
 
 

Atividade da estação 1: Leiam o texto a seguir. Após a leitura, vocês deverão dar 
um exemplo de algo da sua região que pode ser prejudicado pelas mudanças 
climáticas. Também deverão montar um cartaz com uma frase para 
conscientizar a população local sobre este problema. 
 

“Aumento da temperatura global pode afetar cacau na BA, diz pesquisador” 
 

O aumento médio de 1°C na temperatura média da superfície do planeta 
pode prejudicar a plantação do cacau no sul da Bahia, aponta Dário Ahnert, 
pesquisador e professor de genética e melhoramento de plantas do 
departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz 
(Uesc) [...]  

A relação entre o acréscimo da temperatura e a plantação de cacau 
também é avaliada por Milton Andrade, representante do Sindicato Rural de 
Ilhéus, cidade do sul da Bahia conhecida pela produção e exportação de cacau 
[...] ele destaca que, no caso da produção de cacau, o problema maior do calor é 
ocasionar falta de chuva. "Desde setembro [de 2015], estamos com um índice 
pluviométrico muito abaixo do normal. Estamos no meio de novembro e não 
tivemos 50 milímetros chuva neste mês na região cacaueira, sendo que a média 
mensal é de 120 milímetros. Em média, na região cacaueira, chove de 1.300 até 
1.500 milímetros de chuva durante o ano. E esse ano, até o mês de novembro, 
tem lugares que não chegaram nem a 1000 milímetros", afirma o representante 
do sindicato rural de Ilhéus. 
Ainda de acordo com Milton Andrade, a região cacaueira é formada por 93 
municípios. Historicamente, Ilhéus é a cidade de maior porte de produção, pois é 
beneficiada naturalmente por estar em uma área de zona litorânea e onde 
costuma chover abundantemente. Já os municípios mais distantes do litoral 
sofrem com a estiagem, entre eles destaca Ipiaú, Itagibá e Ibirataia. 
"A planta do cacau é perene [possui um ciclo de vida longo], o grande problema 
é a floração que diminui. Sem água, ela [a planta] deixa de funcionar, seu 
metabolismo se altera e toda a estrutura da planta é prejudicada. No 
lançamento da flor, por exemplo, que é a fase de produção, a planta não tem 
recurso hídrico suficiente, então a flor cai. Tudo isso é fruto de uma planta 
desidratada. Ela começa a priorizar a existência dela, usando a energia que tem 
para sobreviver e assim não aflora", explica Andrade. 
 
Belo, Mariana. “Aumento da temperatura global pode afetar cacau na BA, diz 
pesquisador”. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/12/aumento-da-temperatura-global-po
de-afetar-cacau-na-ba-diz-pesquisador.html> Acesso em: 31 de maio de 2018. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Atividade da estação 2: Assistam ao vídeo disponível em:                 
<https://www.youtube.com/watch?v=Ly7GpXMbfpU>. Posteriormente,   
expliquem por que o Ártico apresenta um maior aumento de temperatura com o                         
passar dos anos. Agora, façam uma lista de ações antrópicas que estão                       
relacionadas às mudanças no clima. 

 

http://g1.globo.com/natureza/noticia/2015/11/sob-nivel-recorde-de-co2-planeta-deve-atingir-aumento-de-1c-neste-ano.html
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/10/porto-de-ilheus-volta-exportar-cacau-em-larga-escala-apos-20-anos.html
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/12/aumento-da-temperatura-global-pode-afetar-cacau-na-ba-diz-pesquisador.html
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/12/aumento-da-temperatura-global-pode-afetar-cacau-na-ba-diz-pesquisador.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ly7GpXMbfpU


 
 

Atividade da estação 3: Observem a charge a seguir: 
 

 
Crédito da imagem Gettyimages (baseada em charge de Cazo) 

Soltem a criatividade e criem uma charge sobre alterações climáticas que podem                       
ocorrer em sua própria região. 
 
 

 


