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O que o aquecimento glob al pode causar no Brasil?
Mudanças na paisagem, no clima e até nas safras agrícolas – tudo por
causa do aumento do calor provocado pelo efeito estufa na atmosfera.
Leve este infográfico para a sala de aula e discuta com os alunos

A POLUIÇÃO...

Simone dos Santos, Belo Horizonte

...E A TEMPERATURA

Esta camada retém parte
dos raios infravermelhos, que
deveriam ser refletidos para
o espaço, e cria uma espécie
de estufa, que aumenta
a temperatura do planeta.

Os gases produzidos
pelas atividades humanas
se acumulam na atmosfera
e formam uma camada
de poluição em torno da Terra.

SAVANIZAÇÃO DA AMAZÔNIA
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O gráfico à direita mostra a
elevação da temperatura média
da Terra (13,5o C) desde que
ela começou a ser registrada
oficialmente. Nos últimos
100 anos, o planeta ficou 1o C
mais quente. De 1980 para
cá, a elevação se acentuou, um
efeito do aquecimento global.
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REGIÕES

Os gases que contribuem
para o aumento da
temperatura da Terra
são produzidos por
diversas atividades
humanas
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Parati (RJ) e Recife,
precisarão de diques para
proteger sua orla.
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