Nome:_________________________________________________________________________________________
Turma:__________ Escola:_________________________________________________________________________

VAMOS CONVERSAR SOBRE EFEITO ESTUFA?

Olá, pessoal! Meu nome é Mariana, sou uma meteorologista, e
por isso estudo os fenômenos que acontecem na nossa
atmosfera. Um deles, que tem me preocupado muito, é o efeito
estufa. Você sabe o que é isso? Pode me dizer o que você
conhece sobre ele?

________________________________________________________
_________________________________________________________.
__________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Oi, galera! Sou eu, o Daniel! Já que o efeito estufa é tão
importante, vamos fazer um experimento sobre ele? Vamos
precisar de garrafas PET, seis termômetros, areia, água e
lâmpadas, uma de luz branca e outra de luz infravermelha. Você
sabia que nossos olhos não conseguem ver a luz infravermelha?
Mas ela está presente no nosso mundo, e faz as coisas ficarem
quentes! Vamos montar o experimento como no desenho abaixo:

Vamos fazer três conjuntos de experimentos, sendo que em cada
um teremos duas garrafas PET com água e uma lâmpada, que
pode ser branca ou infravermelha. Em uma garrafa de cada
conjunto, vamos colocar três comprimidos efervescentes, para
produzir gás carbônico dentro dela. Depois, vamos anotar a
temperatura dentro da garrafa a cada 15 minutos, escrevendo os
resultados na tabela a seguir.

COMPRIMIDO

Garrafa

Areia

1

SIM

SIM

Branca

2

SIM

NÃO

Branca

3

SIM

SIM

Infravermelha

4

SIM

NÃO

Infravermelha

5

NÃO

SIM

Infravermelha

6

NÃO

NÃO

Infravermelha

EFERVESCENTE

Luz

Temperatura

Temperatura

Temperatura

inicial

15 min

30 min

E aí, vamos discutir esses resultados com os colegas e com os
professores? O que será que podemos concluir com esse
experimento? Qual o papel da areia? E qual foi o efeito da luz
infravermelha na temperatura do interior da garrafa? A presença
de gás carbônico fez alguma diferença? Depois de discutir essas
perguntas, escreva as suas conclusões!
________________________________________________________
_________________________________________________________.
__________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

Nossa, foi muito bom discutir esse assunto com vocês! é muito
importante evitarmos o efeito estufa e o aquecimento global.
Vamos pensar no que podemos fazer para preservar o meio
ambiente?

APOIO:
PRODUÇÃO:

