo e separe o que puder 
ser reciclado.ser reciclado.ser reciclado.
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Para saber mais:

Como saber se os alunos aprenderam?

Depois de estudar o tema, utilizando o material didático enviado 
às escolas, os alunos deverão apresentar uma produção composta 
de fotos e texto, com o título: “O aquecimento global e a minha 
região – como fazer a diferença?”

PRODUÇÃO

Quem faz o AGORA acontecer hoje:
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REALIZAÇÃO
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