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能Pais e f冊os co§tJm∂m te「 m面tas caracteristicas em comum. Voce sabe por que isso acontece?

Respostas do boxe A quest豹G nas O「一entae6es didatlCaS

Se vo⊂針em imaos, PrOVaVeImenteja per⊂ebeu que vo⊂全s compa刷ham aIgumas

⊂a「aCterfsti⊂aS em [Omum, ⊂OmO O tipo de cabelo, O formato dos olhos ou o tom de pele.

O mesmo o⊂Orre ent「e Pais e fiihos. V申a figura土工Mas, a naO Ser que Se)am gemeOS

id釦ti⊂OS, doiS irmaos tambem possuem multaS dessas caracteristi⊂aS diferentes entre

si. Vo⊂e Sabe expii⊂ar aS Semeihancas e d-ferencas entre lrmfos′ Ou entre Pais e fiihos?

Embo「a nossas ⊂araCter千sti⊂aS POSSam e与tar reiaciOnadas ao ambi飢te que nOS

cer〔a e a nOSSa CUltu「a, Varias delas sao herdadas de nossos pais.

12〉脚両軸evo時b軸e「S融



組O t「abaしho de Mendeし
Devido aos avan印s cientiflCOS na area da Geneti⊂a′ ⊂OmPreendemos ha algum

tempo que os genes sao responsave-S Peias cara〔teristi〔aS hereditEirias・ Ou Seja′

aqueias transmItldas de pa-S Paraflihos. Mas a semeihan〔a entre Pais e冊os南foI

exp=⊂ada dEdiversas maneiras ao iongo da hlSt6rla.

Ate meados do s6culo XViii, alguns clentlStaS a⊂reditavam na teoria da pie-for-

ma車o, Segundo a qual ⊂ada espermatozoide ⊂0nteria um lndividuo em minlatura′

totalmente fo「mado. Pa「a outros ⊂ientIStaS, eram OS fiuidos do ⊂OrPO, 〔OmO O SangUe,

que ⊂On軸ham as ⊂ara⊂terfstl⊂aS tranSmitidas'

Outra ideia PreSente aO Iongo da hist6ria e a de que os eIementos que determ十

navam as 〔ara⊂teristl⊂aS PaternaS e matemaS Se misturavam nos fi↓hos. Essa idela

fl⊂Ou 〔0nhe⊂ida [OmO teOria da he「anca misturada. De acordo ⊂Om eSSa teOria′ uma

vez mlSturados, eSSeS eiementos nao se separa「lam maisi ldeiaS ⊂OmO eSSaS Predo-

minaram por quase todo o sき⊂ulo XIX.

AproxImadamente na mesma印oca, O mOnge auStr屯co Gregor Mendei (1822-

-1 884〉 reailZaVa PeSquiSaS SObre a hereditariedade, de 1 858 a 1866, anO de publi⊂a葛

cao do resuitado de suas pesquisas. Ele u輔zou como ob)etOS de estudo as erv冊as da

espede挑um 50面m e seus experImentOS foram feltOS nOjardim de um mosteiro na

cidade de Brunn, na Åustrla (hQ)e Brno, na F(epdbllCa ll=he⊂a再rO…nCia-Se ’’brun紺

Veja a figuraユ圭.

Vamos ver agora como foram os experimentos de Mendel e como eIe lnte「PretOu

os resuitados obtldos. Finalmente, VeremOS 〔OmO OS reSultados podem ser interpre-

tados com o conhecimento atuaii Lembre-Se de que na epo⊂a de Mendei nao se 〔O-

nheciam genes, CrOmO与SOmOS e OutrOS ⊂0nCeito与que hoje nos permitem compreen‾

der melhor as lelS da hereditariedade.

Cichcia Hoje das Crianeas

皿P://鵬.0「g.b「/

a-fa [taStica-histo「ia-do -

m o ng e-e-§uaS-ervi 「has

A面go que conta a

hist6「ia das descobertas

de Mende上

Acesso em: 6 set. 2018.

T,∂酬SSa。d棚aCt棚S hered蘭as. w血LOl 〈博



Os experimentos de Mendeし

Para reaiizar seus experimentos, Mendel es〔Olheu a erv冊a da especje擁um

50t/Vum Para Obter cruzamentos. VeJa a figura l圭Essa planta apresenta uma

Serie de ⊂ara⊂teristieas que fa[iiitaram o estudo de Mende上Porexempio, e ficil de

CUltlVar, PrOduz muitas sementes e, ⊂OnSeqUentemente, Um grande ndmero de

descendentes. Em muItOS eXPerimentos de ciencia, e importante usar

amostras grandes./isso pe「mite uma avaliacao melhor dos resultados

POrque fa⊂冊a a identifi〔aCaO de padr6es. Veremos agora 〔OmO OS

Padr6es en〔Ontrados por Mendel permiti「am o而⊂jo do estudo

da Gen怠tにa.

Aiきm disso′ aS PIantas de ervilhas apresentam partes mas-

〔UilnaS efemlninas no mesmo p合Assim, a Parte maS〔u=na pode

fec]ndar a parte feminina da mesma planta, PrOCeSSO ⊂Onhe⊂ido

〔OmO autOfe〔undaeねfambem e possivel fazer umafe⊂unda車o

⊂ruZada言StO e, uma fe⊂…da〔fro entre duas piantas diferentes de

erviiha′ [OmO VeremOS adiante.

Outra vantagem e que a ervilha apresenta algumas varia-

C6es em suas cara〔teristiCaS COntraStanteS efa〔eis de se iden-

tlfi〔a「: POreXemPlo, a⊂Ordasuasemente 6 amarelaou verde,

Sem tOnS intermedl…irios; aforma da semente 6 =sa ou rugosa.

Veja a f厄uraユ土

国書　∴一 �����回ca「acter璽腿asdaSe刷ases血aspo・Mende~,臆　。　・、こ 

雷 ∴ � � � �弾 �吉∴∴鱒 �「ug〇号a　　簡 

verde　　轄 
立 替 � �〉 � �甲　amarela 

密 鸞 �烏 �〈 ∴ iisa �0nduiada 

∴∴∴ � � �:,‡ � �) 駄, 鴇Verde ∴ �amarela 

当 � �簿 呂 �∴ � �江旧i轡 �b「an〔a 

聞・・・・胴 �畳docauIe)　醒 蕪 �∴∴ ‡‡ 

: �∴∴ 音即 ∴∴ �韻 � �睦de之巾)　辞 �嵩deO,与m)　帝 

Fonte elabo「ado com base em KROGH. D B/O/ogy’a g川de to the natu「al wo「ld

5 ed Boston Ben」amln CummingS. 2011 p 194

1農〉酬桐畑世上6繭・eVO順O軸ve「s-dade

鴫Pほれta de e「v冊a da

esp6cie椿um s∂tivum,

aCまma, e Sua Vagem COm

SementeS膏ba涙o言O cauie

tem, em geral, ent「e O,2 m e

2,互m de comp「jm9ntO膏S

SementeS medem de7 mm a

lO mm de鵬met「o.〕

巨柏Quadro que 8PreSenta

algumas caracteristlCaS

da e面冊a P細um sati甑m

es他d∂das po「 Mendeし

[勘ementos rep「esentados

em tamanhos南O

PrOPO「Cionais ent「e si.
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Para explica「 a varlaCaO naS Ca「a⊂terr与tlCaS en⊂Ontradas na erviiha′ MendeI

sup6s que′ Se uma Pianta tinha semente amarela′ ela devia possulr aigum

responsavel por essa cor. O mesmo o⊂Orreria com a pianta de semente verde′ qUe

teria um fator dete「minando essa ⊂Olora車o.

Acompanhe na figura H uma rePreSenta車O SimPlificada do experimento de

Mendel' Ao ⊂ruZar Pはntas de sementes amareias ⊂Om Plantas de sementes verdes

〈chamadas gera車o parentai ou P), ele obteve na 「a geracao fiiiai ([hamadagera車o Fl〉

apenas piantas que produzlam SementeS amarelas. O que terla a⊂OnteCido com o

fator para a 〔Or Ve「de?

ge「a申OP

享∴閥二
100% de sementes

amarelas

▽
1離ep「esenta頭o esquem翻ca do expe「i鵬nto de Mende=副ementos

「epresent∂dos em tamanhos nao propo「cion8is e冊e si. Cores fantasねJ

Cer〔a de 75%　　⊂er〔a de 25%

de 5ementeS de sementes

amareias verdes

讃韓謎絶筆

A resposta veIO COm a geraCaO F2′ isto 6′ a Seg…da geracao fi=al・ reSultante

do 〔ruZamentO de uma plantada gera串o F, 〔Om ela mesma (porautofec…da車oL

Revejaafigural与Em F2 a⊂OrVerde reapare〔eu em ⊂erCa de 25% das sementes

obtidas. Assim, Mendei con⊂1ulu que O fator para a ⊂OrVerde nao tinha sido des-

truido, eie ape=aS naO Se ma而estava na presenca do fator para a cor amareia.

Com base nisso, ele ⊂0nSiderou domina=te a ⊂ara⊂teristi⊂a ’′erviiha amareia’′ e

re⊂eSSiva a ca「acterrstiCa ‘’ervilha verde‘:

As的n⊂しu56es de Menddi

Seguindo os mesmos prlnC「Pios desse experimentO′ Mendei realizou novos

[rUZamentOS Para teStar Se OutraS CaraCter「StlCaS da erviiha (〔OmO a fo「ma da

semente ou a forma da vagem‖eVeja a fieura l±) manifestavam-Se de modo

semelhante.

Em todos os casos estudados, OS 「eSultados eram semelhantes ao que eIe tinha

observado para a cara⊂te「isti⊂a COr da erv冊a: a gera車O Fl tinha a cara⊂terist-Ca do-

minante e a gera〔aO F2 aPreSentaVa uma P「OPOr車O m紺a de 3 dominantes para l

re⊂eSSIVO, isto e, havia, POr eXemPio, uma quantidade t「全s vezes maior de ervilhas de

[Or amareiado que de ervilhas corverde.

Transmrssao das ca「acterlSt-CaS hered輪s. CA血し0 1 〈 15
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Considerando esse padrao en⊂0ntrado, Mendel ⊂hegou a algumas conclus5es

Para eXPiiCar SeuS reSuItados:

. [ada organismo possui um par de fatore与reSPOnSaVel peio apa「e〔imento de

determlnada ⊂ara⊂teristi〔a.

. Esses fatores sao 「ecebidos dos individuos da geraeao patema上Cada um

COnt「ibui 〔Om aPenaS um fator de cada par.

. Quando um o「ganismo tem dojs fatores diferentes, e POSSivel que uma das

[ara⊂terrSti⊂aS Se manifeste (dominante〉 sobre a outra, que naO aPa「eCe (re-

Ce与与iv己〉.

Essas 〔OnCius6es foram reunidas em uma iei que fi⊂Ou COnhe〔lda como primeira

lei de Mendel ou iei da segrega車o de um par defatores. E ⊂OSt]me enUnC庵Tlaassim:

’’〔ada 〔arater e 〔0ndidonado por um par de fatores que se separam na forma車o dos

gametas, nOS quais o⊂Orrem em dose slmPles’:

POde o〔O「rer 「 atura血ente quando os graos de p6len produzidos nos estames (Parte maSCuli碑daflor) ⊂aem SObre os

[arPelos (parte feminina) da mesma flor Logo, se dese)aSSe imPedl「 eSSe tipo de c「uzamento. Mendel abna a fior e

removia os estames antes que a pianta atmglSSe Sua maturidade reprodutiva

Para realizar afecunda徳o cruzada, de reco凪ia os grfros de p6len 〔Om um Pin〔el e Q PaSSaVa nO eStigma (a abertura

do 〔a「Pelo) de out「a flor Veja a flgUra l垂No caso apresentado na flgura |i Mendei fez os 〔ruZamentOS Par帥talS

USando a parte mascu冊a de uma planta de semente amarela e a parte fem面na de uma planta de semente verde.



亜Inte「P「eta軍O atuaしdas

⊂On⊂しus6es de Mendeし

Para interpretar as con⊂lus6es de Mendel a luz dos co=he⊂imentos atuais・ VamOS

re⊂Ordar aiguns ⊂OnCeitos que voce aprendeu no 6Q ano′ quando estudo= a Organizacao

basiCa das ⊂引uias; e nO 8Q ano, SObre a rep「odu車o dos se「es vivos. MultOS desses

〔OnCeitos nao e「am ⊂Onhe〔idos por Mendeしuma VeZ que Varios desses conhe⊂imen-

tos cien輔cos s6 foram desenvoIvidos com base nas ldeias dele.

⊂「omossomos e divis吾0 ⊂eしuしar

Vo⊂e Viu que muitos organismos se reproduzem de forma sexuada. Nessa forma

de reprod=CaO SaO PrOduzidas ⊂eiuias espe⊂iais′ OS gametaS′ que Se unem na fecun-

da〔aO, formando uma nova c細a′ O Zigot〇・ tambきm ⊂hamado celuia-OV〇・

No n地eo dos gametas e das demaiS Celuias existe um conjunto de minCIs⊂ulos

fi。S Organ融dos em estruturas ⊂hamadas ⊂rOmOSSOmOS (sao mais visiveis ao mi⊂rOS-

〔6piO quando a c副uia 〔OmeCa a Se divldi「)・ Eies sao formados por uma substan⊂ia

quinlica ⊂hamada acido desoxirribo=u⊂iei⊂O: O DNA. [ada cromossomo contem mト

Ihares de ge[eS. Veja a figura J±i

Na maioria das c副uIas de um organismo, OS CrOmOSSOmOS OCOrrem aOS PareS'

Para ⊂ada ⊂rOmOSSOmO eXiste outro ⊂Om a meSmaforma e o mesmo tamanho. Esses

pares de 〔rOmOSSOmOS SaO Chamados hom61ogosi A erv冊a estudada por Mende巾Or

exemplo, POSSui sete pares de ⊂rOmOSSOmOS hom6logos'



Nos gametas n訪ha 〔rOmOSSOmOS em PareS. Cada gameta ⊂0ntem aPenaS a

metade do ndmero de ⊂rOmOSSOmOS das outras ⊂副山as do ⊂OrP〇・ No ⊂aSO daespede

humana, O eSPematOZOlde e o ov6cito = humanos tem, ⊂ada um, 23 ⊂rOmOSSOmOS,

Quando os gametas se …em na fe〔undacao, forma-Se O Zigoto, COm 46 cromossomos,

que se diVlde em outras c糾ias, tambem com 46 cromossomos' Vejaaflguraユ阜No

CaSO da erviiha′ ha sete ⊂rOmOSSOmOS =OS gametaS e 1 4 na ma-Orla das out「as celulas,

聞∵∵一言
▽
1|8 Fotog「afias ao microscdp10 dptico do conjunto de cromossomos humanos presentes no gameta masc踊0 (espematozo圃, nO

gameta feminino (ov6cito時no zigoto e em llma C細a do novo se「 humano. 【Os gametas, O Zjgoto e as cさluねs do corpo sao

mic「osc6picos凋ementos representado§ em tamanhos nao p「oporc面ais ent「e s主Cores fant∂Sfa」

Apesar de o zigoto se diVidIr O ndme「o de cromossomos das 〔elulas-filhas se man-

tem. 1sso o〔Orre POrque, anteS de uma 〔副ulase dividir cadac「omossomo do nddeo se

dupIta. 〔om a dupll⊂aC託dos 〔rOmOSSOmOS, a divISaO do zigoto origina duas c包ulas-

-fiihas 〔Om O meSmO ndmero de cromossomos da 〔eiulao噂na上Esse processo de di-

Visao da c6lula e [hamado de mitose. Vela a figuraユ旦

duas [引ulas id全ntlCaS

a 〔副ula orlglna=〔ada

u町a〔Om4

⊂「OmO与与0mOS)

18〉 u醗1 ・ 6ene時VO時雨OdiVe「S鵬

星田

圏

巨1.9 Esquema simp臨ado da

面tose, P「O鵬SSO Peio qual

uma c紬1a se divide e origina

duas com o mesmo n心mero

de c「omossomos. No

esq鵬ma直i 「ep「esentada

uma c香油ia hipot鮒ca com

apen∂S 4 cromossomos.

(醜me航os 「印「ese面ados

em tamanhos南O

PrOPOrCionais ent「e si

Cores f8ntaSie.)
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E por que os gametas possuem metade do nClmero de cromossomos das outras

C引ulas de um organismo? Aigumas das c副ulas do ⊂OrPO SOf「em uma dlvisao espe⊂la上

Chamada聖堂望, que PrOduz ceiuIas ⊂Om a metade do ndme「o de cromossomos das

demaiS. Veja afiguraユ±g. Na esp6cle humana, POr eXemPlo, eSSe PrOCeSSO OCOrre nOS

test千cuios e nos ovarios e sao produzldos gametas (espermatozoides e ov6〔itos ll〉, 」aem

PIa=taS ⊂Om fIo「es′ O P「O⊂eSSO O⊂Orre na fior e as ⊂e回as produzidas sao 〔hamadas

esporos, que depois se transfo「mam em gametasi

4〔創uiascom

2 〔rOmOSSOmOS SlmPles

em〔adau爪a

dupli⊂a車O dos

⊂「OmOミミO爪OS

一。葵ト

串1胴Esquema simp陶ado da

meiose, PrOCeSSO Peio quai uma

C釦Jia se divide e orig桐a quat「O

C紬ias, Cada uma com a metade

do両mero de cromossomos da

Cei亜O「ig油。 No esquema,

foram 「ep「esentados apenas

4 c「omossomos頂eme∩tos

representados em tam細hos

n約propo「Cionais emr8 Si.

Co「es fa南S副

Genes e as ⊂a「a⊂te「毎ti⊂aS he「edita「ias

Observe na figura型uma representa車o simpiifi〔ada de doiS dos sete pares de

⊂rOmOSSOmOS hom6iogos de uma ⊂elula da ervilha estudada po「 Mendei. O lugar em

Um 〔rOmOSSOmO Onde um g帥e eSta Situado e 〔hamado垣⊆9' Um par de cromossomos

hom6logos apresenta genes que atuam nas mesmas 〔a「a〔terfsti⊂aS e naS meSmaS

POSl〔6esi PorexempIo, nO Primeiro pardafigura, eStaO loco de um gene paraacorda

Semente em d01S ⊂rOmOSSOmOS hom6logos川O Out「O, Para a forma da sementei

Em 〔rOmOSSOmOS hom6logos pode haverformas

Ou VerS6es diferentes de um mesmo gene. Essas di-

ferentes vers6es sao ⊂hamadas aleIos. Asslm′ em um

dos ⊂rOmOSSOmOS dafigura型, POr eXemPIo, ha um

aleIo do gene para ⊂0「 da semente que determina a

CO「 amareIa (representado peia letra V〉, e nO lo⊂0 〔Or-

respondente do ⊂rOmOSSOmO hom6iogo ha um aielo

que detem旧a a ⊂Or Verde (representado pela ietra v).

No outro pa手um dos 〔rOmOSSOmOS tem O aleIo

que detemina semente com a super斤[ie lisa (repre-

Sentado pelaletraR) eo seu hom6logotem o aielo que

determina semente com superffcie rugOSa (represen-

tado pela letra r).

Alelos que

condi⊂IOnam a

fo「ma da

Semente.

▽
1= Esquema sinp梱eado de dois dos sete p∂「eS de

CrOmOSSOmOS hom610gOS da c6油la da即¥剛a e dois pa「es

de aielos 9m des鳴que. (Etementos representados em

tamanhos n釦叩porcionais ent「e si Co「es fantasia.)

T「ansmlS融as ca「acteristues hered臨. CAPiruし0 1 〈 19
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Por ⊂OnVe口車O, uSamOS a letra in蘭al do ⊂arater re[eSSIVO 〈verde e rugoso, neSte

〔aSO) para denominar os aIeios: O aleio responsavei peia 〔araCter千stica dominante e

lndicado pela letra maidscula e o responsavel pela cara〔terrStlCa re⊂eSSIVa, Peia letra

mirldscuIa. Assim, O aIeIo paraa semente de 〔Oramarela e representado pela letraV;

O aIelo para a ⊂OrVerde pela letra v; Para aforma llSa da与emente e USada a letra R e

Para a forma rugosa′ r.

0 ⊂On」untO de aieIos que um individuo possui em suas c引uias e chamado de

gen6tipo. Em relacao ao seu gen6tiPO, Um lndlViduo ou uma planta ⊂Om doiS aIeIos

lgualS (W ou W, nO [aSO da ervilha) sao 〔hamados homozigotos (ou ’’puros′isegun-

do Mendei〉, e um lndlViduo ou pianta ⊂Om doiS aleios diferentes (Vv, nO 〔aSO da er-

Vliha〉 sfro ⊂hamados heterozigotos (0∪ ’′hrbridos告ermo usado por Mendei〉.

O gen6tiPO e OS fatores amblentais influen〔lam nO 〔O巾u∩tO de ⊂ara⊂teristi〔aS

manlfestadas pelo jndividuo, COmO a ⊂OrOU forma da semente, POr eXemPlo; Ou a 〔Or

dos olhos, a 〔Or da peie e a aitura de uma pessoa. DiZemOS que eSSaS CaraCte「丁sticas

formam o fen6tipo do indlViduo.

As vezes, O efeito do ambiente pode ser muito PequenO′ ⊂OmO O〔Orre nO CaSO da

〔Or dos olhos de uma pessoa. Na maioria das vezes, PO「きm, O amblente POde influir

bastante no fen6tipo, COmO OCOr「e COm a COr da peie. O termo amblente abrange desde

O ambiente lntemO de um organismo, ⊂OmO OS nutri飢teS, ate fatores fisi〔OS do ambien-

te extemo, COmO a luz do soi, a a=men亡acao e tambem fatores so〔iais e cuituralS, [OmO

a ap「endlZagem. Por isso, e mais adequado falar que um g飢e lnfiuen〔ia uma 〔ara⊂te-

ristlCa do que faiar que um gene determina uma caracte「千sti〔a.

醍醐蝿の鵬醜聞圃暁闇晦髄轄師輔蹴釘a嶺辞

O traba旧o de Mendel permane〔eu lgnOrado pela 〔Omunidade ⊂len師〔a POr malS de t「Inta

anos. Para alguns hlStOrladores, isso o〔OrreU POrque aS des⊂Obertas de Mende廿oram ofus-

〔adas pela poleml〔a a〔er〔a do livro A o巧gem do5e5〆de5, de Charles Darwln. Outros 〔OnSideram

que os agr6nomos da争yo〔a eStaVam mais inte「essados em resultados pratlCOS do que =aS (18帥926L

gene「allZaC6es estatrsti⊂aS de Mendei. E talvez os ⊂lentlStaS a旧danao estlVeSSem P「eParados

Para O USO da Estatistiea como Mendel estava,

0 〔ertO e qUe aS des⊂Obertas feitas nos estudos das 〔eluias, que darlam uma eVld釦cia fisl⊂a

Pa「a a hereditariedade, S6 0〔Orreram entre 1882 e 1903, e O trabalho de Mendel foI Pub帖eado

em1866i

A redes〔Oberta dos trabalhos de Mendel o[O「reu POr treS ⊂lentistas que ⊂OmP「eenderam e

apoIaram SuaS ldelaSI W岨m Bateson (1861 -1 926厘ura主菜〉 estudavavarlaC6es en[Ontradas

nas plantas eJatnha uma ldela de como planeJar OS eXPerlmentOS meSmO anteS de ler o trabalho

deMende上

即ugo de VrleS (1848-1935膏gura土璽e 〔arl Erl⊂h [orrens (1864-19ii厘uraユ迎de-　tt8鮒935).

ibusp br佃io203/texto4.pdf> Acesso em. 10 set 2O18　Co「rens m6掴933).
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Expしi⊂a∈和dos 「esu鴫dos de Mendeし

Como voce apii⊂aria agora os ⊂On⊂eitos que acabou de ap「ende「 para expIi⊂ar OS

「esuitados e as ⊂0∩⊂lus6es a que Mendel ⊂hegou ao fazer seus expe「imentos com

erviihas? A que ⊂OrreSPOndem os ′′fatores′′ de Mendei? Vamos ana=sar o ⊂aSO da co「

da erv冊a como exempIo.

Vo⊂e aPrendeu que na maio「ia das ⊂elulas os ⊂「OmOSSOmOS OCOrrem aOS PareS:

sfo os ⊂rOmOSSOmOS hom6iogos' Vo⊂全tambem estudou que em cromossomos ho-

m61ogos podem existir formas ou vers6es diferentes de um mesmo ge=e′ OS aIeios'

Assim, em um ⊂rOmOSSOmO POde haver um alelo para 〔Or da semente que 〔Ondiciona

semente amareia (V), e na POSi!訪correspondente do outro c「omossomo do pa「 pode

haver um aieio que detem活a asemente verde (v)' Essa planta pode ser rep「esentada

POr W e tera semente amarela′ 」a que a ⊂Or Verde 6 re⊂eSSiva. Uma planta com se-

mente verde se「主representada por w」a uma pianta de semente amareIa pode ser

W (se for homozigota〉 ou W (se for heterozigOta).

A⊂OmPanhe a descr庫o a segul「 Observando a figuraユ些.

mascul i no

団
醗Esqu箆ma s涌p鵬∂do 「ep「ese爪ando a p「o如尊O de

gamet∂S e ∂ feounda蜜O entre uma Pぬnta de ervilha ama「eia

e uma pianta de erv鵬ve「de.細bas homozigotas. (G8met∂S

e c「omossomos s約microsc6picos. Etementos rep「esentados

em t8m細hos n約p「叩orciO帽is e証「e sL Co「es f∂爪aSia,)

Uma planta de erv冊a amarela homozigOta POde ser representada por W′ indi-

⊂ando que ela possui dois alelos para a ⊂Or amareia em suas ceiuias' Essa pianta ira

produzir apenas gametas com o aleio Vi A planta de erv冊a ve「de′ rePreSentada por

w, ira PrOduzIT aPenaS gametaS ⊂Om O alelo v・ 〔om afecundacao, fo「ma-Se entf血ma

Pianta amareia heterozigOta, rePreSentada por Vv. Rev匂a a figuraユ些・

F〇°SSO que aCOnte⊂eu na forma車o da primeira geracao no ⊂ruZamentO de

Mendeh plantas de ervilhas ama「eIas ⊂ruZadas com as de erv冊as ve「des originaram

apenas plantas de erviihas amarelas (W)・

Voce se lembra de que, quando Mendel realizou a autofe⊂unda車o das erviihas

amarelas da prlmelra gera車O (F,), ele obteve erv冊as 〔Om SementeS amareはs e ver-

des na propor車O aPrOXimada de 3 amarelas para 〔adaverde? Como podemos expIi⊂a「

esse 「esuItado? Essa propor車o nos aJudaa prever o resultado de outros ⊂ruZamentOS?

丁「細SS軸SCa「aC胸∂She「e臨S ・面UしOl 〈21
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Observe a expiieacao dos resultados na figura聖.
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A ervilha amareia da ge「a辞o Fl e heterozigota (W). Entfo ela ira produzir game-

tas com o aieio V e game亡as ⊂Om O aieio v. lsso o⊂Orre na meSma PrOPOr車O, Ou S垂,

metade dos gametas tera o alelo V e a outra metade terao aleio v.

A autofe⊂undaeao de uma planta W equiVaie ao cruzamento entre duas plantas

heterozigotas (Vv e W). As fe〔unda!6es ocorrem ao a⊂aSO言sso signifi〔a que O fato de

um gameta possuir determinado alelo nao faz ⊂Om qUe eie tenha chance maior de

fecundar ou ser fe⊂undado' Um gameta ⊂Om O aleio V tem a mesma chance ou p「o-

bab冊ade - de 50% - de fecunda「 (ou serfe⊂undado) que um gameta com o aleio vi

Veja na figuraユ±Z que ha quatro poss剛dades de fe〔Undacao na formacao das

SementeS da segunda gera!in Note que eias tem chan〔eS iguais de ocor「er:

e　25% de ⊂han⊂e de um gameta mas〔uiinO Vfe⊂undarum gametafeminino V,

formando uma semente W;

e　25% de 〔han⊂e de um gameta mas〔ulinO V fe〔undar um gametafeminlnO V,

formando uma semente Vv;

e　25% de chan〔e de um gameta mas〔Ulino vfe〔…da「 um gametafemlnino V,

fo「mando uma semente Vv;

。 25% de ⊂han⊂e de um gameta masculinO V fe〔…dar um game亡afeminino v,

formando uma semente vvi

ノ　　　　¥ノ
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1篤1nt留「Preta煎O dos

「さs亜ados d∂

a面Ofec踊dae急o das piantas

de e「v=has amarelas e

heterozigotas. Observe a

P「OPOr?aO de erviih∂S

ama「eIas e verdes obtidas

em F2. (Gametas s50

面c「osc6picos. Elementos

representados em tamanhos

n約p「OPO「Cionais ent「e sL

Cores fantasia.〕

いて17 R印「ese鵬扇O

esquem約ca das fecu[da?6es

POSSiveis na fo「maeao das

SementeS da segunda ge「aeao.

(Gametas sるO面crosc6p面os.

Eleme[tOS reP「eSentados em

tamanhos nao p「oporcionals

ent「e si Co「es fantasia )
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Embo「a existam quatro possibilidades de fe⊂unda!…ie, ⊂ada uma ⊂Om 25% de

PrObab囲ade de o⊂Orrel duas delas resuItam no mesmo tipo de gen6tipo: Vv, Portan-

to, POdemos espe「ar desse cruzamento a proporcao de uma semente com gen6tiPO

W′ duas W e umaw (isto e, treS SementeS amareias e umaverde a cadaquatro se-

mentes〉′ OU・ em PO「Centagem′ 75% amarelas(…)e 2ら% verdes(勘

Veja outra fo「ma de representa「 esse cruzamento no quad「o a segulr na figura

玉均Onde estao representados os gametas originados pelos individuos no 〔rUZamen-

to e os resuitados das fecundac6es possiveis. Lemb「e-Se de que ha duas possibilida-

des de uma semente W ser formada: Cluando um gameta mas⊂uiino V fecunda um

gameta feminino v e quando um gameta mas⊂u冊o v fe⊂unda um gametafeminino V.

1月8 Rep「ese∩ta煎O do

CruZamentO entre uma Pianta

fe両面a (Q)We uma pianta

鵬sc幽a ( d ) vv用esse quad「o

6 possivel ve「ific∂「 a P「OPO「eaO

COm a q蘭l os gen6tjpos se

fo「mam.

Por isso, O gen6tipo W apa「ece duas vezes no quadro e tem de ser 〔Ontado duas

VeZeS quando ⊂al⊂uiamos a propo「cao de, em quatrO SementeS, duas serem Vv. V早la

que no quad「o apare〔em O与gen6tipos W (uma vez); W (duas vezes) e w (uma vez).

〔omo no quad「o apare・em quat「O POSSibilidades′ a frequ釦oa de gen6tipos W待a

de V悪言霊慧黒岩謹書聖霊u喧亘

imPO巾肌te ⊂Or悔iderar que 〔al〔ulamos as chances de cada evento ocorrer, O que naO

ne⊂eSSanamente COrreSPOnde ao que realmente acontece.

Usamos para esses 〔副〔Uios uma teoria da Matem荊ca, a teOria da probabiIidade,

que tem ap=cac6es em v和as ⊂i釦⊂ias. Para exempiifica「 isso, POdemos anaiisar um

evento majs simples, ⊂OmO O lan〔amentO de uma moeda' Veja a figura宝旦

Aojogarmos uma moeda pa「a o alto, eXiste 50% de 〔han〔eS de salr ⊂ara e 50% de

Chan〔eS de sai「 ⊂OrOa. DIficilmente veremos resultados coerentes ⊂Om eSSa PrObabi-

=dade ao anaIisa「 pou⊂OS Ian〔amentOS: em quatrO lancamentos, PO「 eXemPIo, POde

Ser Perfeitamente possfvel obte「 3 caras e l coroa.

Entretanto・ amedidaque aumentamos o ndmero de lances′ aChance de o 「esui-　6feito em algunsesportes

tado obtido sair dife「ente do esperado diminui. Com lSSO, POdemos obter um 「esuIta-

do aproximado de 50% de caras e 5O% de co「oas. Quanto maiOr O ndmero de lanca-

mentos, mais os resuItados obtidos se aproximarao dos vaiores esperados.

isso signifi〔a que, da mesma forma que o⊂Orre ⊂Om aS mOedas, OS reSultados

Obtidos ⊂Om fe⊂…dac5es serao maiS PrOXlmOS aOS reSultados espe「ados quando

analisarmos um grande ndme「o de descendentes: quantO maIOr O ndmero, menOr O

desvio estat千stieo (ha testes esta誌ti〔OS Para aValiar esses desviOS〉.

No ⊂aSO de um cruzamento de erviihas heterozigotas para a cor da semente, POr

exempio, quantO malOr O ndmero de des⊂endentes, mais proxImOS devemos fi⊂ar da

PrOPOr車o esperadade 3 " 〈propor車ofenot申⊂a) ou de l : 2 " 〈propor車o genot画-

⊂a)i Por lSSO, Mendel analisava sempre um grande ndmero de individuos. Ao resoiver

atividades de Geneti⊂a, ⊂al⊂ulamos o 「esuitado esperado peia teorla da probab帥dade.

丁「ansm-SS軸S Ca「aCte融S he「e臨・面Uし0 1 〈 25



轟Reso山軍o de

P「Oblemas de gen鍋輪
A primejra lei de Me=del expli⊂a a tranSmlssao de muitas ⊂ara⊂te「千st一⊂aS em VarlaS

especleS de plantas e animais, Veja a seguir Se VO亡きJa Sabe usar seus ⊂0nhecimentos

de gen甜⊂a Para reSOiver probiemas′ aCOmPanha=do a resoiu車o de algumas quest6es.
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No pr6xlmO eXemPIo estudaremos um ⊂aSO em SereS humanos. Mu-taS ⊂ara⊂te-

rrsti〔aS humana与SaO heredit前as, que「 dizer, SaO herdadas da m証e do pai e POdem

ser transmitidas aos descendentes caso tenham flihos.

Vela =a figuralZ2que podemos representar a unjao de um casai e seus帥os por

me10 de um diagrama chamado heredograma. Por ⊂OnVe=車O′ O quadrado representa

um individuo do sexo mas〔ulinO e O 〔ircuio representa um一nd-Viduo do sexo femininO.

Um tra印ho「千zontai entre os dois simboIiza a unlaO de um casal, em SereS huma=OS, Ou

um ⊂ruZamentO, em OutraS eSP宙es. Os fiihos estao representados =a冊ha de baixo e

um tra印ve塙〔a=iga os paiS aOS冊os, Os portadores da caracterfstiCa analisada tambem

POdem ser iden亡ifi⊂ados no heredograma ⊂Om uma ⊂Or diferente.

画一紫で
Um exempIo de ⊂ara〔te「istiea heredit鉦a e O aib血smo' Uma pes-

SOa ⊂Om aibinismo nfo produz melani=a, O Pismento responsavei pela

〔Or da pele. Vejaafigura ±塾

Havarios tlPOS de aib涌smo・ Aqui O te「mO e uSado para o t直o mais

⊂Omum, CauSado por =m aleio 「e⊂eSSivo' Nesse ⊂aSO′ ha um alelo do-

mmante enVOIvido na produ〔aO de melanina - que POdemos chamar

de aleloA- e um aleio 「e⊂eSSiVO que lmPede ou deixaem niveiS muito

baiXOS a P「Odu車o de meIanina - O aleio a.

1_23 Mdsico bras廟「o Hermeto Pascoa巾ascido em Alagoas [O

ano de 19輔.日e tem踊a c○nd廟O C橘潤da a臨iSmO, em que

a prod鳴約de meた面脱e糾sente ou m亜O baixa, deixando a

Pele e os cabe10S br鮒cos,鮒tre Out「aS CaraCteristicas.

卸稜巨x細函de
he「融og「ama de

CaSai co胴um f梱o

e t「es f冊as.

TransmlSSaOdasca「act繭S剛t繭. C面肌01 〈25



exemplo. Seria poss了vel analisar ma[s de uma caracte高sti⊂a aO meSmO temPO?

Mendei ⊂rUZOu erViIhas puras 〈homQZlgOtaS厘ra semente ama「ela e para super部ie陸ea (caracte「es domlnanteS)

com erv冊as de semente verde e superf砲e rugosa (ca「a⊂tereS 「e⊂eSSIVOS). 〔o=StatOu que F, era tOtalmente 〔0nStitu砲a

por lndlViduos com sementes amareias e i電as' O que era eSPe「ado・ =ma VeZ que ESSeS ⊂ara⊂tereS SaO dominantes e

os pais eram homoz-gOtOS. Ao provo⊂ar a autOf巳〔unda車o de um 'ndividuo Fl′ Observou que a ge「acao F2 era COmPOSta

de quatro tlPOS de sementes: amareia e待sa′ amarela e rugosa・ Ve「de e llSa′ Verde e rugosa.

05 fen6tpe ′′amarela e lisa” e ”verde e rugosa碕eram conhe⊂idos′ maS O5 tipos ‘’amarela e 「ugosa’’e ’’verde e闇’

n討estavam presentes na gera串o parental nem na Fl.

A pa加desses dad。S, Mendel formulou sua segu∩da le沌mbem chamada lei da 「ecomb王na軸ou lei da segrega缶O

malS ⊂araCtereS′ 0与fatores que condidonam ⊂ada um se separam (Se Segregam) de forma independente durante a

Em te「mos atualS, dizemos que a s印araca。 do par de alelos para a cor da semente (V e v, ⊂Om V condi⊂ionando

semente amarela e v, Semente Verde) nao interfe「e na sepa「a車o do par de aIelos para a forma da semente (R ⊂Ondト

cIOnando semente llSa e r′ Semente rUgOSa),

O gen6tlPO de plentas de erviihas ⊂Om SementeS amarelas e llSas PU「aS (homoz鳴otas) e VVRR e o de p胤tas ⊂Om

sementes ve「des e rugosas e vv「r. A plantaWRR produz gametasVR′ e a Pla=taVV「「′ gametaS Vr. A uniao de gametas

VR e vr produz apenas um tipo de p融ta na ge「a車o F「: VvRr. Esse lndiv韻uo 6 dupLamente heteroz晦oto′ Ou Seja’he-

昨 � � 

駕 等 ∴∴∴∴㍉ ∴∴:∴∴子 年 � �● �● �砺 

》 誉VVRR �WR「 �VvRR �’Vv目「 

∴:∴ 籍 ∴ ∴ �技 �● �● �轡 

繕　VVRr �W「「 �VvR「 �/Vvrr 

∴∴ ∵∴ ∴∴ 輔 敷 � �● �● �●; 

鶉　vvRR �VvR「 �VVRR �VVR「 
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雷電〉 u咽て・ 6ene時∨噂は油Od-Ve「S幽

du患s色刷繭s煽e「ozigotas pa「a a

cor da semente (綱are案a ou verde)

e pa「a a fo柵a da semente 0isa ou

r噂osa上as se鵬ntes de erv潮ha

総帥ce「ca寄e7mmalOmmde

鵬metoo. Veja que南ge∩6t岬OS

repetidos e diferentes que

co「「9SpOnde請ao叩esmo fen鎚po・

(鵬me門tos 「印「ese∩融os e調

tama雨os nきO P「OpO「Cio胎is ent「e si

Cores fantasia.)



鞭軽輩

1 ) A flgura abalXO 「ePreSenta言ndividuos que produzem gametas, a fecunda車o e a gera車o de um novo lndlVrduo.

Observe a flgUra |益e respondaおquest6es no ⊂ademo.

瑞matOZ‡闇

鞋蹴車弟
novo indlViduo

闇

0融toii醒

▽
1.26 Esquema da un治o dos gametas e da formac約de um novo individuo

da esp6cie humana. (Gametas e out「as c6lulas sao microsc6picos.

副ementos 「ep「esentados em tamanhos nao propo「cionais ent「e si

Co「es fantasia.)

a) Qual e o ndme「o que 「epresenta os elementos reia⊂10nados itransmlSSio de 〔ara〔teristl〔aS dos palS Para O filho?

b) Qual e o ndme「o de ⊂rOmOSSOmOS da maiorla das 〔副ulas do nosso ⊂OrPO?

⊂) O ndmero 2 1ndi⊂aOtIPO d∈ dlVISaO 〔elularque orlgina 3. Qual e o nome dessa dlvISaO?

d) O ndme「o 3 1ndiCa O ndmero de cromossomos dos gametas daespecle humana, Qual e esse ndmero?

e) O ndmero 4 indI⊂aO ndmero de c「omossomos do zlgOtO. Quai e esse ndmero?

f) O nClmerO 5 indiCaOt-PO dedIVISaO Ce刷ar peIo qual o zigoto originaa maiOrladas⊂eiuiasdo ⊂OrPO. Qual e o nome

des与己diVis己0?

2 ) Um estudante afirmou que os gametas de um lndiViduo eram heterozigOtOS. Por que essa afirmaCaO eSta e「「ada?

ヨ〉 De acordo ⊂Om a Prlmeira iei de Mendei, 〔ara⊂teristlCaS tranSmltldas′ COmO a 〔Or de uma semente de erviiha, SaO

COndl〔10nadas por um par de fatores que se separam na f。rma〔aO dos gametas.

a) A que 〔Orre5POndem os ’’fato「es’’⊂0nSlderados por Mendei?

b) Que tlPOS de gametas um lndlViduoW pode produzl「? Em que propor車o esses gametas sao produzldos?

⊂) Que processoかesponsavel peia separacao desses fatores durante a forma車O dos gametas?

事Se 〔ruZa「mOSumaPiantadegen6tlPOW para〔Ordeerviiha〔Om uma Plantaque p「oduzapenas ervllhasverdes. que

PrOPO「CaO de e「vllhas amareIas e verdes vo⊂e eSPera 〔0nSegUlr? 」ustlfique Sua reSPOSta lndl〔ando os gen6tlPOS das

ervllhas.

5 ) Uti=zando letras (use a let「a ini⊂lai da ⊂a「a〔teristi⊂a reCeSSIVa), mOStre OS ge∩6tlPOS das segulnteS Piantas de;

a) erv冊as de sementes amareias que 〔rUZadas entre si n…〔a O「iginavam ervllhas verdes;

b) erv冊as de sementes amareias que 〔rUZadas entre si originavam ervilhas amarelas e verdes;

⊂) erv冊as de sementes verdes.

酬脚巨S 〈か



Respostas da secao At/V/dades nas Orrentac6es drd緬cas B鵬eserevanolivro

6) Em ervilhas′ a heranca datextura dasemente‘ que POde ser lisaou 「ugosa′ e Semeihante a observadaem rela車o a

⊂Or das sementes. Observe o quadro abaixo.

〇一=● �RR �● 

㌦ �R「 �● 

轡 �「「 �● 

l27 Quadro rep「esentando os

ge∩6t毎osさ子飾るtipos

CO「「eSPOndentes a textura

da§ Seme亜es em e「v柵as.

(C「omossomos s約

microsc6picos. Etementos

「ep「esentados em tamanhos

n50 p「OpO「Ci〇両S e∩t「e S主

Co「es治れtasia.)

a) Quais sfo os pares de fato「es possivelS reladonados atextu「a das sementes de ervilha?

b) Quais sao os fen6tipos possiveis pa「a essa ⊂ara⊂teristi⊂a? Quai e o 〔arater dommante e qual e o re⊂eSSIVO?

⊂) QualS SaO OS gametaS P「Oduzldos po「 um individuo rr? E por um lndlViduo R「?

d) Como sao os gen6tiPOS e fen6tipos possivelS de se obter no ⊂ruZamentO de =ma PIanta de erviihas lisas de gen6tlPO

Rr com uma pIanta de erv冊as 「ugosas? E de uma pIanta de ervllha llSa e homozlgOta′ ⊂Om uma de erv冊a rugosa?

7 , Se o aleIo a determIna alb面smo (〔araCte「istica recessiVa) e o aleio A determlna a PreSen!a de meianina (ca「a⊂teris-

ti⊂a domlnante), ⊂OmO Serfb os fen6tiPOS dos individuos AA, Aa e aa?

8) Em po「quinhos-daindia′ VamOS ⊂OnSide「ar que a heranca pa「a a ⊂Or do peio obedece a pnmeira Iel de MendeI. 0

⊂aねter peio preto (MM ou Mm) e domInante SObre o peio marrom (mm〉.

a) Que cores podem ter os descendentes de um ⊂「uZamentO entre uma f全mea de pelo preto (MM) e um ma⊂ho de

Pelo marrom (mm〉? Qua「 e o gen6tipo desses lndlViduos?

b) 0岨IS SaO OS gen6tipos dos indlViduos que, qua=do 〔ruZados, POdem gerar descendentes ⊂Om O Peio marrom?

9 ) Observe o heredograma abalXO. A ⊂Or P「eta, neSte ⊂aSO, rePreSenta lndlVrduos 〔Om albinismo.

Observe que o 〔aSal (1 e 2) teve quatro filhos (3, 4, 5 e 6〉" Afllhaindicada pelo ntlmerO 4 tem aIbinismo.

QualS OS gen6tiPO与dos individuos l. 2 e 4?」ustifique.

。一誌で
>髄Rep「ese∩t細O da

uniao de um c∂Sal ede

SeuS quatrO f船os, um

3∴∴∴∴ 4　　　　5　　　　6　　　deles com alb涌smo.

10トA fjgura abalXO・ elabo「ada ⊂Om base em uma ==Stra如feita em 1694′ rePreSenta um eSPermatOZOide. EIa mostra

uma ideia POPuia川a色PO⊂a SObre afu=車O do espermatozoide para a forma車o de um novo ser vivo. Quai serIa eSSa

ideia? Por que. segundo nossos ⊂Onhe⊂imentos atualS, ela esta errada?

28〉酬旧A聡
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Respostas da secao A柄dades nas OrlentaC6es dld緬cas　　　　　　　　　　　　　　　　　離aoesc棚nOl軸

= ) Um homem ⊂Om b「aquida〔t-i-a (cond喧0 〔araCterlZada pelo en⊂urtamentO dos dedos), CaSado com uma mulher 〔Om

a mesma ⊂araCteri丸i⊂a, tem um fllho com ⊂OmPr「mentO Padrao de dedos.

a) Qual deve ser o ca「ite「 dommante?

b) Qual e o gen6tipo dos palS?

12 ) Os geme。SuniVite=nossao genet一〔amente lgua'S′ POisvleram de um mesmo zlgOtO. lsso slg輔caque todas assuas

〔ara⊂ter千stl⊂aS SaO tambem ld釦tlCaS? 」ustlfique s岨reSPOSta1

13 〉 Em seu ⊂aderno′ lndlque a OP車O falsa:

a) o fen6tlPO e lnf山enclado pelo amblente.

b) ofen6tIPO depende do gen6tlPO e do melO amblente

⊂) o gen6tiPO depende do fen6tlPO e do melO ambiente,

d) o gen6t'PO depende dos genes,

O texto a segu而ol retlrado do 5iteda So⊂ledade Brasllelra de DermatoIogia. Ele des〔reVe O alblnismo ocuIo〔ut釦eO,

Ou Seja, aquele clue atinge OS O旧0与e a Peie. Leia o texto e fa〔a O qUe Se Pede.

O albmismo oculocut含neo 6 uma desordem gen6tlCa na qual ocorre um defeltO na P工Odugao da melanlna, PlgmentO

que d台cor a pe]e, Cabelo e olhos

上]

Os smtOmaS S各O Vahaveis de acordo com o血PO de mutag急o apresentada pelo paclente. A mutaqaO enVOIvlda deter-

mma a quantidade de mela皿naPrOduzlda) que pOde ser tota血ente ausente ou estar parcia血ente presente Asslm Sen-

do・ a tOnalidade da pele pode vanar do branco a tons um pouco malS amarIOnZados, OS Cabelos podem ser tota血ente

bIanCOS, amarelados, aVemelhados ou acasta血ados e os omos avemelhados (aus合ncla COmpleta de pigmento, delXan-

do transparecer os vasos da retma), aZuS Ou aCaStahhados

Devido a de且cl鉦cla de melanina, PlgmentO que alem de seI reSpOnS合Vel pela coIoraGaO da pele, a PrOtege COntra a

a車O da radiagao血trav101eta, OS a皿nos sao altanente suscetivelS aOS danos causados pelo soI Apresentando frequen-

temente, enVemecmentO PreCOCe口e c含ncer da pele, alnda multO JOVenS Nao 6 mcomun encontrar a皿nos na falXa

dos 20 a 30 anos co皿camer da pele avangado, eSPeCla血ente aqueles que moram em reg16es quentes e se exp6em de

foma pIOIongada e mtensa a radla辞O SOla工

上1

Nao exisl阜atualmente・ nenhum tratanento espec範co e efetivo, POIS O a批nlSmO 6 decorrente de uma mutaqaO ge-

netlCamente deteIⅢ血ada.

検事

Como a pmcipal fo巾e de vltamna D 6 provemente da exposlgaO SOl叫e os albmos precISan rea止zar fotoprotegao

estrita, 6 necessana a SuPlementaqaO COm Vltamna D, para eⅥtar OS prOblemas decorIenteS da deflClenCla dessa vltami-

na, COmO aIterag6es 6sseas e imuno16glCaS

SBD AlbmlSmO DISPOnivel em <http 〃www.sbd org br/dermatoIogla/pele/

a) [onsulte em dl⊂10n緬os o slgnifi⊂ado das palavras que vo⊂鉦ao 〔Onhe〔e e redlJa uma defln唾O Pa「a eSSaS Palav「as.

b) Por que podem exISti「 Va「ia!6es na forma 〔OmO O alblnlSmO Se aPreSenta?

⊂) De acordo com o texto′ PeSSOaS COm alblnismo devem usarfotoprotecao estrlta′ Ou Se」a, =aO POdem se exporao

SO上Por que as pessoas ⊂Om alblnlSmO SaO malS SenSivelS aOS danos causados pelo sol?

d) Que lmP=⊂a!5es afalta de exposI車O aO SOI pode trazer?

e) A radia缶O SOIar e m=ltO PerlgOSa Para PeSSOaS COm aiblnlSmOI Mas tambin t「az problemas para todas as pessoas que

Se eXP6em em ex〔eSSO. Pense em medldasque umacldade pode tomar para pemltlr que aS PeSSOaS Se PrOtejam do sol

f) lmaglne qUe O albinlSmO ctauSado por um gene, Um homem heterozlgOtO Para O aIblniSmO (Aa) 6 ⊂aSado 〔Om Uma

mulher alblna (aa)' Q=aiS Sfo os gametas produzldos pelo homem? E pela muiher?

g) QualS SaO OS gen6tlPOS dos poss了velS fllhos desse 〔aSal? Hathances de nas⊂erem 〔rlanCaS ⊂Om alblniSmO?

醐瞭〈29



駆るoき酌討電動されo晒

Organizem-Se em gruPOS de quatro ou ⊂inco colegas.

Materiai

. Doissa〔OS de papel opaco

. 12 pecas deJOgO de damas bran〔aS e 12 pecas pretas, tOdas do mesmo tamanho (podem ser usados

feij6es pretos e feij6es malS ⊂ia「os, COmO O CariOq川nha, desde que se」am aPrOXimadamente do mesmo

tamanho)

peca(aordememqueforamtlradasnaoimportaLVe)a　胃0

a figu「a l塁As duas pecas devem se「 devoIvidas aos

respe⊂tivos sa⊂OS e misturadas 〔Om aS Out「aS. O p「o-

〔eSSO deve se「 repetldo 32 vezes.

Resuitados e dis⊂uSSaO

Agora, 「eSPOndamおseguintes quest5es:

a) Supo=ham que ⊂ada peca 〔OrreSPOnda a um aleio

de determinado gene e ⊂ada sorteiO rePreSente O

encontro de doIS gametaS, Usando letras maiCIs-

⊂Uias e mindscuias para representar os aleios ([On-

Side「e A = Pe!a Preta e a = PeCa bran⊂a〉, demons-

trem os gen6tiPOS dos pais que parti⊂lpam dessa

rep「esenta〔aO de ⊂ruZamentOS.

b) U与ando as mesmas letras, informem quai a pro-

POrCaO genOt「PiCa eSPerada para a des⊂end釦⊂ia

desse ⊂「uZamentO. Qual a propo「車o obtlda pelo

grupo na p「atiea?

⊂) Qual e a propo「車o fenot「pi〔a eSPerada, lStO e,

quantos sao os individuos com a 〔ara〔ter「Sti〔a do-

minante e quantos t全m a [ara〔ter了sti⊂a re⊂eSSiva?

Qua1 6 a propor〔aO fenot画⊂a Obtlda?

d) 〔omparem as proporc6es obtidas em seu grupo

⊂Om aS de out「os grupos. Os resultados foram os

mesmos? Expliquem por que as proporc6es ge-

iguais as propor!6es esperadas.

e) F(edist「ibuam as peca… de modo que um dos sa〔OS flque COm 3 pecas bran⊂aS e 3 pecas pretas e o outro saco

flque ⊂Om 6 pe!aS bran⊂aS e 「ePitam o processo de sorteio descrltO anter10「mente. Novamente, uSando letras

malCIs⊂=las e mindsculas para os alelos e supondo novamente que as pecas bran⊂aS 「eP「eSe=tam O aielo 「eces-

SiVO, reSPOndam novamenteおquest6es a a d adaptando-aS a eSSa nOVa Situa車O.
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2涌vuio de 「ato 「ecebe materiel gen6tico de outra esp色cie em tecnica de gen色tica moIecuia「. Å esque「da,

uma pipeta segura o 6測lo enquanto a ponta de uma mic「oagu潤contendo o material genさtieo e

int「oduzida nele. Foto de mねroscopia 6ptica (a c紬la tem cerca de O,07 mm de diametro〕.

Respostasdo boxeAques膳O5　nas O自entaC6esdldatlCaS

Muitas des⊂Obertas em Gen甜⊂a foram possivelS a Partir dos trabalho与de

Mendel, ⊂OmO a des[Oberta de que os genes estao co両dos nos cromossomos lo-

〔alizados no n庇ieo das ⊂eiuias e a des〔r唾o da estrutura qu「mi〔a do DNA, da qual

OS geneS SaO formados.

Hqje,」a e POSS爪Iel transfe「i「 materiai gened〔O de um ser vivo a outro, Ou alterar os

genes de um organiSmO POr meio de te⊂ni⊂aS de uma area ⊂Onhe⊂ida 〔OmO Engenha「ia

GenetlCa. Vela a figura圭| Entretanto, eSSaS aPli⊂aC6es ⊂OStumam gerar 〔OntrOVerSias

na so⊂iedade. Neste cap乱io, VO⊂全val 〔Onhe〔er alguns ⊂On〔eitos basj〔OS neSSa area e

POde「i discutir e formar suas pr6p「laS OPlnI6es sobre esse assunto.

Age融dep融剛出血02 〈51



虹As des⊂Obe「をas ap6s Mendeし
No ⊂aP加io anteriOr, VimOS qUe Mendel exp=⊂Ou ⊂OmO 〔ertaS

⊂ara⊂teristi⊂aS de erv冊as sao transmitidas entre as gerac6es. EIe

formuIou as lelS da hereditariedade mesmo sem ter conhe⊂imen-

to dos 〔On⊂eitos de ⊂rOmOSSOmOS, geneS e meiose.

Seu trabaiho foi lgnOrado na epoca de sua pubiicacao e re-

descoberto em pesquiSaS independentes mais de 30 anos depois.

Na epo⊂a, O CientiSta eStadu面dense Walter Sutton (1 877-1 91 6〉,

em estudo com gafanhotos, demonstrou que os 〔rOmOSSOmOS

O⊂Or「iam aOS PareS e que Sua distribu庫O na foma車o dos ga-

metas coincidia com os denominados ’’fatores′’de Mende=a o

bi6Iogo alem託Theodor Boveri (1862-1915〉. em estudo ⊂Om

gametas de ouri印-do-mar, Pe「Cebeu que era necessario que os

CrOmOSSOmOS eStlVeSSem PreSenteS Pa「a que O desenvoIvimen-

to do embriao o⊂Or「eSSe.

Ent「etanto,quemidentifi⊂OuOSgeneSeOSaSSOCiouaos’’fa-　雷　章

tores’’de Mendel foi o geneti⊂ista estadunidense Thomas H…t

Morgan (1866-1 945〉 e sua equlPe de estudantes' EIes anallSaram

a transmissao de cara⊂teristiCaS em d「os6fi鹿(DIり5aph脇

m的noga5勧, PequenaS mOSCaS COnhe⊂idas popuiamente ⊂OmO

’‘mosquinhas da banana’: V匂a a figura三三

Essa mos〔a foi es⊂Olhlda para ser estudada por ser pequena, Ser facli de aiimen-

tarede中

与emana与),

quatro tipo

r, e ⊂ada femea produzir centenas de ovos que, em POu⊂O temPO (duas

ndmero de descendentes. A16m disso, eia possui apenas

a cor dos olhds e o tipo de asa.

Nos cruzamentos das dros6filas, de vez em quando,きpossiveI notar o nascimen-

to de des⊂endentes 〔Om Cara⊂te「千sti⊂aS nOVaS, que nun⊂a tinham sido vistas na po-

Pula車o original・ V匂a a figura 2主Como voce expiicarla O Surgimento dessas novas

⊂araCte 「fsti cas?

喜一一∴一

mutante 〔Om Olhos em bar「a

(oihos maiS eStreltOS)

き2〉脚…enetiCa′函Oe b-0煽dade

妙2.紺ut∂印es細

d「os6範s 〔orosqph鵜

melanog∂Ste嶋Ce「Ca de

3 mm de ○○岬「面e面o).
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Fatores amblentais, COmO a radla車O SOiar podem ⊂auSar aite「ac6es no materiai

gen甜co de um旧diViduo. Essas aItera〔6es sao conhecidas ⊂OmO mutaC6es e, quando

OCOrrem naS Ceiulas que geram os gametas, elas podem ser transmitidas para as

gerac6es seguinte与, PrOduzindo indiViduos chamados mutantes.

Alguns mutantes t全m asas muitO reduzldas, ⊂hamadas vestlgialS巾utrOS aPre-

Sentam a 〔Or Ou O formato dos olhos diferentes da [Ondl!託[Omum' ReveJaaflgura三三・

Esses organismo5 mUtanteS, qUando ⊂ruZados, POdem tambきm passar suas cara⊂te-

rrsti〔aS Para OS des〔endentes, COmO VeremOS na atlVjdade a seguir.

A9e融dep○-Sd轡剛ei ・面UしO2 〈きき



盛Pad「6es de heranga n差o

estudados por Mendeし
Estudos posteriores ampliaram as ldeias sobre as leis da heranca de Mendei′

demo=Strando que elas nao sao v訓das para todos os ⊂aSOS' Entre outras des⊂Oberねs′

esses estudos permitiram a identlfieacao dos cromossomos sexuaiS′ alem de casos

em que um aielo nao tem domin釦ciasobre outroi

A dominan⊂雪a in⊂OmPしeta

Como vimos no ⊂aPitulo anterior nos estudos ⊂Om erV冊as que Mendel ⊂Onduziu・

era poss爪′ei observar uma domin釦⊂ia ⊂OmPIeta de um aleio sobre outro: basta a

presenca de um aielo que detem一na a ⊂araCterist'Ca domlnante Pa「a que a CaraCteris-

ti⊂a Se eXPreSSe' Entao’POr eXemPlo′ Para uma erv冊a ter与ementeS da cor amarela

(⊂araCte「f与tlCa dominante) basta que eia tenha um a看elo que determina a 〔Or amarela'

」a em outros ⊂aSOS, [OmO na Planta maravilha (M偏b雁/0/op。), O reSuitado do

⊂rUZamentO entre Plantas ⊂Om flores vermelhas e piantas com fiores bran⊂aS 6 uma

planta ⊂Om umaterCeira ⊂araCteristi〔a‥ fiores cor-de-rOSa. Dizemos entao′ neSSe 〔aSO′

que ha dominan〔ia in⊂OmPIeta entre os aIeios・ Ou auSch⊂ia de dominan⊂ia.

Na dominan〔ia incompleta, O individuo ⊂Om OS do-S t匝S de alelo (heterozigoto)

apresenta um fen6tIPO而ermediario em relacao ao dos homozieotos: nO ⊂aSO aPre-

sentado, a PreSenCa de ape=aS um aieio para ⊂Or Vermeiha leva a pianta a produzir o

pigmento vermelho em menor quantidade; ⊂OmO O aielo pa「a cor branca nao produz

Pigmento, a Pianta sera cor-de-rOSa.

Nesses 〔aSOS, OS a-eios sao represe=tados por letras com ind-CeS′ em VeZ de letras

maidsculas e minCIS⊂ulas: a fior vermelha e CV〔V ([ de cor e V de vermelho〉; a branca,

〔B〔B; a COr-de-rOSa, CV〔B・ Essa notacao pode tambem sersimPlificada paraW, BB e VB.

Veja, na figUra2旦que o 〔ru-

zamento entre duas plantas homo-

ZlgOtaS, uma Vermeiha e outra

bran⊂a, PrOduz apenas fiores ⊂Or-

-de-rOSa. 0 ⊂ruZamentO de duas

Piantas de flores cor-de-rOSa PrO-

duz a propor!fo de umaflorverme-

1ha pa「a duas cor-de-rOSa e Uma

branca (0U Seja, uma PrOPOr車O de

l : 2当〉i F¥epar∈ que a PrOPOr車O

genot画Ca e a meSma enCOntrada

POr M帥dei no cruzamento entre

duas plantas heterozIgOtaS - O que

muda e a proporcao feno吋⊂a. Aiem

disso, rePa「e que a d看Stribu直O dos

aielos nos gametas tamb6m obe-

de〔e, neSte 〔aSO, a Primeira lei de

Mendel. O que muda e aaus釦⊂一a

de dominan〔la entre OS aieios.

孤〉 u鵬1・ Ge蘭画Oe臨「sidade

之.銅印「esenta§約do

cruzamento entre individuos

da函nta m釘aV胴部凋廟騰

jalapa at針爪de aItu「a), que

ap「ese∩ta dom涌かcia

涌co朋pieta p8「a a

dete「面na頑O da co「 da的「.

(EIementos rep「esentados

em tamanhos南O

P「OPO面的aiS ent「e S主

Co「es fa航∂Sia.〕
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Determina!和do sexo

Em muitas especies, O SeXO bio16gi〔O e determinado por um par de cromossomos

〔hamados 〔rOmOSSOmOS SeXuais. Genes situados nesses cromossomos determinam

Se O embriao vai desenvoIver determinados 6rg託s sexuais, COmO teS亡でculos ou ov卸os.

Os test「[Uios e os ov緬os, POr Sua VeZ, P「Oduzem horm6nios masculinos e femIninos,

respect-Vame航e, que潤uenc-am diversas cara⊂teristieas sexualS′ COmO Vimos no 8Q ano

Para a eSPede humara

No caso daesp細e humana, eX-Stem 22 pares de ⊂rOmOSSOmOS ⊂Om…S aO homem

e a muiher (s訪⊂hamados autossomos〉 e maIS um Par de cromossomos sexuais.

As mulheres apresentam doiS ⊂rOmOSSOmOS SeXuais iguais, ⊂hamados de [rO-

mossomos X. 」a os homens apresentam um cromossomo sexual X e um ⊂rOmOSSOmO

SeXUal Y, eSte bem menorque o 〔rOmOSSOmO X‘ Veja afigu「a圭l

Nos gametas ha metade do ⊂O巾unto de 〔rOmOSSOmOS. 1t)dos os ov6cItOS que aS

mulheres liberam鴫ovuIa車o a pa巾r da puberdade contem um ⊂rOmOSSOmO X. 」a

CerCa de metade dos espermatozoIdes produzldos pelos homens tera um [rOmOSSO-

mo X, enquantO a Outra Parte te「i um 〔rOmOSSOmO Y. V垂a fieura主星・

Na fe⊂unda車o′ 0 0V6cito (X) tem 50% de chance de ser fe⊂…dado po「 um es輸

PermatOZOide (X), dando o「igem a um zigoto (XX〉, que Sera do sexo feminino. 0

0V6⊂ito (X) tem 50% de ⊂han〔e de ser fec…dado por um espermatozoide (Y〉, for-

mando um zigoto (XY) que sera do sexo mas[u=no・ Portanto, 〔OmO O OV6dto li ne-

CeSSariamente tem o c「omossomo X, O SeXO da crianca e determinado pelo esper-

matozoide no momento da fecundacao, havendo ⊂han⊂eS iguaiS de a fecunda車o

O⊂Orrer POr um eSPermatOZOlde contendo 〔rOmOSSOmO X ou Y.

呈出二
龍三二二二=オー三塁apresentam apenas

⊂rOmOSSOmO X um 〔romOSSOmO X.

㊥

▽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独Representa9aO da produ鐙o de gametas po「 m冊e「es e

2:7 R印resenta煎O a面stica do co岬ntO de c「omossomos do ser homens e da determinaeao do sexo do individuo a partir da

humano. inr8ita, OS CrOmOSSOmOS SeXuais do homem e da muiher。　Uni§o dos gametas fe面nino e mascu輸0工Os gametas sao

(Os cromossomos sao microscdpicos. Elementos r印resentados em　　面c「OSC6picos. Elementos rep「esentados em tamanhos nao

tamanhos南o propo「cionais ent「e s主Co「es fantasia.〕　　　　　propo「cionai§鋼tre S主Cores fantasia.)

A determ旧a車O do sexo pode variar dependendo do organismo estudado. Em

muitas aves, POr eXemPlo, O SeXO e determinado pelo gameta da femea. Em alguns

〔aSOS, O SeXO POde ser determinado por fatores ambientais, 〔OmO a temPeratura.

A genc剛epo-S de Mende吊APfruLO2 〈 35
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底Os genes e o ambiente
Os genes 'nfluenciam muitas ⊂araCteristlCaS. Alem do fator gen甜⊂0′ hQje Sabemos

que fatores ambientais tambem t全m fo巾e influ釦⊂Ia SObre a forma ⊂OmO n6s e os

outros seres vivos nos desenvoivemos. 〔0nSidera-Se que eSSeS fatores inCluem aspe⊂-

tos fisi〔OS dentro e fora das ⊂引ulas, 〔OmO a a=mentaCaO e a eXPOS唾O aOS ra10S SOlares.

Quando um ⊂arate「 eSta PreSenteノa nO naS[imento - independentemente de

Sua〔auSa Ser geneti〔aOu ambIental -, eie e conslderado ⊂Ongenito. [omo exempIo,

POdemos mencionar duas ⊂aUSaS Para a Surdez 〔Ong釦ita, uma ambiental e outra

gen甜⊂a. Se uma mulher for lnfectada pelo v血s da rubfoIa durante a gravidez, eie

tamb6m pode infe⊂tar O embrlaO e PrOVO⊂ar SUrdez ⊂Ong釦ita na ⊂rlanCa. Mas a

surdez pode ser⊂auSadatambきm poraltera!6es em um gene que etransmltido dos

Pais para os fllhos.

Pode-Se diZer que, na ma-Orla dos casos, uma ⊂ara⊂te「ist'⊂a 6 'nfiuenciada tanto

Pelos genes quanto pelos fatores ambienta-S. Uma pessoa com genes q=e deter-

mlnam a PrOdu車o de poucamelanina, POreXemPIo,teraa Pele cia「a. Se elase

expusermuito ao soi, POder描⊂a「⊂Om a Peie um pouco maiSeSCura, maS n…〔a

⊂hegariater peletao escura quanto a de umapessoa com genes que determト

nam a p「odu車o de uma grande cluantldade de meianlna. Vejaa f鳴ura三豊.

巨pre〔iso ⊂OmPreendertamb6m que o efejto de um ge=e POde ser modif庇do

peio ambiente. Uma pessoa⊂Om tend釦⊂lagenetica paraa obesldade′ POr eXemPlo′

POde ⊂OnSegu-r manter um PeSO Saudavel se ⊂0ntrOlar a alimenta〔aO. Nesse ⊂aSO′

um fator amblentai, a a=menta〔aO, impede que um possivel efeito genetiCO Se

manifeste.

Por lSSO, meSmO gemeOS mOnOZig6ti〔OS Ou ide両COS′ que POSSuem OS meSmOS

genes, SaO dife「entes entre si. O desenvoIvime=tO humano′ POr eXemPio, depe=de

de fatores gen甜⊂OS e atctulturais e soclais, ⊂OmO旧dlCam OS eStudos em Psi⊂Olo-

gla e So⊂iologla. Dessa forma′ tantO OS geneS quantO OS fatores ambienta-S SaO reS-

POnSiveis por produzir a grande diVerSidade de lndivid=OS eXiStenteS.

56〉胴A酢Cen棚V〇時舟0剛ade

議事丁「轡ba旧ado「a 「u「al co叩a

p㊧le “叩箆imada岬eia
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組ALte「aE6es gen筑i⊂aS na

esp6cie humana
Vimos que os genes, em lnteraCaO COm O amblente, SaO reSPOnSaVeis peio

nosso desenvoIvimentO e POr nOSSaS ⊂a「a⊂terrSticas. Nos seres h=manOS, POr eXem-

Pio′ alterac6es nos genes podem resultar em problemas de sadde quando afetam a

PrOducao de algumas subst釦⊂ias, COmO aS enZlmaS, Elas sao substan〔ias que atuam

nas t「ansfomac6es quinli⊂aS. Sem as enzlmaS, eSSaS tranSforma〔6es nao o⊂Orre-

riam. Vamos anaiiSa「 a Segu…m [aSO de alteracao genetica.

Pessoas 〔Om feniIcetondria naO ⊂0nSeguem ut服ar adequadamente o amjnoa-

[ido fen=alanina. Em pessoas 〔Om eSSa altera串o gen甜ca, a fe而iaia…a Se aCumu場

la no organlSmO, ⊂auSando les6es no cerebro' Essa e outras alte「ac6es gen甜⊂aS

SaO mUltaS VeZeS diagnosti[adas po「 me10 de exames simPles. ⊂OmO O Chamado

teste do pezinho (quevoce ⊂Onhe⊂eu nO 8Qano), reaiizado nos primelrOS dias devida

do beb全・ O exame e ob「igat6riO PO「 lel e realizado gratuitamente nos servi印s pClbii-

⊂0与de sadde nos primei「os 15 dlaS de vida. Esse teste ⊂OnSiste em retirar gotas de

Sangue do ⊂al⊂anhar e anaiisa-ias em laborat6riO Para detectar aitera〔6es, 〔OmO a

fenli⊂etOn〔」rlai

A fenllaianina pode ser en⊂Ontrada em produtos indi〔ados para pessoas que

nao podem consumiraC庇ar como diabetl⊂OS, POr eXemPio, Se vo⊂eja leu a compo-

Sieao de um alimentO diet6tlCO, e muito provavei que tenha vIStO Um aViso como o

que apare⊂e na figura圭:]旦

Ao longo dos estudos de ClchclaSVOCatem VIStO ・OmO inpo軸ete「lnfor-　謙語書棚as脚

ma⊆6es sobre os alimentos para adotar uma dieta adequadai Os r6tuios de alimen-　transmiss60des dOencas

tos trazem冊POrt訓teS informac6es sobreos ingredientes que eles cont全m e sobre gen6t厩s.

O Seu Valor nutri⊂iOnai.

巨蜜柑飾so sob「e a

P「eS鍋9a de子朗圃a涌na

em embalagem de

geiatina diet色tica

A鵬e「a!6es ⊂rOmOSS∂mi⊂aS

Ocasionaimente, POde o〔Orrer aformacao de gametas [Om ⊂rOmOSSOmOS a mais

Ou a menOS. lsso pode aconte〔er devldo a reparticao desiguai de material gen甜co

durante a meiose' Caso ocorra fecunda車o com esses gametas, eSSa与aItera〔6es

Originam pessoas 〔Om um ndmero de cromossomos djferente de 46. Um desses 〔aSOS

e a sindrome de Down′ que afeta um em 〔ada mli re⊂きm-naS〔idos.

Age蘭画SdeMe剛軸UしO2くる7



Pessoas ⊂Om Sindrome de Down nas〔em COm treS ⊂rOmOSSOmOS do tipo 21 (os

⊂rOmOSSOmOS SaO numerados em ordem de[reSCente de tamanho). Ve」a a figura圭リ

e a compare com a figura圭Z. Essa altera車o cromoss6mica pode provo⊂ar em dife-

rentes graus, defit:ien⊂ia inteie⊂tuaI′ PrOblemas ⊂ard屯cos・ ma-Or PredisposI車O a lnfec-

c6es, entre OutrOSi Pode 'nfiuen⊂iartamb6m algumas ca「a⊂terrSti⊂aS flsi⊂aS′ em grauS

variados; altura abalXO da media, Oreihas ⊂Om lmPianta担o baixa, PeS⊂O印grO与SO e

maos 〔urtaS e largasl

httD〃ww用fsd own.org

b r/so b re-a -Si nd ro me可e-

down/ordue-eふ[C!rome一

間霊園罰

Ex坤Caさら総S的場a

Sindrome e indica串o das

廟s叩e 「e叫am oo

dir謙as das pessoas com

sindrome de Down.　∴

Acesso em: 10 set. 2018.

糊Fotog「afia de cromossomos humanos

Observados ao microsc6p沌6ptico. Observe

que南t「es c「omossomos do串0 21,

indicados peto circu10. Essa a看te「a?約

det8rm活a a sindrome de Down.

A observa?約dos cromossomos tamb6m

Permite conc剛que eSSa PeSSOa 6 do sexo

mascu冊0, POis橘um cromossomo X,

O Pen踊mo. e um c「omossomoYo踊mo.

(Åumento de ce「ca de 1430 vezes; CO10ridos

a輔icia血ente.)

田ducagゑo e sindrome de Down

Uma boa educa辞o 6 um bem enome que produz

bene鯨cios pessoais durante toda a vlda Isso nao 6 di-

ferente para pessoas com sindrome de Down

上]

ConvIVer COm PeSSOaS de diferentes origens e for-

mag6es em uma escola regular e mClusiva pode a〕udar

alnda mais as pessoas com sindrome de Down a desen-

VOIverem todas as suas capacldades.

Antigamente, aCIeditava-Se que aS PeSSOaS COm

sindrome de Down nasclam COm uma deflCi合ncla mte-

lectual severa. Hoje, Sabe-Se que O desenvolvimento da

Crianca depende fundamentalmente da estlmulagao

PreCOCe, do enrlqueCimento do ambiente no qual ela

esta inseIlda e do incentlVO das pessoas que estao a sua

volta Com apoio e mVeStimento na sua foma妹o, OS

alunos com sindrome de Down, aSSim como quaisquer outros estudantes, t台m CapaCidade de aprender.

宜importante destacar que cada estudante, lndependentemente de qualquer deficl合nCla, tem um perfil心mCO,

com hab11idades e d血culdades em detemmadas areas No entanto, algumas caracteristicas assocladas a sin-

drome de Down merecem a atengao de pais e professores, COmO O aprendizado em um ritmo malS lento’a d脆-

culdade de concentra辞o e de reter mem6nas de curto prazo.

MovmentO Down朗uca碑o e s血drome de Down. Disponivel eml <www.mov皿entOdown.

org.br/educacao/educacao-e-Smdrome-de-down> Acesso em. 13 set・ 2018.
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馬Biote⊂nOlogia
Mesmo sem ⊂OnhecimentO dos 〔On⊂eitos atuais de

GenetiCa,ja existia a idela de que ⊂e巾S [araCteristlCaS PO-

dem ser tran5mitidas ao longo das gerac6es. Na agrieultu-

「a, POr eXemPIo, O Ser humano 〔ruZaVaVariedades de plan-

tas ⊂Om Cara〔terfsti⊂aS de interesse para seie⊂iOna-las. 0
網M冊o seivagem (em

miiho queconhe⊂emOShQje, POreXemPio, e reSUitado de centenasdeanosde seIe両　誌a〕 e moderno (embaixo〕,

de ⊂ara〔te「丁sticas 'nte「eSS訓teS aO ⊂OnSumO・ Veja a figura2i里'　　　　　　　　　reSuitado de cent8nas de

Outro exempio de manipuia卓o de organismos cho uso de mi⊂rOrganismos anOSde cruzamentos
Seiecionados.

Para PrOduzlr P証s, bebidas fe「mentadas e outros a=mentos, que eXISte hi maIS

de6m=anos.

0 ⊂Onhe〔imentO genetiCO deu um grande impuIso a essas tecnoiogias, que PaSSa-

ram a lnCiuir novas t6⊂ni〔aS, ⊂OmO a ldentiflCaeaO de genes, a manipuia!訪do materlaI

genetico de 〔eiuLas isoiadas e de organismos e at6 a t「ansfer釦⊂ia de genes de uma

especle Para Out「a, 〔Om O O切etiVO de produzi「 substancias e modifi⊂ar uma Serie de

PrOCeSSOS. Mctodos como esses fazem parte da area conhecida ⊂OmO Biote⊂nOlogia.

Os organismos transg至れi⊂OS

Vo〔全〔0nhece aiguem que tenhad妃betes? Na maioriados ⊂aSOS, PeSSOaS COm eSSa

doen!a naO P「Oduzem o horm6njo insulina, Ou O PrOduzem em quantidade insu紬ente‘

A insuiinae sintetizada pe10 Pan⊂reaS e Suafun車o 6 permitir que o ac正ar em cIrCUia車O

no sangue entre nas ceiulas, SuPri=do-aS COm e=ergia. Sem a insulina′ aS taXaS de a印一

⊂ar nO Sangue aume=tam muito′ O que POde gerar consequen⊂iaS graVeS e at6 levar a

morte, Por essa razao, mUitas pessoas ⊂Om dlabetes devem tomar lnSullna.

Durante muitO temPO eSSe horm6nio foi obtido de por⊂OS, que PrOduzem insulina

Seme肌ante a humana, O composto de origem animal, nO entantO. POdia causar aler-

gia e outros problema与em aigumas pessoas. D息nte disso′ a ⊂i釦cia desenvoIveu

te⊂=iCaS de manipula〔aO do DNA de ba⊂t釦as que permitlram a PrOdu!fro de insu=na

id釦tlCa a humana. Observe a figura圭±.

gene que 〔Omanda a

Produ〔わde mSulina

四囲
gene para mSullna

COmblnado ao DNA

da b尋〔tき「i己

▽
2割判ustra?aO da t6cnica que possib裾ta a p「Odugao de insulina por bact飾as.

旧ementos 「ep「esentados em tamanhos nao p「opo「cionaiS entre Si. Co「es fantasia.)

口さら00巾寄COm亀

Soc融a鵬B褐S渦「a de

削ab軟es峰BD直治「前de

蛇5剛鵬es船的SSO患S

em tod○ ○ mundo s怠8

遭うab軸睨s.州o B「as紺sるO

ap「ox涌8朗m削t馨
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Quando re〔ebe o gene que ⊂Odifica a insu=na. a bacteriel in〔OrPOra eSSe gene em

Seu materiai gened〔O e ⊂OmeCa a PrOduzir insulina id釦tlCa a humana. Alem dISSO,

quando a bact釦ase reproduz, O gene Se duplicajunto [Om O DNA da bact釦a. Como

resultado, S託geradas bilh6es de ba〔t前as produtoras de inSU冊a humana, Reveja a

figura圭些.

Seres que tlVeram Seu mater胤gen甜⊂O aite「ado 〔Om tきcnicas de BIOte⊂=Ologia

SaO Chamados de organjsmos geneti⊂amente mOdifi⊂ados (OGM). Em aiguns 〔aSOS,

SaO lmPlantados genes de uma especie d-ferente, gera=do organismos transgchicos.

1e⊂nl⊂aS de manipuiacao do DNA podem ser usadas para produzir VariaS Substan〔ias:

horm∂nios, 〔OmO O do crescimento同versos tiPOS de vaclna, 〔OmO a Va〔lna 〔Ontra a

hepatite B南tores que atuam na coagula車o do 5angue,帥tre OutraS.

E as与Im que POrCOS, POr eXemPio, 「eCebem de outras especIeS geneS que COman-

dam a producao de horm6n10S de [reS〔imento e passam a ter uma came malS mUS-

⊂ulosa e menos go「durosa. Ha variOS OUtrOS eXemPios de organiSmOS tranSg台ni⊂OS,

⊂OmO 〔Oelhos, OVelhas, bieho-da-Seda, larvas de mosqultO. Veja na figUra土壁_a foto

de larvas de mosqultO que re⊂eberam um gene de determlnada esF)deie de agua-ViVa.

鶴毒しa「vas de mosq両to

(伽op鵬les st8p栂nsまce「ca de

5 mm de comprimento〕

Obse「vadas ao面c「osc6pio

dp鵬0, SOb他z u焼vjoleta. Nas

C副uias dess8S !a「vas f扇

雨「od蘭d掴m ge∩轡叩e

COd筋ca uma proteina

紬o「escente, O g卸e緬

餅で「a了do de踊a eSP細e de

約ua輸Viva. Esse procedimento

色um関ss叩「e輔蝿「 pa「a

experimentos q鵬visem

C○nt「Oほ「 a t「ansmissao寄e

doenきaS, C○mO ∂桐a廟a,

V計os tipos de plantas tran5geniCaS Ja SaO COme「Cial-Zadas e muitaS ainda estfro

em fase de pesquisai Umavariedade de sqia t「anSgeini〔a, POr eXemP10, 「eCebeu de uma

bact釦a um gene que confere resi5tenCla a um agrOt6xi〔O que destr6i ervas danlnhas.

Asslm, O agrOt6xi⊂O POde ser aplicado na plantacao para matar ervas daninhas sem

que a sQja Se」a Prejudi〔ada.

Outro tlPO de plantatransg釦[a e O m冊o Bt. Eie foi criado a partir da combinacao

COm um gene de uma ba〔te「Ia do solo′ O B。C〃us勅u所g/en5i正sse gene regulaa pro-

du車o datoxina Bt(ini〔iais do nome da ba⊂terla〉, que mata a lagarta-do置Cartu〔ho e a

lagarta-da-b「oca, ambas pragas do mllho. Esses lnSetOS mOr「em aSSim que 〔Ome〔am

acomero mllho Bt,

Apesar dos benef屯os, OS tranSg全ni⊂OS aPreSentam aIg…S rlS⊂OS e SaO alvo de

um debate entre seus defensores e seus 〔ritl〔OS,

As pessoas que 〔riti〔am eSSa biOteCnOlogla aflrmam que faltam provas de que

esses produtos nao causam danos a sadde ou desequilrbrios ambientalS. Por isso, em

muitos pa「ses e ne〔eSSario ldentlfiCar OS PrOdu亡os que possuem um 〔OmPOnente

40〉 uN脚・鵬噂VO音u紳0剛ad8



Nesses paises, OS aiimentos que 〔Ont全m t「ansg全面〔OS aPreSentam eSSa

infoma!fo no r6tuio, 〔Om a PreSenCa de um sel○○ Veja a figUra圭l旦A

identificacao e um direltO do consumidor e um lnStrumentO importan-

te nos estudos de casos de alergias e outros probiemas de sadde

reia〔lOnados alngestfro de transg合川⊂OS.

O ambiente tambem pode ser afetado peios organi与mOS gene-

ti⊂amente mO描⊂ados. 〔arregados pelo vento ou por l=SetOS, graOS

de p6len de aigumas plantas transg釦⊂aS POdem a⊂abar fecundan-

do plantas nao transgeni⊂aS. E pre⊂lSO, POrtantO, eStUdar as 〔OnSe-

qu釦⊂ias dessa mistu「a gen甜ca e avalla「 O nSCO de perda da biodl-

VerSidade originaL alem de estabelecer normas para seu uso.

O cuitivo de um血i⊂O tipo de transg釦ico pode afetar a dlVerSidade

de piantas, reduzindo, POrtantO′ a Va「lab冊ade geneti⊂a e delXa=do um e⊂OS-

Sistema maiS Vuineravel a pragas e a mudan!aS Clim甜cas. Por isso e importante

p「eservar as piantas nativas. que poss剛tam o surg-mentO de novas variedades.　胸de soja恒m

out「o probiema apontado 6 que o forneclmentO de sementes poderia flCa「 SOb　#筈蕊da presen9a de

⊂0ntrOle de grandes empresas do setor agr「coial Esse monop6iio」a eXISte, 〔Om POu〔aS

empresas ⊂OntrOlando mais da metade do mer〔ado mu∩dial de sementes e 〔Om

PrOduto「es paga=do pelo direltO de uso das sementes. No 〔aSO do Brasil′ a Empresa

Brasileirade PesquisaAgrope〔uarla (Embrapa)ja possul te[nOlogla Para PrOduzir alguns T「ansgenicos:

transgenl・OS. V車aflgura 2迎A Embrapa e uma emp「esa pdbll・a′ VlnCulada ao　講書需藍

MinisteriO da Agrieultura, Pecuarla e AbastecimentO.

Os defensores dos t「ansg釦icos, PO「 OutrO lado, alegam que a populacao mundial

vem ⊂reS⊂endo e que a producao de transg釦lCOS reP「eSenta aume=tO na qualidade

dos a=mentos e em sua produtMdade. Essas pessoas acreditam′ POrtantO′ q=e a aita

PrOdutividade dos transgan⊂OS POSSibilita que dreas menores possam ser dedl⊂adas

ao ⊂ultivo, O q=e rePreSentaria menOr destrulCaO ambientaI・

E voce? O clue PenSa SObre a produeao e o ⊂OnSumO de transg釦icos? Voce deve

ter percebido que, aPeSar de aiguns benefrcios′ alnda ha preocupac6es a⊂er⊂a de

quest6es so⊂iais, eCOn6mi⊂aS′ ambientais e de sadde envoIvidas =O Cuitivo de

Ag融dep○-§de胸dei ・幽Uし寄2 〈41



⊂しonagem 「ep「Odutiva

Voce sabe o que e um ⊂lone? lem ideia das intervenc6es que podem ser feitas em

um servivo usando ate⊂nOiogia de clonagem?

O termo ⊂ione輔⊂a SereS geneticamente ld釦ti〔OS entre Si. A reprodu車o asse-

Xuada em ba⊂t釦as e outros seres, POr eXemPi○○ PrOduz cIones de forma natu「al. Mas

醗
os⊂lonesquevem despe血Idoaaten如nos [Ⅲmostempossfooscionesdeanimais　*悪覚悪霊

_■__◆ 」書議,∩了、、`′、言′1　亡0 《:★

Sta rt. htm?infoid=5&si d専

瞭X同00b博引o閥ge恥

Acesso em:叩Set. 2018.

PrOduzIdos em laborat6riO'

Em 1996 nas〔ia Do間a primeira ovelha 〔ionadaa pa同r de uma ⊂乱川a de uma

oveiha aduita. Pesquisadores escoceses unlram Uma ⊂eiula da glandula mamarla de

uma ove旧a da raca Hnn dorse請a um ov6⊂ito = - do quaIfoi retirado o n田eo - de uma

oveiha da ra!a 5co請5帰佃c胸Cei A ⊂引uIa resuitante foi implantada no Clte「o de ou置

tra ovelha da ra!a 5cott動的ck佃Ce Observe a figura i喧Nasceu, entaO, Do=v, uma

oveiha Hnn doI3e請que e um ⊂lone daquela que fome〔eu a 〔eiula da giandula mamaria'

oveiha肋n dorse請　　　　　　　　　oveiha co飯sh b心c師oce

2j8 0 esquema, a eSquerda, demonstra o processo qlle

gerou a ove冊a Dolly (na foto ac涌a). Oveihas dom色stiCaS

tem, em m6dia, entre l,20 m e "O m de comprimento

Fonte elaborado com base em PUSSELL. P J , HER丁Z, P E ; McMl」LAN, B　(Elementos rep「esentados em tam細hos nat

B,O/ogy:The DynamlC Sc'enCe 4. ed Boston Cengage, 2017 p 421.　PrOPO「Cionais e∩t「e S主Co「es fantasia.)

No finai de 1 998, PeSquisadores japoneses, uti=zando uma tecni⊂a mals eficien-

te, PrOduziram dezenas de vacas cionadas a partir de an-mais adultosi Eles trataram

〔訓as do siStema rePrOduto「 de uma va⊂a adulta, retiraram seu与n由eos e os implan-

taram em ov6citos de outra vaca, que tiveram seus ndcleos removidos.

Por meio dessa te〔niCa, e POSSivei cionar todo um rebanho a partir de um Clnico

anlmai que apresente came de boa quaiidade, dentre outras caracterfsti⊂aS Vantajosas'

12〉 uN醐1 ・ 6enetiCa両急o朝Ve「S融



Durante esse procedimento, nO entantO′ a matoria dos embri6es ⊂lonados morre′

apresenta maiformac6es o= tem maior probab冊ねde de desenvoiver alterac6es ge-

neti⊂aS. Do=v, POr eXemPlo, aPreSentaVa Slnais de e=Veihe⊂imentO PrematurO quando

foI Sa〔rifi⊂ada devido a uma infe⊂車O Pulmonar, aOS 6 anos de idade (a media de vida

das oveihas e de 12 anos〉.

Apesar das difiCuldades′ a Cionagem de animais dom軸⊂OS Vem Sendo de与en-

voivida. No Bras汁a Embrapa produziu varios ciones bovlnOS. Veja a figura 2i旦

A ⊂ionagem reprodutlVa humana tambem impli⊂aria a destruiCfo de muitos em-

筆致・・申-
Centro de Pesquisa sobre

O Oenoma Humano e

CeiuiasTronco (USP)

冊P://wwwi b.u sp. b 「/

bri6es.Aich disso′ naO haveria⊂erteZadequeocionese desenvoiveriasem p「Obiemas dete「minaeao das

futuros. E, finalmente, ha problemas eti〔OS, juridi〔OS e reIigiosos que ainda pre〔isam

与er devidamente discutidos peia so⊂ledade. Por is与O′ atuaimente′ nenhum pafs per-

mlte a ⊂lonagem reprodutlVa de seres humanos'

O細亡贈与嘩醒観鱒醗親臨鵡脚観輔韻

A惟m de provo⊂ar uma reVOlu車o na BIOiogla′ O desenvoIvlmento de biOteCnOiogias levanto…maSerle de quest6es

de ordem moraI, SO〔lal, e⊂On6ml〔ae PO聞ca, E imPOrtante que tOdos estejam bem informados sobre os avan印s dessas

tct面⊂aS Pa「a que a SO⊂iedade tome decis6es bem f…damentadas a 「espe-tO de ⊂OmO O ⊂0nhe⊂lmentO ⊂lentif厄o deve

Exame de DNA

Vo〔e」a deve saber que o DNA de uma pessoa e

dnico. Por lSSO. O DNA pode ser usado ⊂OmO umaeS-

P飴e de lmPreSSaO dlg-tal′ Sendo possive=dentlfl⊂ar

uma pessoa peio exame do materiai gen甜⊂O de qual-

quer⊂細ado co「PO delaqueo ⊂Ontenha. Essate⊂nl⊂a

Permite, POr eXemPio′ ide白描car um ⊂rlm-nOSO Pelo

exame daralZ dosfios de 〔abelo ou pelosvestrgios de

詫嵩器量慧詰i器豊津嵩蒜謙語t嘉盤盤器藍
determlnar Se um homem e o pai de uma ⊂r剛Ea. A foto,Pe「ita criminalana"sandoamost「a de DNAno institutode

⊂han⊂e de a〔ertO e mUitO Pr6xlma de l OO%.　　　　Criminalistica em Sao Pauto (SP), 2018.

Ag融depo-SdeMe蘭画UしO2 〈僻



Mapeamento gen6ti⊂o

O desenvoIvimentO da Engenh訓a Gen甜ca tambem

POSSlbllitou a c「ia車o do Pr。)etO Genoma Humano′ que

teve por ob」etlVO descobrir a iocaiIZa車O eXata de ⊂ada

gene no 〔romOSSOmO e desvendar a sua estrutu「a quini[a.

VeJaaflgu「a 2.21. Com os estudos sobre o genomaespe-

ra-Se, POr eXemPio, ldentifi⊂ar OS geneS que CaUSam

doencas heredltarias. Abre-Se 〔amlnho para o desenvoi-

VimentO de testes que permltam P「eVe「 Se uma PeSSOa

tera o…aO determinada doenEa genetl⊂a, Permitindo um

tratamento mais adequado.

Os genomas de outros organismos tambem tem sido

mapeados: mi⊂rOrganlSmOS que CaUSam doencas膏a〔te-

rlaS importantes na agrI⊂ultura; mamiferos como o chIm-

PanZe e O ratO. Entre out「as apll⊂aC6es, eSSeS eStudos

aJudam atra〔ara hist6ria evolutiVa e O g「au de parenteSCO

entre diversos organlSmOS.

2.邸Centro de Estudos do 6enoma Humano na臨iversidade de

流0軸lo 〔JS戸) em sao pauIo晦P). 2蹄

A⊂OnSeしhamento geneti⊂o

Se algumas doencas geneti⊂aS SaO identlfl⊂adas antes ou durante a gestac…ie, Se「亀甲e elas podem se「 prevenidas

antes do =aSClmentO? No a⊂O=Selhamento gen甜⊂O′ O medi⊂O genetlCISta aVaha os ris⊂OS de uma pessoa ou de um

⊂aSal ter um beb台com uma doenca genetiea O profiss-Onal pode analisar o hist6ri⊂O famillar da doenca e so「i⊂ita「 di-

VerSOS eXameS. COmO eXameS de ⊂「OmOSSOmOS e teSteS genedcos, Em 〔aSO de riS〔O, O medi〔O tamb6m而0「maSObre

a evoiucao da doenca, aS OP〔6es de tratamento e outras fo「mas de lldar com o problema.

Como foram id帥tificados varlOS geneS nO Prqjeto Ge=Oma Humano, atualmente 6 possf¥/ei reaiizar exames para a

dete⊂辞O PreCOCe de algumas doencas gen6ticas, fa⊂ilitando o a〔OnSelhamento genedco.

Em alguns ⊂aSOS, OS teSteS indi⊂am aPenaS uma PrediSPOS喧O a ⊂e巾as doe=CaS′ maS iSSO naO que「 dizer que a

doenca ob「jgatoriamente se desenvoIvera.

Pesquisas ⊂om ⊂6Luしas-trOn⊂O

As c6lulas-trOnCO Sfro ⊂aPaZeS de se 「epro-

duzir e orlginar C副uIas espe〔Ializadas do 〔OrPO.

Sao en⊂Ontradas em embri6es no ln屯o do de-

SenVOIvlmentO (⊂Om ate 200 〔elulas e 14 dlaS),

no co「dao umb=i〔al e em alg…S te⊂idos aduItos,

COmO a medula 6ssea.

A与〔6luIas-t「0∩〔O t全m o poten〔lal pa「a 「ege-

nerar ⊂elulas de 6rgaos ⊂OmPrOmetidos por

doencas, ⊂OmO Pa「aiislaS ⊂aUSadas peia lesao da

medula espinal, entre OutrOS. Po「enquanto, PO-

「をm, OS tratamentOS 〔Om eIas se en⊂0ntram em

fase de pesquiSa. Veja a flgura 2.22.

Em alguns pafses, aS 〔6lulas-trOn〔O embr10-

nanas podem serobtidas de embri5es de ⊂linicas

de fertilizacao assIStlda. Essa与⊂面〔aS atendem,

POr eXemPlo. a ⊂aSaiS que naO COnSegulram en-

gravida「 por metodos naturais.

No entanto, ha os que defendem que os em-

b「I6es humanos. mesmo na fase inlCIal, devem

Se「 COnSiderados seres humanos′ ⊂Om direitos

COmO tOdos n6s. e, POr isso′ POSicionam-Se 〔Ontra

as pesqujsas 〔Om [6luias-trOn[O embrion緬as.

2・盤Ap6s a fecundaeao em labo「at6rio (硝orma-Se um Zigoto que se divide

(2 e 5】 fo「mando um cacho de ceiulas膏h細ado m6ruぬun e, em Seguida,

um blastocIStO (5膏m COrtel Parte das c細as do bfastocisto 6 cultivada em

CO幽唾es especiais (6圧ara se tra∩Sfo「ma「 em c細as "恒e pode「iam ser

utilizadas pa「a 「ege鵬「a「 tecidos de 6「g約s, comO O CO「a?aO m (As c細as

SaO microsc6pくcas. Elementos 「ep「esentados em tama面os nao

PrOPOrCionais ent「e si Cores fantasia.)

小心〉咽…函ev〇時剛ers鵬



憩頭重童no臨o

1 t O 〔ruZam印tO entre uma Planta maraviiha 〈M仰bI//Sノa/apa)′ que tem flores vermelhas e uma planta da mesma es置

Pe〔le, que tem flores brancas, Orlglna aPenaS Plantas ⊂Om flores cor-de-rOSa.

a) Qual e a exp白cac訪para esse resuitado?

b) QualS SaO OS gen6tipos飢VOIvIdos nesse cruzamento?

2 ) Qual e o resultado do cruzamento ent「e planta maravllha de flores vermelhas e planta maravllha de fiores 〔Or-de○

○rOSa? De a propor車o g飢Ot「PI⊂a e fenot「pl〔a do 「esultado.

3 ) Quais sfro os [rOmOSSOmOS SeXua「S do sexo mas⊂ullnO e do sexo fem面no em seres humanos? Em rela車o ao ⊂On-

junto de cromossomos abalXO, ldentlflque Se eie perten⊂e auma PeSSOa do sexo mascullnO Ou femlnlnO.

2.2§ Co巾u亜O鵬

C「OmOSSOmOS de se「航mano

vistos約microsc6pio 6ptico

庫m細to鵬ce「ca de

860 vezes, CO!0「idos

a輔icia臨鋼凋.

4 ) Por que sediZqUe naeSPede humanao sexo e determlnado no momento dafec…da車0? Qua1 6 a propor車o espe-

rada para cada sexo?

5 t Os genes sao os dricos fatores que而Iuenciam naS 〔araCter「Stit:aS de uma pessoa? 」ustlfique Sua reSPOSta.

6t O ⊂Ione de um rato alblnO (suas celuias nfro produzem mel訓Ina) seratambem aiblnO? Por qu全?

7トBa[t釦as nao produzem o horm6nio lnSulina, imPOrtante nO Ser humano pa「a 〔0ntrOla「 a quantldade de acd〔ar nO Sangue,

a) [omo e possivel [riar uma ba⊂t卸a que produza esse horm6nlO?

b) Oua1 6 almPOrtan⊂la dessatecnologla nO 〔amPO da sadde?

8 ) Que altera串o nos cromossomos possul uma PeSSOa 〔Om S「nd「ome de Down?

9 ) 〔omo se「ia possivei ve「ifl〔a「 a PreSenCa da sind「ome de Down sem ver as caracteristlCaS frsl[aS do bebe?

10t ExpIlque POrque Do=v e pare〔lda〔Om aOVelhadaqual fol eXt「aidaa〔6luladaglandula mamana, e naO ⊂Omaque

Cedeuo6vuio.

11 t Para ⊂lonar um anlmai podemos usar 。 ndcleo de qualquer c副uia do corpo? 」ustifique sua resposta.

A notr〔la abalXO e de」anelrO de 2018 e dlS〔ute a 〔lonagem em uma esp証e de ma〔a〔0. Lela a nOt「〔la e PeSqulSe em

um diC10nar10 0 SlgnlflCado das palavras叩e VO〔e nfo 〔Onhe⊂e. Em segulda′ reSPOnda as quest6es.

Nascem os primeiros primatas clonados com a t6cnica da ovelha Dolly

Depois de decadas de tentativas frustradas, ClentlStaS COnSeguiIam PrOduzlr OS PnmelrOS CIones de p血matas, O gIu-

PO de mam工feros ao qual pertence o ser humano Sfo duas f台meas de cmOmOlgo (esp6cle de macaco comum no Sudeste

AslatlCO) que nasceram [. ] no InstltutO de NeuIOClenCla daAcademla C血nesa de Ci台nclaS, em Xangal

Zhong Zhong e Hua Hua, COmO foram apelidadas, agOra eStaO COm OltO e SelS SemanaS de vida, IeSPeCtlVamente - elas

foram gestadas por maes de aluguel dlferentes e, POr lSSO, aCaba工am naO naSCendo ao mesmo tempo

Embora se〕a meVitaVel magmaI que O re宜namento das t色cnlCaS de cIonagem que levou ao nasclmentO delas possa

Ser uSado um diapara “ coplar’’seres humanos, O ObJetlVO dos clentistas chineses 6 que macacos clonados se transformem

numa ferramenta lmPOrtante da pesquisa biom6dlCa daqm para a frente

酬雌S 〈45



Respostas da secao At/V′dades nas O「-entaC6es d'dat-CaS.　　　　　　　　　　　　　　　離ao e紺e剛o l緬

“Muitas perguntas sobre a blOIogla dos primatas podem ser estudadas com esse modelo” , argumenta Qiang Sun,

COOrdenadoI do estudo sobre os cIones que esta sa血do na revista cientifica “CeⅡ’」 “Da para produzlr maCaCOS CIonados

COm CaraCteristlCaS gen6ticas id台nticas entre sl, COm eXCegaO do dnico gene que VOC台decldlr manipular Isso levaIa a

modelos precISOS de doengas do c6Iebro com base gen6tlCa, CanCer, PrOblemas lmuneS, a胎m de pem址iI teStar a eficfroia

de drogas antes do uso clinico ” […]

Desde que a ovelha Dolly se tomou o phmeiIO CIone de mam範eIO PIOduzido em laborat6ho, em 1996, a止sta de espe-

CleS geradas pelo m6todo nao parou de crescer’hoje, SaO 23 ammalS dlferentes, entre OS qualS eStaO ratOS, POrCOS, VaCaS

ec急es工]

Quanto a aplicag急o dessas t6cnicas em humanos, aS barreⅡaS SaO muito maiores, naO aPenaS nO que diz respeltO a

legislaqaO (nenhun pais pem血e a pIOdugao de cIones hunanos para缶ns reprodutlVOS hoje) , maS tamb6m quanto a se-

guranga das maes de aluguel

NASCEM os prlmeiros prmatas cIonados com a t6onca da ovelha Dolly F地a de S Pa山o. DISPOnivel em. <h請ps.//wwwLfolha_uOしcombr/

clenCla/20 1 8/0 1/1 952959-naSCem-OS-primeiros-Primatas-clonados-COm-a-tecnlCa-da-OVelIra-dony shtml>. Acesso em: 12 set. 20 1 8

a) De acordo 〔Om O teXtO, POr que a 〔lonagem de p「imatas pode ⊂Ontrlbuir Para aCien〔la?

b) Quantos mamife「osJ評Oram Cionados depois da DoIlv?

⊂) Por que essa not宿agerou preocupacao sobre a produ〔aO de um cione humano no futuro?

d) QualS PrOblemas rela〔ionados 〔Om a CIonagem humana sao apontados peia not「〔ia?

〔ada grupo de estudantes vai eS〔Olhe川ma das atlVldades a seguIr Para PeSquisa「 em lIV「OS, reVIStaS OU S庖5⊂0nfiaveiS

(de unlVerSldades, ⊂entrOS de pesquisa, et⊂.). Vo〔合s podem bus⊂ar O aPO-O de professores de outras dlS〔iPllnaS (Geog「afia,

HISt6rla, Lingua Portuguesa, et⊂,). Exponham o与reSultados da pes〔画Sa Pa「a a ⊂Iasse e a [Omunldade es⊂Oiar (estudantes,

PrOfessores e funcion訓os da es[Oia e palS OU reSPOnSaVelS), 〔Om O auXTho de llustrac6es, fotos. videos, blogues ou midlas

eietr6ni⊂aS em geral. Ao Iongo do trabalho, ⊂ada lnteg「ante do grupo deve defender seus pontos de vista com a「gumentos

e respeltando as opln16es dos colegas.

1トE fundamental ⊂OnS。entizar a popula車o para que toda与aS PeSSOaS t帥ham seus di「eitos garantldos. Pensem em

uma 〔amPanha para es⊂lare〔er Para Sua 〔Om…idade a importan〔ia da participa車o das pessoas com s「nd「ome de

Down na so〔iedade. Vo〔eS POdem usar 5martPhones para grava「 videos ou es⊂「eVer teXtOS em redes so⊂iais. Se

fizerem pesqulSa de textos e lmagenS, naO delXem de dar os 〔redltOS das fontes 〔OnSultadas,

2 ) Procurem notr〔laS re〔enteS SOb「e aiimentos transg釦⊂OS em jo「nalS e reVistas de diVulga車o cientifi⊂a. Venflquem

Se houve ou nao cres⊂ImentO na PrOdu車o desses allmentOS; Se nOVOS tranSg全nl〔OS fo「am dispon剛zados no mer-

〔ado; qUe PalSeS SaO OS maio「es p「odutores de transg釦i⊂OS; quais sao os transgenl⊂OS PrOduzidos ou ⊂Omer[iaii-

Zados no Brasil, et〔. Pesquisem tambem argumentos a favo「 ou contra o cultivo de plantas transg釦i⊂aS.

3 t Busquem em」OmalS. reVIStaS e na intemet artigos sobre a 〔lonagem de animalS nO Brasii e no mundo. Fa〔am um

「esumo da notf⊂la COm SuaS Pr6prlaS PaIavras e apresentem o resultado do trabaIho pa「a a 〔lasse,

4t Procurem lnformac6es sob「e as pesquisas na a「ea da terapia genl[a. Apresentem tambem quais sao os possiveIS

PrOblemas etlCOS enVOIvldos nes与a計ea de pesquisa,

5) PesqulSem a Vida e o t「abaIho de alg…S geneti〔istas bras=ei「os′ 〔OmO Mavana Zatz, Crodowaldo Pavan, Warwl〔k

Estevam Kerr, Oswaido Frota-Pessoa, entre OUtrOS.

6) PesquISem nOt「〔laS re〔enteS SObre estudos ⊂Om [引ulas-trOn⊂O nO B「asil e no mundo. [ompiem飢tem a PeSqulSa

⊂Om lnforma〔6es sobre a legisla車o a⊂er〔a desse tema em nosso pais,

7 ) Pes〔両Sem PrObiemas legais e ed〔OS reia〔ionados aos testes ge「色ti⊂OS, Dis⊂utam POntOS 〔OmO: O que faze「 quando

O teSte lndl〔a uma doenca s釦a que podera se desenvolver no futuro e para a qual ainda nfo ha preven!fb nem

tratamento? Sera que a pessoa deve saber que tera a doenea? Essa e uma es⊂Olha indlVlduaI diff坤Sera qUe tOdos

estarjam p「eparados para sabe「 diSSO? Empresas terlam O dl「eltO de reaiizar testes em seus fun⊂ion訓os ou em

⊂andidatos a um emp「ego para pro⊂u「ar doeneas que poderao se desenvoive「 no futu「0? Companhias de seguro

POderlam fazer testes para aprovar ou rejeitar pedidos de seguro sadde?

舶〉胴腫A寄管S
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測R印resenta商O da dive「Si軸e鮒cont「ad細o g「upo das bo「boletas e das ma巾OSaS・

Respostasdo boxeAqL/eStわe nas OrlentaC6es dldatlCaS

Em nosso planeta en⊂OntramOS uma grande diversIdade de se「es vivos, em

Prati⊂amente tOdos os ambiente与' Podemos e=⊂Ontrar O「ganismos muito d'feren-

tes no mesmo ambIente, COmO uma alga e um tubarao, aSSim ⊂OmO OrganiSmOS

semelhantes em dlferentes io⊂aiS, COm PequenaS Va「laC6es em ⊂ertaS CaraCteris-

tl〔aS, 〔OmO POdemos observar na figura主上i As ldeias evoiu⊂ioniStaS buscam ex-

Piica「 o porque das seme旧an〔aS e difereneas observadas nos seres vivosi

Asp「潤S融両脚S{aS ・ CApiTUし03 〈仰
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虹Fixismo e transformismo

Vo[eJa aprendeu que muitos seres vIVOS SaO COmPOStOS

de ape旧S uma ⊂引ula′ COmO aS ba⊂t6rias e os protozoarios;

OutrOS POdem serformados port冊6es de c引uias, 〔OmO OS

animais e as pIantas,

Aほm do ndmero de ⊂創uias, OS Org訓ismos sfro diferen-

tes em reia車o a uma serie de outras caracteristi⊂aS. Eies

POdem te「 variados formatos de corpo, habitos de alimen置

tacao e reprodu車o, POdem ser sesseiS Ou Se locomover de

diversas fomas. Aiem disso′ OS OrganlSmOS POdem ser en「

COntrados em diferentes ambie=teS do planeta.

Compare. por exempio, a ra e a minhoca most「adas na

flgura ±圭Fl⊂a eVidente que esses doIS animaiS tem CaraCte-

ristl〔aS distintaS, tantO na aPar釦⊂ia como nos h乱)itos de vida.

Observamos na natureza uma dlVerSidade enorme de se「es vivos. Ba⊂t釦as,
3.猶自ce「ca de lO cm de

PrOtOZO訓os′ f…gOS′ algas′ Pla=taS e animais sao os princ甲S eXemPlos' Como todos∴ COmPrimento) comendo

essesseresv-VOSdlferentesterlam Se Orlglnado?Ao l。ngO da hlSt6ria′ multOSPeSquト　誤記霊嵩謹蕊

Sadores tentaram responder a essa questao.

No sき〔uIo XVli巾redomlnaVa a lde-a do fjxismo para expil⊂ar a blOdiversjdade.

De acordo ⊂Om eSSe PenSamentO′ ⊂ada especie terla Surgido de maneira旧depen-

dente e perma=eCer-a SemPre 〔Om aS meSmaS ⊂ara⊂terrStlCaS' Essa teoria, POrtan-

to′ naO COnSiderava que as especieS Se tranSformassem. Um dos pe=Sadores que

acreditavam nessa ldeia era o sueco 〔arl Von Limき(1707-1778〉, COnhe⊂jdo ⊂OmO

Llneu′ 「eSPOnSaVe巾Or Padronizar o nome cientiflCO das espe〔ieS e Seu agruPamen-

to em ⊂ategOrias hlerarqUICaS (especleS, g釦e「OS′ fam航es, Ordens, Classes e re」nOS).

Outro ⊂ientista fixista era o fran〔eS Georges [uvier (1769-1832), que eStudava

OS f6sseis e=COnt:rados em dlferentes ⊂amadas de sedimentos' VeJa a figu「a 3.3.

No 6旦ano, VO⊂e eStudou que f6s-

SeiS SaO VeSt陶OS Ou reStOS de

OrganiSmOS que eXistiram no

PaSSado e se formam em ⊂Ondi-

C6es muito espe〔iais.

Para [uvler, aS eSPeCieS en-

⊂0nt「adas em sedimentos mais

antlgOS e que naO eXistem hqje,

tinham sido extintas por catas-

trofes naturais, Outros ⊂ientistas

COnSide「avam clue OS f6sseis de-

Safiavam a teoria do fixismo: Se

as espきcies nfro se modifi〔am aO

iongo do tempo, quai e a relacao

entre as especleS atUaiS e aS do

PaSSado? Po「 que tantas espき-

⊂ies su「giram e desapare〔e「am?

舶〉ひ鵬1 ・ G幽evo蘭b-0幽dad8
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Com base nos f6sseiS e em OutraS eVld釦claS, aiguns 〔lentistas passaram a de-

fender a ldeia de que as espe⊂leS Se t「anSformam ao longo do tempo. lsso expliearia

a diVerSldade das espe⊂ieS e a eXISt釦⊂Ia de f6sseiS de organlSmOS diferentes dos

OrganlSmOS atuais. Essa ldeiaflCOu COnhe⊂ida ⊂OmO tranSformismo ou transmuta串o

das espdeies.

O ge6logo esco⊂eS」ames H皿0∩ (1726-1797), POr eXemPIo, defendla a ideia de

que, aSSlm [OmO aS ⊂a「aCteristl⊂aS fisi〔aS e quinli⊂aS da lerra mudam ao longo do

tempo, aS eSPeCleS tamb6m se transformam. Essas mudancas serlam graduais, Ou

Seja, OCOrrerlam aOS POu⊂OS, aO longo do tempo"

Apesar de seus defe=SOreS naO aPreSentarem n帥huma expli⊂a車O Satisfat6ria

de como esse processo o⊂Orreria, eSSa nOVa ldela Se difundiu e冊uencieu o pensa-

mento de muhos estudiosos, ⊂OmO Lama「⊂k e Charles Darwin, que VOC全vai 〔Onhecer

meihor adiante.

鞄強面恕鷲軸講醍鵠

No dla a dia e ⊂Omum OuVlr PeSSOaS uSando a paiavra ’’teorlall como sln6nlmO de hlP6tese. Por exemplo. quando

algu∈m dlZ que tem uma teOrla Para eXPll⊂ar aigo que a⊂0nteCeu. Mas′ em 〔i釦⊂ia′ eSSe termO e uSado ⊂Om Out「O

SlgnlflCado.

A formula車o de hlP6teses e uma etapa da lnVeStlgaCaO Clen師ca′ que enVOIve a observacao de um fen6meno. a

formula車o de h函teses para expilCa-io, OS teSteS Para VerIflCar Se a hip6tese e correta ou nfo (p。r meIO de observa-

C6es′ eXPerlmentOS Ou COleta de dados) e a 〔Ondusao, que enVOIve a analiSe dos resultados obtldos e a 〔OmParaCaO

〔Om OUtrOS trabalhos.

Esses p「o〔edlmentOS, POrem, Varlam de a〔Ordo 〔Om O tlPO de pes〔両Sal Vga e compare as flgUraS 3.4 e ∋15・ Poressa

razao. nao ha um metodo de pe与qulSa dnl〔O qUe POSSa Ser aPheado a qualquer tipo de estudo.

弱Pes叩盲sado「a g「ava sons欄toらa de um 「oedo「 em

丁「amanda腫Sら2017

粥Pesquisado「es ava胎m res亜ado de expe「imento reねcio欄do

ao zika virus no instituto de BiocienciaS da Universidade de §急o

P親io (JS耽em S細Pa画0 (SP〕, 2016.

Asp「棚S繭SeVO-uciOniSt台S ・輔弼しO5 〈他



盛E¥rolu!請: aS ideias deしama「⊂k

No irlitio do s6⊂uio XIX, O natUraliSta 」ean-Baptiste Pierre Antoine de

Monet, 〔hevaiier de Lamar〔k, Ou, SimpIesmente. Lamarck (1744-1829;

figura主星〉, Sugeriu um me⊂anlSmO Para eXPlicar a transforma車o das

especies' Por suas ideias′ ele fo圧onsiderado um lmPOrtante eVOlu-

⊂1Onista que se opunha as ideias fixiStaS de s=a 6po⊂a'

A tese de Lamar〔k e expressa nos livros H/050佃ZOO種子でo

(Hllbsophie zoohg/que, nO Origina上veja a figura塁), Publi〔ado em

1 809, e H扇6r佃n。fr/仰/ dos on肋。is所L/e庇b仰do5 (Hisfo面e no拙僧催de5

onhoux50n5 L/ehebre丸publi⊂ado em dois voiumes de 1815 a 1822'

0 ⊂On」untO de lde'aS de Lamarck atonhecido ⊂OmO iamar⊂kismo.

Contrarlando as idelaS fixistas da epo〔a, O PeSqulSador fran〔eS de-

fendia que os organ⊥SmOS atuaiS teriam surgido a partir de out「os′ ma'S

simpies, e teriam uma tend釦⊂一a a Se tranSforma「′ graduaimente・ em SereS Cada

vez ma-S COmPlexos. A origem dos seres mais simPies era exp=cada pela teoria da

gera車O eSPOnt釦ea′ em que a Vida surgiria a partir da mat釦a sem vida‘ ⊂OmO

VeremOS nO PrOXimO ⊂aP乱io.

Para Lamarck, a eVOiucao seria guiada entao peia necessidade dos organismos′

que teriam uma tend釦cia naturai de aumentar de complexidadei Essa tend釦⊂ia e

uma das ldeias ⊂entrais na teoria da evoiucao de Lamar〔k.

Lamar⊂k considerou a foma車O dos ten屯culos nos cara〔6is, PO「 eXemPio, COmO

uma eviden⊂la desse processo' Ele ac「editava que os tenti⊂uios terほm se desenvol-

vido para que os cara⊂6iS Pudessem dete⊂tar O匝tos ao seu redor. Veja a figura主星

轍軸me潤p6gina da primeira ed唾O da ob「a deしamarck,

Phi/osop柄e zoologique再ub臨ada em 1809.
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Atualmente, Lamarck e maiS

COnhe⊂ldo pela eiabo「acao de duas

leis que pretendiam expii〔arOS me-

Canismos de transforma車o dos

seresvivos: alei do uso edesuso e

a lei da heran鱒das 〔ara〔ter棚⊂aS

adquiridas. Vale lembrar que′ na

句OCa de Lamar⊂k, era ⊂Omum a

Cren〔a neSSaS lelS.

軸Ca「acol陸llxpoma細; a COnCha tem em torno de 8 cm de comp「imento),

tamb6m conhecido como esc糾goI As p「ojeG68S na Cabe?a SaO OS tentaCuios_



Em seu =vro m〃05aphie zoo/ogique, Lamar⊂k defendeu que a modifi⊂a車O dos

animais se di peio uso e peIafaita de uso das estruturas, e Chamou esse fen6meno

de lei do uso e desu与0. Assim. eie escreveu que o uso frequente e ⊂Ontinuo de um

6rgao fortale⊂e e desenvoIve essa estrutura graduaImente, enquantO a falta de uso,

OU O desuso, de umaestruturafaz com que eIa se enfraqueca, Perdendo aos pou⊂OS

Sua f…車O準desapa「ece「1

0u se)a, de aco「do 〔Om eS与a lei, um 6「gao desenvoIve-Se 〔Om O uSO e at「Ofほ-Se

quando nao e usado. Veja esta ideia aPii[ada para exp"⊂ar aS ⊂ara⊂ter「Sti〔aS da bo⊂a

de um tamandua, 〔OmO O dafigura塑' A血gua do anima圧eria se desenvoIvido em

respo与taaS SuaS neCeSSidades alimentares e ao uso desse 6rgao葛O tamanduausa

a lingua para capturar e comer insetos' Por outro iado, OS dentes teriam desapare-

⊂ido porfa忙a de uso.

Hoje sabemos que essa iei e aPenaS

Par⊂ialmente 〔Orreta, POrque O ambiente

S6 aItera as caracterrsti[a与do o「ganiSmO

dentro de 〔ertOS limites. Como vimos no

⊂aP租uio anteriO「, eSSeS limites sao deter-

minados pela 〔OnStitui車o genetlCa do

O「ganismo. isso quer diZe「 POr eXemPIo,

que um filhote de cao pode 〔reS⊂er mais

Se tiver a⊂eSSO a uma boa aiimentaCaO do

que se for subnutrido. Mas′ meSmO ⊂Om

uma boa aiimentacao, Um Cfo de 「aca pe-

quena n託vai fica「 dotamanho de ⊂証s de

raCaS maiO「eSi

Sobre a lei da heranca das ca「acteris-

ticas adquiridas, Lamarck esc「eveu que as

m。dificac6es que o〔Orrem em um Orga-

湘Tamandu6-mirim th鵬融ra糎肋的ct胸声e「Ca de 80 cm de comprimento

desconside「∂ndo a cauda〕, Pet「o鵬圃, 2015. Nenhuma das叩atro esp6cies de

∩一SmO SaO PreSerVadas nas gerac6es se-　tamanduastemdentes.

guintes. Ou seJa, ele, aSSim como muitos

⊂ientistas de sua epo〔a, a⊂redltaVa que aS

CaraCterrSti[aS adquiridas do desenvoiv主

mento pelo uso e da atrofほpelo desuso

das est「utu「as,刷uenciadas pelo am-

blente, Seriam passadas para os des⊂en-

dentes durante a reproducao. Veja os fi-

1hotes do caracoI da figuraiコ旦

Ao observar um 〔ara〔Oi e seus fiihotes,

Lamar〔k diria que os an〔eStrajs dos ⊂ara-

〔6is precisavam d。S tent証uIos para inte-

ragir com o ambiente. O uso dos tentacuios

teria levado ao seu maior desenvoivimen-

to ao longo da vida; a tranSmiSSaO dessa

〔araCterrSti⊂a adquirida pa「a os descen-

dentes teria reSuitado no que vemos hoje:

Cara〔6is com tenta⊂uios desenvoIvidos.

雑㊤ De acordo comしamarck- O desenvolvimento de tentaculos e a t「ansmiss如

dessa estrutu「a pa「a os輔OteS Se「ia um exempto de heranea das ca「acteristicas

adquiridas (a concha do adulto tem ce「ca de靖cm de comprimento).
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0 〔Onhe⊂lmentO atual na計ea da Genetica invalida a lel da heran!a das cara⊂-

teristl⊂aS adquiridas. Sabemos que apenas os genes dos gametas e das c副uias

germlnatlVaS 〈que originam gametas) sao passados para os des⊂endentesI Cara〔te-

rrstlCaS que enVOivem alterac6es nas ⊂eiulas som甜〔aS de um organismo nao sao

tran与mitidas de uma gera車o para outra.

Alem diSSO, O uSO e O desuso de 6rgaos e de outras estruturas nao alterao DNA

dos genes que serao transmitidos aos des〔endentes. Apenas as mutac6es, 〔auSadas

P。r radiac6es, ⊂ertaS Substan〔ias qurmi〔aS e OutrOS fatores ambientais podem ai-

teraro DNA.

As mutac6es o〔Orrem aO a⊂aSO,甲er diZe「 elas nao sao dirigidas pelo ambien亡e.

Em ambientes maiS friOS′ POr eXemPio, a PrObab囲ade de um lndiViduo sofrer uma

muta車o que o torne maiS adaptado ao frlO 6 a mesma que a de eie sofrer uma outra

muta車o, que Sqa lndlferente ou o tome menos adaptado ao f「lO. Da mesma maneira,

embora as radiac6es possam provocar mutac6es, eSSaS muta〔6es n和〔auSam ne-

⊂eSSariamente ca「a⊂teristi[aS qUe PrOtegem O Organismo das radiaC6es.
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馬Evolu!aO二aS ide雪as de Dar面n
O ingies Cha「ies Darwln e COnhe⊂ldo como o ’’pai’’dateoria da evolu車o. Mas′ aO

contrario do que se ⊂OStUma PenSar, em C'釦c-a POu⊂aS descobertas sao feitas por uma

PeSSOa S6 e de uma hora para out「a. Vamos ver a seguir O ⊂0nteXtO qUe lnfiuen⊂iou

Darwin a desenvoiver as p…CiPais ideias da teor-a da evolu〔aO.

suge「ia que organismos diferentes dos atuais tinham habitado a lerra no passad〇・

Alem disso, des〔Obertas no 〔amPO da Geoiogia ⊂OmeCaVam a reVelar que o pianeta

lerra tinha passado po「 multaS tranSformac6es'

Darvyin eSteVe nO B「asii por duas vezes, nOS trajeto与de lda e de voita de sua

v-agemi Passou por Fernando de Noronha′ Saivador, Recife′ Abroihos e Fiio de 」aneiro○

○ natura"stafieou fascinado ⊂Om a eXuberan〔ia da Fioresta巾opICai, maS 〔hocado 〔Om

a presenca dos afriCanOS e与〔raVizados.

Asp胴S廊e両脚StaS ・融博しO3くらき



Durante a exped喧0, Darwin coletou muitos f6sseis, SObretudo na Amer厄a do

Sul. Na Argentlna, en⊂0ntrOu f6sseis de estranhos animais de g「ande porte que ele

nfo ⊂OnSeguiu classifl〔ari Veja a figura iコ主Alguns eram semelhantes aos tatus.

0UtrOS Se PareCiam 〔Om aS Preguieas‘ Darwin enviou os f6sseis a espe⊂ialistas em

Londres, que identificaram semeihancas entre os f6sseis coletados e os tatus e as

Preguicas atuais. Veja a f吃ura i些・

那Rec飾st鮎煎es artisticas eねboradas com base em f6sseis de 8nimais que vive「am na Am緬ca do Sul e fo「am ext!ntOS橘m冊ares

de anos: em Arf面maI que lemb「a um t∂tu-gigante (genero 6砺todon, CerCa de 3 m de comp「imento〕; em B, anima巾e lemb「a uma

Preguiga-gigante (g色nero鵬gafherlum cerca de 6 m de comprimento). thementos rep「esentados em tamanhos n如p「oporcionaiS

ent「e si. Co「es fantasia.〕

弧Fotog「afias de animais encontrados atualmente: em A, tatll-ga冊a (D∂eyPuS nOVemCinct崎40 cm de comprimentoL em B,

Pregui?a-de-COleira (Bra鋤us torq胸鴫45 cm ∂ 72 cm de comp「imentoL Essas esp6cies s如conside「adas ∂meaeadas de extin?aO′

na categoria Nwne「aveis一’南acordo com =stagem do活stituto Chico Mendes de Conserva?aO da Biodive「sldade [lCMBioL de 2016

A comparacao entre os animais do passado e do presente levou Darwin a pe「gun-

tar-Se POr que OS f6ssels dos animais gig訓teS haviam sido en⊂0ntrados nos mesmos

Iugares onde hoje viviam animaiS SemeIhantes a eles, POrem menOreS, A expli⊂aCaO

POderia eStar COmO Darwin depois condulu′ na tranSforma串o das esp証es a pa巾r htto://labs.icb.ufmg.b「/

de ancestralS 〔OmunS.

Darwin observou tambem em sua viagem que um mesmo tipo de animai apre-

SentaVa Varぼ印eS em SuaS ⊂ara[t:eristi〔aS de a⊂Ordo 〔Om a reg忠o onde era encontra-

do: POr eXemPIo, a ema enCOntrada no norte da Patag6nia era um pou⊂O diferente da

emado sui da Patag6nia (a Patag6nla eSt訓ocailZada no sui do [剛e e daArgentina),

弘〉 …A帥6ene酔VO圃e囲Ve「Si醜

lbem/aulas/g「ad/evol/

darwin/darwinnobrasil.
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Darwin esteve tambem nas lihas Gaほpagos, um ⊂Onj…tO de ilhas no o⊂eanO

Pac師co. Veja afiguraiコ王La ele observou va「iOS animais que nao existiam em outros

iugares, ⊂OmO iguanas輸marinhos, tartarugaS de grande porte e aigumas especies de

aves que fi⊂a「am ⊂0nhe〔idas como tentllh6es de Darwin. Veja a figura il§

皿as G裏lきp種g誌

測6 AIgumas esp緬es encontradas nas冊as Gaiapagos: em A周tO喜a-de-P飴-aZuis 〔Su/a鵬f面海cerca de 80 cm de comprimento]; em B,

tartaruga-gigante (6eoohe/One n幻船, CerCa de l,8 m de comp「imentoL em C言gu8na-marinho (Amb勅Ohus c′融atus; de鴫m a l,50 m de

COmP「imento); em D, CaCtO (Opunli∂ eC偽$ at6 12 m de altura)

As prlmelraS lderas evoluc10nlStaS. CAPiruLO 3 〈 55
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Durante a visita is ilhas, Darwin nfro deu muita atencao aos tent冊6es, que Se

dlferen〔ほVam PrlnCiPalmente pelo tamanho e formato do bl〔O. Eie s6 〔OmeCOu a de-

dl〔ar malS aten車O a eSSe tema quando retomou訓ngia亡erra e, COnSul亡ando espe〔ia-

listaS, des⊂Obriu que aS aVeS que ele tinha observado, embora ap「esentassem与eme-

1hancas, PertenCiam a esp紺es diferentes' Veja as figuras iユZ e i哩

Darwin nO亡Ou que aS diferentes especies de tentllh6es das iihas Gaほpagos eram

muito pare〔ldas [Om Outra aVe, que vivia no ⊂0ntInente ViZlnho. 0 〔iima e outras con-

di〔6es ambientais no ⊂OntInente eram dlferentes daqueias existentes nas IIhas. O

naturalista sup6s entao que as especleS do arquiP引ago teriam se originado de esp6cleS

PrOVenienteS do continente, O que eXPiicaria a semeihanca entre elas. Ao Iongo do

tempo, eSSaS eSPeCies te「iam se diversifi⊂ado e se adaptadoおcondic5es do ambien-

te de cada iiha. Por exemplo, O fo「mato do bi〔O eStarlaadaptado ao tipo de aIimenta-

車O diSPOnivel no io〔al ocupado poreias.

Os grandes questionamentos que surglram entaO foram: Por que nessas冊as,

que apresentavam solo e ⊂=ma muito semelhantes, naO eXistiam a mesma fIora e a

mesma fauna? Por que elas apresentavam flora e fauna mais pare⊂idas com as exIS-

tentes nas regi6es ⊂OntlnentaIS ViZlnhas do que entre si?

Era dlf屯l responder a essas e a outras perguntas, COmO a Seme旧an!a ent「e

f6sselS de anlmalS ⊂Om OutrOS atuais′ ⊂Om base no fiXISmO. No entanto, era POSSivei

responde」as 〔aSO Se admitiSSe que eSPeCleS Semeihantes seriam des⊂endentes de

Uma eSPe〔ie an⊂eStrai 〔Omum, eXistente no passado, que PaSSOu POr mOdifi⊂a〔6es ao

iongo do tempo, [om isso, ela terla Se dlferen〔lado e originado especieS diferentes.

Essa e a idela de descendencia 〔Om mOdifi⊂a車O a Partlr de um an⊂eStral ⊂Omum,

defendida por Darw旧Caes e lobos, POr eXemPlo, Sfb pare⊂idos po「que os antepas-

Sados dos lobos devem ter sofrido transformac6es ao longo do tempo, dando origem

aos Iobos e aos c託s atuais. Em outras paIavras, eSSeS antePaSSados terlam eVOlu屯o

e originado os ⊂証s e lobos de ho」e.

56〉鵬樹上Gene硬Oiu函0剛ade
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A expしi⊂a軒O de Dar間in: Sele軍o natu「al

Ap6s retornar訓ngiater「a, Da「win contlnuOu SuaS PeSqUISa与, tentando responder

as perg…taS geradas por sua与Observac6es. Eie tamb6m tentava expiiCar Sua ldela de

des⊂endencia 〔Om mOdifi〔aCaO,

Darwin come印u a suspeitar qUe O meCanismo da evolu〔aO POder息ter aIguma

Seme肌an〔a COm a SeIe車o a両fi⊂iaI, PrOCeSSO em qUe O Ser humano selec10na Para

reprodu車o especleS an-malS e Vegetais com ca「acteristicas dese‘aVeiS e despreza as

demais. Foi POr melO desse processo que surgiram as racas de caes, 〔ameiros, CaValos,

Va⊂aS e aS Variedades de frutas e outros vegetais. Veja a figurai旦

Darwin passou um bom tempo estudando os cruzamentos seietivos que os ⊂ria-

dores de pombo reaiizavam para obter as va「IaS raCaS desse anirna上De forma seme-

1hante, PenSOu eie, a natureZa POderla SeIeciOnar determlnadas caracteristl[aS e, COm

O temPO′ Origlnar nOVaS Variedades de animais ou plantas.

〔omo o pro⊂eSSO de selecao poderia o⊂Or「er na natureZa Sem a而erfer釦-

Cia humana? Uma ldeia Pa「a a reSPOSta aeSSa Pe「guntaVeio em 1838, qUando

Darwin leu um liVrO do economista ingl全s Thomas Maithus (1766-1834〉 sobre

POPuiac6es.

Maithus afirmava que as popuia〔6es tendem a ⊂reS〔er de forma exponen⊂ial

(ou seja, a taXa de 〔reSCimento aumenta com o tempo〉, Por exemplo, nO lnStante

面Ciai a popula車o seria formada por um lndiViduo川0旧Stante Seguinte, a POPU一

ia車o dobrarla (2 i=diViduos)川O Pr6xlmO instante, eia dob「arla nOVamente (4 1ndi-

Viduos), e aSSim sucessivamente (23, 24, 25, 26, etC,; Ou 8, 16, 32, 64′ et⊂.).

」a os recu「SOS Para SUSten亡ar OS individuos (⊂OmO O allmentO) ⊂reS〔eriam maIS

lentamente: nO instante面〔iaI haveria uma quantidade de re⊂urSO; nO inst訓te

Seguinte, 2 quantidades川O PrOXimO lnStante, 3 quantldades, e aSSim SuCeSSIVa-

mente〈3+1,4+1,5十1,etC言Ou4,5,6,et〔.〉.

O cres〔imento mais rapIdo da popula車o em reia串o ao aumento de recursos

(allmentO, eSPa!0, et〔,) resuItaria naeS〔aSSeZ desses recursos. que sao ne〔eSSarios

a sua reproducao e a sua sobreviv釦cla.
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〔onside「ando que os re⊂urSOS SaO limltados, Darwin conciuiu que nem tOdos

OS Organismos que nas⊂em ⊂0nSeguem SObrev「Ver e Se 「ePrOduzir, Os individuos

⊂Om melhores oport…ldades de sobreviv釦⊂iaseriam aqueles com 〔ara⊂teristicas

aproprladas para ⊂OnSegUir reCurSOS e enfrentar as [Ondi〔6es desfavoraveis de

SeU amblente. Esses indivrduos teriam ma10r PrObablIidade de se reproduzlr e

gerar des〔endentes fertelS.

Nessas condic6es, aS 〔ara〔terrSti⊂aS favoraveis tenderiam a ser preservadas

e as desfavoraveis, destruidas. Darwin ⊂hamou de se看e車o naturaI a preservacao

de variac6es favo「aveis e a eiimina車O de varia!6es desfavoraveis, Segundo ele.

Pelo lento e 〔OnStante PrOCeSSO de seie車o naturai ao iongo das gera〔6es, aS eS-

PeCieS POdem diversificar-Se e tOr=ar-Se adaptadas ao amblente em que Vivem.

Dessaforma, aS VariaE6es e a selecao natural darlam Origem a 〔ara[teristicas

que facilitam a sobrevIV釦⊂la e a rePrOdu車o de um organismo em determinado

ambiente. No poio norte, POr eXemPIo, um urSO ⊂Om boa ⊂Obertura de peIos esta

mais adaptado que um urso com pou⊂OS Peios,

Adaptac6es sao, POrtantO, Cara⊂teristieas que fa〔ilItam a SOb「eviv釦cia e a repro-

du車o de um organismo em determinado amblente. Essas adaptac6es sao resuItado

de varlaC6es entre os individuos e do processo de sele〔aO natural,

Da「w「n reSume eSSa⊂0∩⊂lusao no trecho abaixo, ti「ado de seu llVrO de 1859.

50b/t? 。 O鳴em d。5 e坤をc店5 POr meio d0 5e/ef60 nOtu仰/ ou 。 P/t?5erVOf60 d05 mf。5

佃VOrer/hs no /ut。pe/o L//dのque flCOU maiS 〔0nhecido em portugues ⊂OmO A o嶋em

do5 e5p6c’ie5. Ve」a a figura三三Q:

上】 vendo que as varlag6es uteis ao homem ocorreram

Sem d止vlda, que OutraS Variag6es utelS de alguma forma a

Cada ser na grande e complexa batalha da vlda possam oco手

rer durante multaS gerag6es sucessIVaS? Se lSSO OCOrrer, PO-

demos duvldar (1embrando que nascem mais mdividuos do

que podem sobrevIVer) que mdlViduos com vantagens, POI

menoIeS que Sejam, teriam uma melhor chance de sobrevIVer

e pr○○rlar Sua eSp6cie? Por outro lado, POdemos ter certeza

de que qualquer varlaC;aO PrejudlClal serla destruida A essa

PreSerVagaO de dlfeIengaS individuais e varlag6es favoravelS

e a destrulgaO das p工ejudiciais chamel de seleqaO natural ou

a sobrev⊥V合nCla do mais preparado.

DARWIN, Charles. A ongem das espeeres e

a seIeg合o na加ral Tradu9aO de Soraya FreltaS

Sao Pa山O‘ EdltOra Madras, 2014▲ P 84

Quando Darwin fala das ’′variac6es dteis ao homem’’eie esta se referindo ao

PrO〔eSSO de seiecao artlfl⊂Ial, amPiamente ut帖zado peIos seres humanos para c「iar

Variedades de plantas, C泰s, gado, et⊂, 〔Om ⊂ara⊂terrStlCaS COnSide「adas CJtelS. Em

Seguida, ele observa que essas va「Ia!6es tambem podem se fo「ma「 na natu「eza, na

“’grande e compiexa batalha da vida: numa refer釦cla a luta pela sob「eviV釦〔la. E ao

iembrar que ’′nas〔em mais individuos do que podem sobreviver’同e esta se valendo

das ideiaS de Malthus. Nadltlmafrase do tre⊂ho a⊂ima, DarwIn define Seu ⊂On⊂eito de

58〉期間別的ほて・ GenetiCa両軸周d-Ve「S-dade



Para Darwin, aS mudan!aS aO Iongo das gerac6es sfb muito malS ientas quando

O[O「rem naturaimente do que quando provo⊂adas pela sele!fo artif蘭a上Diz ele em

A o佃em切5 eS〆cie5 (na mesma ed喧0 ⊂吐ada anteriormente〉;

Como sao fugazes os dese]OS e eSforgos dos homens! Como seu tempo 6 curtoI Con-

Sequentemente, COmO SeraO PObres seus resultados, COmparados com os acumulados pela

natuIeZa durante vanas eras geo16gicas !

DARWIN, Charles. A or!gem des espec]eS e a SeJe鈎O朋弛r∂」.

Tradugao de S°raya FreltaS Sao Pa血o Editora Mad工aS, 2014. p 86.

Vela na figura3圭1 um esquema de como a seie車o naturai promove uma mu-

dan!a naS POPuia〔6es.

Vo⊂e POde observarnafiguraque afrequ釦〔iade ratos de [Or〔larana popula車o

estaaumentando ao Iongo das gera!6es e ade ratos de ⊂OreS⊂ura, dImi…indo. lsso

esta a⊂0nteCendo porque, neSSe ambIente em Particuiar, aS ⊂Orujas, que Se alimen-

tam de ratos, io〔aliZam 〔Om maiorfa⊂=idade os ratos de 〔Or eS⊂Ura do que os 「atos

de cor 〔Iara,」a Clue eSteS ditimOS, 〔uja〔OrSe COnfunde com a cordo solo, ficam mais

〔amufiados, Sob essas ⊂OndlC6es. no futuro, a POPula車o podera serformada apenas

POr ratOS de cor clara'

▽

3劇Esquema simp陶ado representando o fen6meno d∂ Seleeao natu「al

[a co「uja mede ce「ca de 60 cm de comp「imento; O ratO mede ce「Ca de

15 cm de comprimento亘esconsiderando 8 Caud∂. Elementos

「ep「esentados em tamanhos南o propo「cionais ent「e si. Cores fantasia).

Fonte elaborado com base em MUHLRAD, P Coats
of Dlffe「ent CoIo「 Desert MICe Offe「 New Lessons

On SurvlVal of the Fittest 77)e L/n/VeIS/ty OfAnzor)∂.

DISPOn(Vel em. <https 〃uanews anzon∂,edu/StO「Y/

coats-diffe rent-CO Ior-dese rt-m ICe-Offe手neW-1 essons-

SUrVlVal-fltteSt>　Acesso em 19 set 2018.

As p「-melraS ldel∂S eVOlucronrstas. CAPiTUし03 〈 59



v申agora comO O ⊂OnCe-tO de seie車v naturai de Darwln eXPiiCa a ing=a COm叶

dado tamandua(rev垂afigura主副Em uma popuia車o面Cial de tamandua与′ alguns

皿viduos possufam冊gua mais comprida que outros e′ PO口SSO′冊am maio「es

⊂han[eS de capturar insetos e′ ⊂OnSeqUentemente′ de sobrev-Ver atきa fase aduita e

se rep「oduzir. Essa cara⊂terist'〔a he「edit卸a foi transmltida as gera⊆6es seguintes.

Assim, O ndmero detamanduas ⊂Om Ifnguamaiordo que amedlaaumentOu aO Iongo

das geracdes′ O que Sig=ifi⊂a que af「equ釦c-a (o ndmero relatiVO) de an面S de lingua

mais ⊂OmP「lda aumentou de maneira gradativa na popuia車o.

Um outro exempIo interessante e a re-

Iaeao entre a orquidea da espede Ang仰ecum

5e5qu僻謝ee a mar函Sa da esp紬e胸筋apon

morgon産V申a figura主茎' A pa面de seus

estudos e observando essaorquidea, Darwin

lmaginou que deveria exi与tlr um inSetO que

tlVeSSe uma eStrutura bucal sufiCientemente

ionga para ai⊂anCar O neCtar dessa fIor. S6

depoiS de aigum tempo a mar函Sa adaptada

a se aiimentar do nectar dessa orquidea foi

en〔0ntrada e des⊂「lta, Nesse caso, a idela da

selecao nat=ral fol ⊂aPaZ de prever as cara〔-

teristicas e apossivei exist釦⊂一ade um an主

mai alnda nao descoberto.

醗瓢融弼蟹鞘顎賦捕鯨鱒

As concius5es de Darwln naO foram logo pub=Cadas. EIe ⊂Ont十

承認Ma函OSa偽幽opan

棚rg細i毎e「Ca de 6 cm de

comp「面ento問me[tando-Se

do n飴ta「 de踊a o「q面dea

(柄g轡e鋤m SeSq画eぬI匂aS

fねres tem cerc∂ de 16 cm de

d冶met「〇㌦ O necta「 Se

concentra ao fina同e um tubo

de cerca de 35 cm dentro

da硝0「.

tlnente Pr6x血o.

Em 1858, Darwln reCebeu um pequeno manuS⊂rltO do ⊂ientiSta

lngies Alfred RusseI Wallace 〈1823-1913膏gura主空)‘ lnt剛ado

A fend台n⊂/。 do5 VO庵dode5 de 5e O庫torem indef/nIdomente do咋0 0ng/nO[ :.二三Fotog「afia de AIfred

60〉剛A脚・ Gene畔V〇時油OdiVe「S融
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Probしemas ⊂Om a teOria de Da「win

Darwin nao sabia expli⊂ar COmO Su「giam as variadas cara⊂te「手stiCaS entre OS in-

dividuos de uma mesma especie. Eie tambem nao ⊂0nSegulu eXPli⊂ar ⊂OmO eSSaS

Va「IaC6es e「am transmitidas ao 10ngO das gerac6es,

0 〔0nCeito de gene e o 〔On⊂eltO de muta車o nao eram conhecidos na句yo〔a.

Po「 essa raz都, Darwin naO Sabia COmO POdlam Surg旧ndlViduos 〔Om nOVaS CaraC-

terfsti〔aS.

Darw町aSSim ⊂OmO OutrOS [ie両StaS de sua争yoca, des〔Onhe⊂ia o traba旧o de

Mendel em Gen甜ca ou nao avaliou bem sua import釦cla.

Houve muita resist釦〔ia na ⊂Omunidade cien珊ca para a〔eltarateOrla da evolu車o

POr Se「eeao natural. A faita de evjd釦cias sobre os mecaniSmOS de hereditariedade

⊂OmPrOmetia SUa Credlbiildade. Alem diSSO, argumentaVa-Se′ POr eXemPlo, que naO

era possivel ver uma especie Se tranSformando em outra.

No contexto da epoca, tambem era muito d怖〔= para as pessoas a⊂eitar qUe a

Ciencia hoje das crian印S

httD://chc.o rq.br/dois〇

匹軸‖e〔両a
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PrOPrla eSPeCle humana terla Surgido por evolu車o a pa「tir de outros animaiS. No ano

de 1871, Darwin exp6s com maiS detalhes essa ideia, nO livro伍屋CendGncT。hhomem

e与e厄c60 em佗焼ゐao 5飲0.

Nas primeiraS decadas do seculo XX, POrem, houve uma sintese entre as idelaS

de Darwin, aS lelS de Mendel e o ⊂Onhe〔imentO dos genes e das mutac6es, entre Out「aS

des⊂Obe巾S, que deu origem a teoria sintきti⊂a da evolu車o, que Sera eStudada no

PrOXImO ⊂aPitulo.

の監醜聞輔穏監観観輔　弼遭胎

A 〔ien〔ia trata de quest6es que podem ser testadas por me10 de observa〔6es ou de experimentos, 0utras計eas

do conhe⊂lmentO POdem tratar de quest6es diferentes e fora do al〔an〔e da ⊂i釦〔la. E o caso das artes, POr eXemPlo,

que nos enslnam multO SObre as emoc6es e os sentimentOS humanos. Vqaafigura 3.24,

Lendo um roman〔e, POr eXemPIo, POdemos sentir as emo〔6es das pe「sonagens e refletlr SObre as nossas

emoc6es. Aci釦〔ia, em 〔On」UntO ⊂Om aarte, a reiigiao, O COnhecimentO ⊂OtldlanO e afllosofla′faz parte da 〔ultura

humana.

A ⊂l釦cla POde nos dlZer O qUe SOmOS

CaPaZeS de fazer, maS ela nao nos dlZ O

que devemos fazer ou o que 6 ⊂ertO Ou

errado.O bem eomaieocertoeoerrado

PertenCem a eSfera da etl[a e naO a eSfera

Cient租ca.

Em resumo, a CI釦cia PrOCura des〔Obrir

⊂OmO aS COISaS fun〔lOnam, maS naO nOS dlZ

COmO aS 〔OISaS deveriam Ser. 1StO e, ela nao

nos dlZ ⊂OmO devemos ap=⊂ar O COnhe〔ト

mento obtldo, que regraS mOralS devemos

Seguire por que devemos segu口as.

ま秘A fam穐de Tarsila do Amar8口925 meo

SOb「e teIa, de 79 cm x脚,5 c巾. Å artist油uscou

r印resentar ne§Sa Pintura uma fam鵬da zona

「U「a上Repa「e na exp「ess動de cada 「osto

e ∩as e請oきるes t「ans面tidas peIa ob「a.

Asp「酷繭SeVO-uc(0蘭。緬鵬〈61

巳
モ
呂
の
山
-
こ
p
き
∑
-
曇
O
S
曇
⊆
調
缶
①
亡
く
①
p
e
」
号
①
∪

一
塁
〇
〇
〇
の
N
⊃
O
S
⊃
∑
合
し
8
ミ
8
盲
a
E
-
P
U
$
」
d
∈
山
一
e
」
の
∈
<
o
P
空
色
乎



Respostas da secao At/V/d∂des nas O「lentaC6es dldatlCaS

醜さo e容脚a同順v調

1 1 F6ssels sfro restos ou vest噛OS de organlSmOS que VIVeram ha mlih6es de anos e foram preservados em sedimentos,

a) Por que ades⊂Obertade f6sselS de especleS que naO eXIStem maiS desafiOu O flXISmO?

b) Qual e a impo「tanda dos f6sselS Pa「a O eStUdo da evolu!aO?

2 t Ouai fol aCOntrlbuieao de Lamar〔k para ateoriada evoiucao atual?

3 } Sobre a lel de transmissao de ⊂ara〔te「「Stl〔aS adqulridas, def帥dida por Lamar⊂k. responda:

a) Se essa lei fosse valida, 〔OmO Serlaa Pele de uma 〔rian〔a gerada por um 〔aSaI de pele multO ⊂laraque fl⊂Ou

exposto訓uz soiar por muitos anos?

b) Exp叫ue por que a lei de transmiSSaO de caracte「fsti⊂aS adquIrldas nao e v訓da.

4 , Sob「e a observa車O dos animais e plantas da Am6rlCa do Sui, Darwin disse que tlnha fl⊂ado muito lmP「eSS10nado ⊂Om:

CertOS fatos na distnbugao de seres上] que habitan aAmenca do Sul e as relag6es geo16gicas do presente com os

habitantes antenores desse contlnente Esses fatos口PareCem elucidaI a Ohgem das esp6cies.

DARWIN, Charles A ongem das esp6αes e a SeJegao naのでaJ. Tradugao de Soraya Freitas Sa° Paulo: Ed允o工a Madras, 2014・ P・ 21.

Por que observar espき⊂ies extintas fez ⊂Om que Darwin pensasse na o「igem das esp如es por evoIu車o?

5 ' 〔om os 〔OnheclmentOS que temOS hoJe, qual 。 nOme do fen6meno que origlna O qUe Da「wm eXPItava 〔OmO

Uma mUdan〔a a[identai no tamanho e na forma do ⊂OrPO?

6 ) A domesticacao do Iobo provaveiment∈ COme印u

ha〔erCade 30 m= anos e deu origem a umanova

especle, O ⊂aO domdsti〔O 〈Cmis佃m侮I私Desde

entao, foram 〔riadas varias racas ⊂Om 〔ara⊂ter「S-

ti〔aS bem diferentes. Ve」a a figura i空.

a) Explique ⊂OmO O Ser humano [OnSegulu PrO-

duzlr raCaS de ⊂aeS taO diferentes quanto um

PaStOr-alemao e um buIdogue f「an⊂eS, POr

exempl〇・

b) Que semeihan〔a ha entre esse pro⊂eSSO e um

dos ⊂OnCeitOS mais importantes da teoria da

evoiu〔aO de Darwin? Qual e esse ⊂On〔eitO?

⊂) De a⊂Ordo 〔Om a teOria de Darw町COmO SaO

SeiecIOnadas as [ara[teristl⊂aS de uma popu-

ia車0?

d) De a〔Ordo 〔Om a meSmateO「ia. 〔OmO SaO Se-

le⊂ionadas as 〔ara〔ter「Stit:aS de racas dlferen-

tes de caes?

▽
3.25 Cao pastor輸aiemao (ce「ca de 60 cm de aitu「a) e buldogue frances

(ce「ca de 30 cm de ait腫l, ambos da esp6cie Canjs f∂m碗ris.

7トUm 〔ientistaencontrou em determinada =ha umaespecle de p託saro ⊂Om um biCOgrande eforte, ⊂aPaZ de quebrar

as sementes duras en⊂0ntradas no local para comer o seu conteCldo, Com base nesse dado e em f6sseis de uma

espe⊂ie 〔Om bico menor e malSfraco′ q=e′ nO PaSSado′ habitou o Io⊂al′ O C-e=tiStaSuP6s que a esp細e atuai se ori-

ginOu, POr eVOlu車o, da espede ante「10「. Fiespondaおquest6es a segulr:

a) [omo essa mudan!aterla O〔Orrldo se a lei da heran〔a das ⊂ara⊂teristlCaS adqui「idas, P「OPOSta PO「 Lama「⊂k, fosse

Ve「dadeira?

b) Uti=Ze O COnCeito de seie車o naturai para expll〔ar eSSa eVOlucao.

8 ’Um estudante aflrmOu que a eVOiucao das esp全cleS POde ser plenamente expII⊂ada pelateoria proposta por Charles

Darwln. Voce ⊂OnCOrda ⊂Om eSSa aflrma車O?

62〉柵D冨§
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Respostas da seきao At/V/dades nas OrlentaC6es didatlCaS

9 ) As orquideas da espe[le Ophrys /n5e。昨仰(ate 60 〔m de

altura〉 sao ⊂OnhecIdas por suas fiores com forma e tex-

tura seme旧antes as de uma vespa, Seu inseto po両zado「.

VeJa a figura 3.26.

Essas flores exaiam um odor semelha=te aO eXalado peia

VeSPa femea, O甲e fa〔lllta a atra串O da vespa ma⊂ho. A

VeSPa macho a〔aba transportando o p6ien de uma flo「 para

OutraaO tentara⊂aSala「 com a fior da orquidea. 〔om lSSO,

aumentam-SeaS ⊂hancesde rep「odu車o da pIantae′ ⊂On-

Sequentemente, de sobrevIV釦〔la da especie, Consldere a

apar釦⊂lafrsi⊂a da flor para responder a segulnte queSt訪:

⊂omo essa cara⊂ter丁stlCa POde ser explicada ⊂Om base no

PrinCrPiO de selecao natural de Darwin?

轍2$師「 de orquidea da esp6cie 0phIys /nseof碇ra

即急o瞬re伽O冊o

No texto abaixo, Darwin eXPll〔a ⊂OmO a PrOb6s⊂ide (tromba) de um lnSetO tO「na-Se adaptada a atingir a regiao da fIor

Onde ha n6⊂tar:

口SOb certas clrCunSt合nCias as diferengas individuais na curvatura ou no comp血nento da tromba, etC , PequenaS

demais para seI apreCladas pom6s, POdem bene宜clar uma abelha ou outro mSetO, de modo que certos血dividuos con-

Segumam Obter seu alimento com malS raPldez do que outros e assim as comu血dades as qualS PertenCem floresceriam

e teham mutos enxames de abelhas com as mesmas pec山Iandades.

DARWIN, Charles. A or]gem das esp蝕es e a seIegao na硬raI Tradu車O de Soraya Freitas Sao Paulo. Ed]tOra Madras, 2014 p. 95.

a) 〔onsulte em dlcionar10S O Slgnlfl⊂ado das palavras que vo⊂全nfo conhe⊂e e redija uma defin鳴aO Para eSSaS

Paiavras.

b) De a⊂Ordo com a ldeiado t「e⊂ho a⊂lma, ⊂OmO Da「wi=justlfi〔a O fato de nao p∈rCebermos as mudaneas nas esp紺es?

⊂) A que pro[eSSO Darwln Se refere qua=do fala que ’’⊂ertOS indiViduos conseguiriam obter seu alimento ⊂Om malS

rapldez do que outros’’?

Cada grupo de estudantes vai eS[Olher uma das atividades a seguIr Pa「a PeSqulSar em llVrOS, 「eVistas ou 5ite5⊂0∩置

fiaveis (de …iVerSldades, ⊂ent「OS de pesquisa, etC.). Vo⊂合s podem buscar o apoio de professores de outras dis〔iplinas

(Geog「afia, Hist6rla, Lingua Portuguesa, etC・主Exponham os resuitados da pesquisa para a classe e a ⊂Omunidade es-

〔Olar 〈estudantes, PrOfessores e fun〔10nar10S da escoia e paiS Ou reSPOnSaVelS〉, COm O auXrlio de liustra〔6es, fotos, V「-

deos, blogues ou m「dias elet「6nl⊂aS em gera上Ao iongo do traba旧0, 〔ada血egrante do gruPO deve defender seus

POntOS de vISta 〔Om argumentOS e reSPeItando as op面6es dos ⊂Olegas.

1 t Apassagem de Darwln PelaAmerieado Sui em suavlagem abordo do HMS Beagle. Des⊂Ubram oque slgnifi⊂aa

expressao ‘′HMS: onde Da「wln eSteVe e qUalS Io〔alS do B「asil eIe v-SitOu, O que ele viu, qualS aS SUaS冊PreSS5es

SObre os lo〔ais que vISltOU e COmO eSSa Viagem lnfiuencIOu SuaS ideias sobre a evolu車o das espedes.

2) Dados b10gr緬⊂OS′ ideias e obras de alguns ⊂ientistas q=e ⊂Olaboraram com o darwi=iSmO OU tlVeram aIguma

lnflu釦cla SObre as prlmelraS teOrias evolutivas, ⊂OmO 」ean-Baptjste Lamar〔k, Alfred Russel Walla〔e, Henrv Walter

Bates e FrltZ Muller.

3 ) PesquISem O que foi o movimento [0nhecldo como “‘da「winismo socIal’恒O Se〔UIo XIX. Fa〔am 〔砧cas, demons-

trando os equivocos dess∈ mOVlmentO,

A丁i潤S 〈6き



舶Do c「uzame面o ent「e胴le6o mach両暗証h鯛/eo調m a 2,5 m de comp「imento. desconsider細do a

cauda恒m tig「e f台mea極所her拒励掴m a 2,6 m de comprimento, desconside「ando a cauda汗osce o

廟e (3 m a粥m de comprlm6ntO, desco融erando a cauda汗m剛do das duas esp6cleS・ Apesar軸e6es

e tigres conseguj「em cruzar entre s主SellS desce雨entes融podem se rep「Oduzif’POrque S約ss鳴「eiS・

A parti「 dadecada de 19ヨ0′ uma nOVateOria da evoiu車o ⊂Ome印u a Ser COnS-

truida a partir das ldeiaS de Darwin′ das leis de Mendel e de novas des⊂Obe巾as na

area da GenetlCa, COmO aS muta〔6es que podem o⊂Orrer nO materiaI gen甜⊂0.

Nas⊂ia, aSSim, a Chamada teo「-a Sint甜ca da evoiu車〇・ Essa nova teorla eXPii⊂a

um ndmero maiOr de fen6menos do que ateor'a de Darwin e afeta′ alきm da B-Olog-a

Evo-utiva, Prati⊂amente tOdas as計eas das c-釦cias rela⊂10nadas′ COmO a Paieo=tOlo-

gla, que eStudao passado dos seres vivos.

As des⊂Obe巾as no ⊂amPO da evolu車o tambem influenciaram′ POr eXemPio′ nO

con⊂e-tO bio16glCO de espede′ def面do como grupo de ind-Viduos capazes de ⊂ruZar

帥tre Si e gerar des〔endentes fdrteiS. Veja a f軌ra土工.

帥〉胴鉦0幽函aoe柚ers脚e



上Ateorip sint軸⊂a da evoしu挿0躍擬
Estudamos no ⊂aP血lo anterior que′ aPeSar de ser ⊂OnSiderado o p…CIPahes-

POnSaVel pela teoria da evoiucao, Darwin encontrou resISt釦cia em sua epoca. lsso

OCO「reU Prin〔iPaimente peio fato de que a teoria de Darwln nfo expli⊂aVa COmO

novas ⊂ara〔terrSticas poderiam与u「glr na POPUla車o. Estudos posteriOreS Permitiram

〔On⊂luir que eIas surgem pela variabilidade gen甜ca que existe dentro das populac6es′

⊂OmO VeremOS a Segulr'

〔omo e 〔Omum em ⊂i釦⊂ias, a teO「にl atUalmente a⊂eita Para eXPii〔ar a eVOiu車o,

a teo「ia sint6ti⊂a da evoiu車O, foi desenvoivida com o trabaIho de varios cientistas,

COmO Theodos肥S Dobzhanskv (1900-1975〉 e Emst Mavr (1904-2005〉. Novas de5-

CObertas sobre os seres vIVOS COntlnuam amPl息ndo nosso conhe⊂imento sobre a

evolu車o言nclusive a evolucao humana.

V毒血ab帥dade gen紅i⊂aこmuta∈5es

e 「ep「Odu軒O 5eXuada

E ⊂Omum que PeSSOaS imagInem muta-

C6es ⊂OmO tranSformac6es enomes que

OCOrrem de uma hora para outra. MuitOS a⊂re-

ditam que essas mutac6es conferem a um

individuo ⊂ara⊂teristi⊂aS eXageradas, 〔OmO,

POr eXemPio, uma “SuPerFor車’ou uma visfo

extremamente refinada.

Muta!6es sfo mudan〔aS a⊂ldentais que

OCOrrem nO DNA, O materiai qu血i⊂O queforma

OS geneS. Essas mudancas podem fazer [Om

que um gene se tome dife「ente do o「iginaI. AI-

guns desses genes diferentes podem se ex-

PreSSarfazendo ⊂Om que Suriam novas ca「ac葛

teristi⊂aS em um OrganiSmO. v匂a um eXemPlo

de muta車o da mosca-da-banana na figura 4.2.

〔omo o〔Orrem OS eVentOS que ⊂auSam

as mutac6es? Eles podem a〔0nte⊂er, POr

鰭A esque「da. mosca-da-ban細a (Drosop鵬me/ar!Og∂S剛se)vagem; a

di「eita, mOSCa da mesm8 esPeCie COm uma muta軸O que faz com que as asas

n約se desenvoiv∂m言magem obtida em microsc6pio eletr6niCO (aumento

de cerca de 19 vezes膏0臨da a輔ieiaImenteL

exemplo, qUando ha erros durante a dup=Ca車O do DNA. Mutac6es tambem o⊂Orrem

quando o DNA e submetido a fatores amblentajs ⊂aPaZeS de modiflCa-lo, COmO a

radioatividade, a a車O de certos v血s ou de aig…S PrOdutos quinlicos.

Mutac6es que o⊂Orrem naS ⊂elulas somati〔aS de um lndividuo, isto e, naS Ceiuias

que n訪originam gametas, naO SaO tranSmitidas aos descendentes, POr isso nao tem

imPOrtanCla eVOlutiVa. 」a as mutac6es que o〔Orrem nOS gametaS Ou naS ⊂hamadas

⊂eiuias ger皿natiVaS, que Originam gametaS, SaO tranSmitldas aos descendentes e t台m

imPa〔tO eVOiutiVOi

No caso da mos⊂a mutante da figura 4.2, aS mutaC6es ocorre「am nos gametas

de individuos aduitos. Quando eles se reproduzlram, tranSmiti「am o materiai geneti〔O

que carregava essas mutac6es, Origlnando descendentes mutantes, ⊂OmO O que eSta

「epresentado na figura'

Evo-uやるo柚9em davidaasespec了esatua-S ・雨間し04 〈65



Muta〔6es tambem podem surgir no pro⊂eSSO de reproducao assexuada de seres

Vivos uni⊂elulares. Nesse 〔aSO, aS muta!6es sao transmitidas aos descendentes, 」a

que nesse tiPO de reprodueao eles sao genetlCamente id釦tl⊂OS aO PrOgenito「. Veja o

exemplo de uma ba〔teria na figura坐i

Reprodu車o assexuada em ba⊂tきrias

詩誌慧詣na, >45 Represe噂ao simp-ificada

盤嵩討eSentam detransmissao de muta如
(em ve「de) em uma bact色ria

COnforme eねse reproduz de

forma assexuada. As bact6rはs

SaO mierosc6picas. (Eiementos

rep「esentados em tamanhos

南O p「OpO「Cionais ent「e si,

Cores fantasia.)

Diferentem帥te da reprodu〔託sexuada, que PrOduz combinac6es novas, a re-

PrOdu!訪assexuada produz individuos ld釦ticos aos orlginalS, a naO Ser que O⊂Orram

mutac6es.

As muta!6es o[Orrem aO a〔aSO, Dizemos tambem que eias sao acidentais ou

aleat6riaS, Quaiquer muta車o rela〔lOnada a qualquerfuneao pode apare〔er e, CaSO eia

Seja transmitida aos descendentes, aumenta a Variabiildade genetica da popuia車o'

Outra fonte de varia帥dade genetica e a reprodu車o sexuada. Esse tipo de repro-

ducao 〔Ombina genes p「esentes nos gametas da gera車o parental. A reprodu車o se-

xuada, PO「tantO, PrOduz 〔Ombinac6es novas de genes e de ⊂ara〔terfsti⊂aS, Sendo

lmPOrtante nO PrO〔eSSO de evolu車o.

Sem variabI‖dade genetica, naO POder-a haversele車o natural nem evo山車o, POIS

todos os individuos de uma populacao teriam aS meSmaS ⊂araCter7sticas. Se os indト

Viduos fossem iguais, nfb haverla aqueles ⊂Om ma'Or Chan⊂e de sobreviv釦cia ou 「e-

PrOdu車o que outros.

Seしe!和naturaしap6s Dar脚in

Sabendo que a varIabllidade geneti⊂a e O fator que gera novas cara〔teristi[aS,

POdemos compreender me旧or como a sele車o natural atua nos seres vivosi Quan-

do uma nova cara⊂ter千与ti⊂a faciiita a SObrevivencia OU a 「ePrOducao, eia e [OnSidera-

da uma adapta車o.

Em aiguns 〔a与OS, e POSSivei observar a a車o

desse processo em uma escala de tempo per〇　　㌦乎

⊂ePtiveiaose「humano,⊂OmOVe「emOSaSeguir. ‘i

Nos副timOS anOS tem Sldo cada vez mais

〔Omum en⊂Ontrar a=mentos organiCOS em mer-

Cados e felraS. Voce sabe o que [araCteriza esses

a=ment〇号了

Aiimen亡os org糾icos sao cu凪vados sem o

uso de agrot6xicos (tambem chamados pestici-

das ou defensivos agrrcolas〉 e sem a apiiCaCaO

de fertiiiZanteS industr息is, Enquanto os agrot6-

Xicos sao usados para combater pragas que

destroem as lavouras, OS ferti=z訓teS tOmam O

SOio mais ri[O em nut「ientesi Ve」a a figura坐・

66 〉 uNIDADE l. Gen6troal eVOlu函10d-VerSldade

触Ap海沼鐙O de ag「ot6xicos em planta頭O de horta崎as em Nova F「iburgo

圃〕, 2015. E necess緬o ut潤r equipamentos de seguranea durante

a ap!icacao desses produtos, POis seu uso lnadequado pode c細sar

PrOblemas ao ser humano e ao ambie∩te



Aiem dos problemas ambientaiS PrOVO⊂ados peio uso lnadequado de agrot6xiCOS,

Verifi〔OU-Se qUe, aP6s mais de sessenta anos de uso, muhas especieS de insetos que

ata⊂am aS Plantac6es tomaram-Se reSistentes a varios pesticidas. Agora que vo⊂e 」a

Sabe melhor 〔OmO aS eSPeCleS eVOluem, Saberla eXP=⊂ar ⊂OmO OS insetos se tomam

resistentes a esses pesti⊂idas?

Os lnSetOS COStUmam ter um Ci⊂lo de vida ⊂u巾O e PrOduzir muitOS des⊂endentes.

Dessaforma, 6 possivel que aparecam va「iostipos de muta!6es em intervaios ⊂urtoS de

tempo. Lembre-Se de que essas mutac6es sfo aleat6rias, maS e POSSivel que algumas

deias 〔Onfiram resist釦〔ia a pesticidas. Assim, quando esses produtos sao apiI⊂ados, a

maioriados insetos morre' Mas, 〔aSO hajaaigum mutante resistente, ele sobrevive, POde

Se rePrOduzIr e, dependendo do lo⊂al onde ocorre a muta車o, tranSmitir a resist釦cla a

SeuS descendentesi 〔aso a apli⊂a〔fo continue, aOS POuCO5, dirni…ina popuiacao a

quantIdade de lndiViduos sensiveis, enquanto aumenta O ndmero de resistentes, mais

bem adaptados as novas 〔Ondic6es do ambiente, ate que eies predominem na popuia-

車O, V匂a a figura 4.5.

鵠R印「esenta鐘O

esquem細ca do oumento

d〇両me「o de活setos

resistentes ap6s o uso de

ag「ot6xic○s.圃eme鴫tos

「ep「esentados em

tamanhos n約proporcionaiS

entre s主Cores fantasia.)

△

Um processo semeih訓te aO dos insetos o〔Orre COm a reSISten⊂la das ba⊂t釦as

a antib16ticos. Em uma populacao, POde haver ba⊂t釦as mutantes resIStenteS aO anti-

bietico. Quando eie 6 apiicado, eSSaS bacteriaS SOb「evivem, enquantO aS SenSivelS aO

antibi6tico mo「rem・ Com o tempo, Se a eXPOSl〔aO aO antibi6ti〔O PerSistir essas bacterlaS

adaptadas se multipli⊂am e Se tOmam mais numerosas do que aqueias sem a muta!ね

Em muitos ⊂aSOS, naO POdemos observar o processo evolutivo a⊂0nte⊂endo,

entretanto, POdemos observar ⊂ertaS adaptac6es nos seres vivos atuais que indi⊂am

O PrO[eSSO eVOIutivo peio quai passaram, 〔OmO O

exemplo da linguado tamandし后, que Vimos no capr-

tuio anter10r,

Observe outro exemplo de adapta車o na figura

4.6: O bichoイoiha, nOme que designa va「iOS grUPOS

de insetos semelhantes a foIhas.

4.6 Bichoイ0冊a (ce「ca de 3 cm a 4 cm de comprimento〕 em

regiao da Mata Atlantica, em Tapirai (SP〕, 2015. Ac「edita-Se

que no p∂SSado su「giu um inseto com uma muta?aO que O

to「nou mais semeihante a uma fo冊a′ O que POSSib胴ou que

e!e se escondesse metho「 de seus predadores. Com o

tempo, eSSeS mutanteS mais pa「ecidos com fo凧as fo「am

∂umentando em ndmero, uma VeZ que eSSa CaraCte「istica

foi transm棚a aos descendentes. Dess∂ forma, POr meio

do processo de sele?約natu「a圧s ca「acteristicas atuais

dos bichosイ0冊a fo「am seiecionad∂S.

EvoluQaO da o「lgemdavld∂aSeSPeCreSatualS. C血04 〈67
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さと向「m尋〔請e evoしu軒0

das espe⊂案eS

Dependendo do tipo de amblente, dlferentes ⊂ara〔ter「Sti[a5 POdem se acumuiar

no processo de sele車o natural dentro de uma popu「a車o. Mas 〔OmO eSSe PrO⊂eSSO

POde「ia expllCa「 a enOrme d「VerSidade de esp6cies en⊂Ontradas nos e〔OSSiStemaS?

[omo vimos no 7Q ano, uma eSPe〔le e O [0n」untO de organlSmOS ⊂aPaZeS de, na

natureza, CrUZar e gerar descendentes fertelS. Esse con〔eltO fol d∈fInido 〔0nSiderando

a teoria da evolu車o. Vamos ver agora 〔OmO eSSa teOrla eXPi忙a a forma車O de novas

espe⊂ieS, um PrO〔eSSO denominado espe⊂ia車o1

〇　　　　　　〇〇ト

E与pe朋拭0
0bse「ve nafigura生Z duas esp誼es de esquilos que vivem em lados opostos do

desfiladeiro Grand 〔anvon, nOS Estados Unldos,

No passado, OS an〔eStraIS desses esquilos perten⊂iam a uma血i〔a eSPeCle. Com

O P「OCeSSO de foma〔aO do desfliadeIrO, inl⊂Iado ha milh6es de anos, formou-Se uma

barreira geog「ifi〔a: O desfiiadeirO. Essa barrelra SeParOu OS lndIViduos em duas po-

Puia〔6es, que deixaram de se en〔Ontrar e, POrtantO, de cruzar entre s上

Ao longo do tempo e por muitas gera〔6es, muta〔6es aleat6ria5 e a 「ePrOdu〔fo

SeXUada posslbIlitaram O Surgimento de novas 〔ara〔teristi〔aS em 〔ada popuia車o,

que permane〔eram Ou naO Pelaseiecao natura上Essesfen6menosflZeram ⊂Om que

as duas popula!6es de esquilos se tomassem tao diferentes que passaram a ser

espきcies diStintas.

As barrelraS que impedem o 〔ruZamentO entre indivrduos de popuiac6es dlferen-

tes sao multO Variadas. Podem ser representadas, POr eXemPio, POr rios, CadelaS de

montanhas, Ou at6 mesmo uma grande distancia que separa as populac6es, depen-

dendo da capa〔idade de deslo⊂amentO dos indlViduos - nO eXemPlo ⊂itado, aVeS

POderiam atravessar o Grand [anvon voando, Permltlndo o 〔ruZamentO em diferentes

蹄Duas esp6cies de esq湘os

(Ammospe棚Oph砿s h∂r庵i′

a esq鵬rda, e

Ammospermoph細s /euourus,

…l di「eita; CerCa de 14cm a

17 cm de comp「imento,

desco騰鵬「an融a C糾凋.

Note que eIas vivem em

lados opostos do des神adeiro

6「細d Cany叩nOS Estados

Jnidos. (Os elementos

「印「es釦tados nas

fo的g「afias南o est約
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O isolamento geogr緬co permjte que cada popuia希O eVOlua separadamente.

Com o tempo, aS POPulac6es a⊂umulam diferencas a ponto de 〔araCte「lZar a forma-

CaO de duas ou mais subespdeies, As subespecies sao popula〔6es da mesmaespe-

⊂ie que vivem geografi⊂amente lSOIadas e por isso a⊂abam desenvoIvendo diferen-

CaS genedcas. E quando podemos diZe「 que houve forma〔前de novas esp6cies?

Se o isolamento geog「afieo persistir por um longo perfodo de tempo, ⊂hega-Se

a um ponto am que as diferencas geneti⊂aS impedem o cruzamento entre os lndivr-

duos das populac6es, meSmO que O isoiamento与eja superado. Veja a figura坐.

重量曇聾塞
鰹Esquema simp圃cado most「ando a forma煎O de novas espさcies. P「1meiro両SOぬmento geog「5fico forma

Subesp6cies. Se o isolamento persistir, eSSaS Subesp6cies nao s約mais capazes de se rep「oduzir e pode haver a

form∂煎O de novas especies. (Etementos representados em tamanhos n和proporcionais entre s主Co「es fantasぬj

Quando indlViduos de duas popuiac6es nao conseguem ⊂ruZar Entre Si (ou

〔OnSeguem, maS geram indlVrduos est6reiS〉, dizemos que atingiram O isoiamento

reprodutivo. DIZemOS, neSSe CaSO, que Surglu uma nOVa eSPdeie (espe⊂la車O). O

iSOlamento reprodutivo pode ocorrer, POr eXemPio, POrque OS maChos e as f全me-

as dos difer帥teS grUPOS naO Se reCOnhe〔em mais; PO「que SeuS OrgaOS genitalS

nfro sfo mais 〔OmPativeis岬Orque OS gametaS maSCUiinos nao conseguem fecun-

dar o gametafeminino; Ou entaO POrque O Zigoto formado ou o embriao nao com-

Pletam seu desenvoivlmentO.

〔aso ocorra aforma〔aO de um individuo, eIe sera um h請rido esteri上ou seja, que

nao produz gametas funcionais. E o caso do hわndo de leao e tlgre, na figu「a土工Outro

exempio de h直)ridos sao o bur「o e a muIa, anImalS reSultantes do ⊂「uZamentO entre O

jumento e a egua. Veja a figura上里'

鎚Em AJumento (ate l,3 m de a剛ra), em B画ula (at叫5 m de a剛rahe em C, 6gua (ce「ca de l,8 m de a剛∬a]. A mula 6 um輔viduo

h輔do est6rii do cruzamento entre a eg蝿e o jumento (an面ais do g色nero Equus=Os eiementos r印resentados脱s fotografias n約

Evofueao da orlgem da vicla as especres atualS. Cwirul_04 〈69



H ist6ria evolutiva
[onsiderando a foma車o das espe〔leS, ⊂OmO VO⊂e rePreSentaria a evoiu車o

delas? Umafo「macomum′ POrem naO COrretadeas pessoas lmaglnarem aeVOluGaO

e como umaes〔ada, em que OS Organismos setomam ⊂adavez mais 〔OmPiexos, Ou

′‘mais evoiuidos’:

Na realidade, tOdas asformas atuais de vida, meSmO aS mais simples, Surgiram
Php/no鵬ias/

depois de um longo pro⊂eSSO de evo喧0′ que Produziu Organismos capazes de : adoteem捌ta働-

SOb「eviverem dete「minado ambiente e deixardescendentes. Em aig==S ⊂aSOS hou-　「抑[S軸[do+鴨S朗de-
∴ a巾istoria-eVOlutiva-das-

Ve maior acClmulo de adapta〔6es que em outros. Entretanto′ naO POdemos ⊂0nS十　違”…∪’u…‾l

derar que uma esp紺e atuai seja mais ou menos evoluidaque outra. AnaIISando a paleont6]ogodaJSP

hist6riaevoIutiva, tambem n託podemos afirmarque uma esp紺e at=al seJaan〔eS-　SXPIicasobre o pass

tral de outra.

A hiSt6ria evolutiva das especieS POde ser viSta, POrtantO, COmO uma arVOre: na

extremidade de cada ramo da arvore estao as especies atuais; e 〔ada面cio da bifur-

Ca車O mar⊂a O an⊂eStral 〔Omum aOS doiS ramOS que blfurcam. Veja a f恒ura ±坦.

棉O Rep「esenta9aO de llma arVO「e eVOlutiva que mostra a輔p6tese da descendencia de aninais do genero Can/s, Nao podemos dize「, PO「

exempio, que O C創面descendente do 10bo, maS Sim que os dois ap「esentam um ancest「al co剛m que naO eXistさmais. (As medldas indiCam

O COmP「imento do anim∂同esconside「ando a cauda. Os eleme証os represe博dos nas fotografias n細est60 ∩a meSma P「OPOr鋳o.)

A dassIfICa車O bioI6gi⊂a dos seres vivos tambem ajuda a construir a hist6rla

evoiutiva das especIeS言ndi⊂ando os an⊂eSt「ais e os des⊂endentes de uma especle Ou

de um grupo de seres vivos, Nesse tipo de ⊂las三浦⊂a!aO, COnSldera-Se ⊂OmO gruPO

todas as espe⊂leS …idas por um ancestrai comum.

Os pro⊂eSSOS de formatao de novas espきcies deram origem a riqueZa da biOdi-

VerSidade no planeta, ridueza que maraviihava o naturalista Cha「ies Darwin, COmO Se

POde ver neste tre⊂ho:

口Ora, enquantO O nOSSO Planeta, Obedecendo alel flXa da gravltaeaO, COntmua a glrar

na sua 6rbita, uma quan七ldade m缶nlta de belas e admlraVelS formas, Ongmadas de um co-

mego tao simples, naO CeSSOu de se desenvoIver e desenvoIve-Se ainda上]

DAENIN, Charles A orIgem das e紘)6des Sao Pa血O’Ediouro, 2004 p 509.
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POr eXemPIo, geralmente tem dentes pontiagudos e afiados, O qUe eSP細e de pterossauro, COm CerCa de 4j m de

旧es permlte Prende叩e血rare comercarne. Outros tipos d∈dentes enVe「gadura Pela a舶se de seus dentes‘ aCr軸a-Se

sao adaptados a captu「a de pelXeS. Veja a figura 4.1 1.　　　que eSSe anmai se ai冒mentava de pelXeS-

De pa由cula「而eresse sao os f6sseis com ⊂ara⊂teristi⊂aS inte「mediarlaS entre dois grupos. Esse 6 0 CaSO dos indmeros

f65Seis intermec胎rlOS entre aS baleias e seus an⊂eStrais em ⊂Omum ⊂Om OutrOS anImais terrestres, qUe mOStram uma

P「OgreSS'Va adaptacao ao amblente aqu翻⊂〇・ Uma das pr冊Pais caracteristlCaS SaO aS abe血ras nasais, que aO longo

de muitas ge「ac6es m-graram Para O tOPO da ⊂abeea e possib曜aram que as balelaS, POr eXemPlo, 「eSP-raSSem Sem

PreCISar Sair tOtalmente da agual Alem disso, O COrPO delas adqu血um formato hldrodinamico: OS membros anteriores

modifi⊂aram-Se em nadadeiras e os memb「os postenores d面nuiram ate desapa「e⊂e「 COmO mOStra a figura ±上玉0

la!5es entre os seres vivos ao ⊂OmParar O SeU desenvol-　鱒Esque廟f6ss陣e animal do gene「o #orudon (ce「ca鵬m

VlmentO embrtonario e aanatomia, Com isso′ e POSSivel de co噂「imento恒a「ecido comum grande gc欄刷o e

estlmar O g「au de parentes⊂O eVOIutivo pe-as semelhan-　COnSiderado um ancestra崎s軸eies・ Esse g6nero exIStiu entre

cas (lnd一⊂am ParenteSCO malS Pr6xlmO〉 ou diferencas　41 m lh6ese33m鵬esdeanosatras.

(lndl⊂am ParenteSCO maiS diStante〉 entre eles' Estudando os detaIhes da anatom息do bra印do ser humano, da nadadeIra

da baleia e da asa do morc∈gO, PO「 eXemPlo′ POdemos ver clue′ aPeSar de terem f=n!6es diferentes, eSSeS O「gaOS

apresentam o mesmo padrao estruturai: a foma辞o e o arranJO dos ossos sao m=ltO Seme旧antes. Essas semeihanEaS

POdem se「 exp"cadas peio fato de que esses 6rgaos evo吐血am a partir de um mesmc) 6rgさo presente no an⊂eStral

COmum desses grupos. Ao longo do tempo esses 6rgaos sofreram modlfl⊂aC6es direc10nadas pelo amblente em que

esses an汀nalS VIViam, aPreSentando atua血ente funcaes dlferentes.

Out「a evid釦cla da evo山cao sao os 6rgaos ves壇alS, Ou SeJa, 6rg託s atrofiados que nao desempenham mais suas

fun!5es orlglnalS e POdem ser usados ⊂OmO indido de sua origem evoIutiva. Podemos cltar COmO eXemPIo os ossos

VeStlgiais de membros posteriores em aigumas baiejas, COmO Vimos na flgura 4,1 2.

巨vo時頼em掴∂SeSpeCIe融S ・議血し04 〈7喜
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惑AorIgem davida
A⊂abamos de ver que novas especleS POdem ser formadas a partir de out「as,

no proces与O de espe⊂ja車o. Mas como expll⊂ara Origem do prlme-rO SerVIVO? Sera

que um organismo vivo pode surglra Partirde mat鉦anao vIVa? Ao longo da his-

t6rla da ⊂ien⊂la, muitOS PenSadores se dedi⊂aram a entender a origem da vida'

Vamos ⊂Onhecer agora algumas das prin⊂iPa-S idejas u帥zadas para expllCar ⊂OmO

Abiog至nese x biogきnese

Ate ametade do sきcuIo XIX multOS ⊂ientistas e fl16sofos acredltaVam que aVida

Surgladamat軸asem vlda: ratOS e lnsetos, POreXemPlo′ Surgi「iam a Part-rde restos

de ⊂Omida. Essa ideia athamadagera缶O eSPOntanea Ou±鴫enese e nos mostra

que e ne⊂eSSar-O refletir SObre as observac6es para evitar 〔On⊂lus6es erradas.

Por isso′ aO tentar eXPllCar ⊂OmO alguma ⊂Oisa o⊂Orre′ naO e Sufi⊂len亡e qUe O

⊂ientlSta aPenaS Observe atentamente a natureza上ie deve tambem testar sua expll-

⊂aCaO PrOViS6ria ou′ ⊂OmO Se d-Z em Ci釦⊂la′ Sua hip6tese' lsso foi feito em rela車o a

ge「acao espontanea.

Nem todos aceltaVam a ldeia da ab10g釦ese. Em 1668, O medi⊂O italianO

Frances⊂O Redl (1 626-1 697) observou o que pare[lam Ser PequenOS VermeS em lo⊂alS

Onde havIa mOS⊂aS, COmO a Carne em de⊂OmPOS直o, Redl SuP6s entao que eies fossem′

=a realldade′ la「vas proven-enteS de ovos que tinham sldo deposltados pelas mos⊂aS

adultas e que′ POrtantO′ naO Surgirlam POr gera車O eSPOntanea a Partlr da ⊂a「ne, [OmO

muitos aflrmaVam na車OCa.

O medi〔O elabo「ou′ entaO′ um eXPe「imento para testar sua hip6tese. Acompanhe

a montagem que ele fez observando afigura 4,13,

Fonte elaborado com base em BIGGS′ A B/O/ogyrThe Dvnam-CS Of Llfe Col=mbus Glencoe/McG「aw-H川, 2004. p 380

▽

亀鰭R印resentag§o esquematica da montagem expe「imental de F「ancesco RedL Nos f「asco§ de vidro

abertos as moscas entravem 8 Saia剛vreme鴫; nOS f「ascos de vidro cobertos pe10油Cido as moscas nao

COnSeguねm entrar i燕mentos r印「esen融os em tamanhos融p「opo「cio随lS entre S常ores fantasia.)

Se a teoria da gera車o espont知ea fosse verdadeira′ aS larvas de mos〔aS deverlam

apare⊂er tantO nOS frascos abertos ⊂OmO naqueies ⊂Obe「tos ⊂Om gaZe- Mas, depoIS

de alguns dias, Surgiram iarvas apenas nos frascos abertos, Essa evid釦⊂ia 〔Ont「aria-

Va a teOria da gera車O eSPOntanea. Su「gla′ aSSim, a idela da biog釦ese, na quai um ser

Vivo s6 poderia surglra Partlr de outro se「vIVO,
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As evid釦⊂ias do experlmentO de Redl naO 〔0∩-

VenCeram tOda a ⊂Om=nldade clen珊⊂al MuitOS PeS-

quisadores alnda a⊂reditavam que os seres mlCrOS-

〔OPICOS Surglam POr gera車O eSPOntanea,

Em 1864, O Cientista fran⊂全s LouIS Pasteur

(1822-1895) realizou um experimento para de-

monstrar que ha mi⊂rOrganismos no ar e que eles

POdem 〔0ntam潤r a mat計a e orjg旧ar mais ml〔rOr-

ganismos| Vela a figura聖皇Para entende「 esse

experimento, Observe a figura ±ユ与e leia as exp圧

⊂a!OeS a Segulr.

Pasteur ferveu ⊂aldo de 〔ame em um baiao

de vidro ⊂Om ga「galo em forma de S (tambem

〔hamado vidro [Om ”pes⊂O印de 〔isne’’). Quando

O 〔aido de 〔arne eSfrlOu, O ar entrOu nO fras⊂○,

POrque O gargaIo estava aberto, maS a POeirae os

m面organlSmOS PreSenteS nO ar fl〔aram retidos

na ⊂urVa do gargaIo' Por isso, meSmO depoiS de

muitos dias, naO havia mi〔「OrganlSmOS nO CaIdo

de ⊂arne. Pasteur, entaO, quebrou o gargalo do

fra与⊂0. Sem o gargalo, OS mi⊂rOrganISmOS do ar

Ca「ram nO ⊂aido e se multipllCaram.

鯛練印rese瞳時O a「tistica de Louis Pasteur em seuほbo「atdrio

白magem de 4a Conquete Du胸nde /nvi細/e, PO「 〔油SePPe Penso,

Pu帥Cado em 19帥.

東経Representaeao esquematica do experimento de Paste肌O objetivo e「a p「ovar que os miero「ganismos

nao surgem por gera鐙o espont飢ea (Elementos representados em tamanhos nao p「oporcio蝿is entre s主

Co「esf鍋tasia.〕

Por que fo=mportante deixar o vidro aberto? Porque, Se Pasteur tivesse fecha-

do o vIdro, Seria possivel argumentar que a faita de ar lmPedia o desenvoIvimento

dos mICrO「ganI与mOS,

Com esse experjmento’Pasteurfor=e⊂eU uma forte evid釦⊂la de que os micror-

ganismos Ja eStaO PreSenteS nO a「 e nfro teriam surgido por gera〔aO eSPOntanea,

reforcando a idela da bIOg釦ese,
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Hip6teses sob「e a origem da v雪da

Atua血ente, Sabe-Se qUe OS Orga-

nismos vivos s6 se originam de outros

SereS VIVOS. Mas houve um tempo em

que nao exiStja nenhum servivo sobre

a「可ra: nenhuma planta′ nenhum pei-

Xe, nenhum inseto′ nenhuma ba⊂t釦a.

Entao, 〔OmO Surglu O Primei「O Ser Vivo?

Estima-Se que a 「i:rra Se formou

ha4′6 biih6es de anos' Naqueiaepo⊂a,

a temperatura do planeta era tao alta

que lmpedia a manifesta車o de qual-

quer forma de vida, Somente ⊂er〔a de

600 m冊6es de anos depoiS, a 「モrra

esfriou o sufi〔iente paraque o vaporde

agua se condensasse e surgissem no

Planeta as ⊂huvas e agua irquida em

ab…dancia. A figuraff mostra as-

Pe〔tOS da lerra primitiva.　　　　　Te「ra. (Eiementos 「ep「esentados em t∂manhos nao p「opo「cjonais ent「e si. Cores

Na d寅ada de 1920, O 「USSO fantasiai)

Aieksandr lvanoviCh Oparin (1894-1980〉 e o ingies 」ohn B. S, Haidane (1892-1964〉

Ian〔aram uma hip6tese para expi-Car a Origem da vida na丁をr「a. Eles 〔OnSlderavam

que aatmosfera da le「ra primitiva era diferente da atuaI: ⊂OnStituida de metano

COmum nOS PantanOS), am6nia (substan⊂ia ho」e enCOntrada em muitos produtos de

ilmPeZa) e gas hidrog釦io, aIきm de vapor de agua.

[om a energia das des⊂a「gaS elct「一〔aS que a⊂OmPanhavam as tempestades

e a e=ergia dos ra10S ultrav10ieta do Soi, OS gaSeS atmOSfericos teriam se 〔Ombト

nado e formado diVerSaS Substan⊂ias qurml⊂aS. Entre as substancias formadas

estavam a!正ares, gOrduras e proteinas, que hoje ⊂OmP6em o 〔OrPO dos seres

VIVOS. Essas substancias sao ⊂hamadas org計i⊂aS.

〔onfo「me as substanciaS reagiam e se tr訓Sformavam, teria surgido uma esp飴e de

material genedco primitivo′ 〔aPaZ de se dupli⊂ar OU Seia, de fabri⊂ar C6pias de si mesmoi

Podemos supor que o pro⊂eSSO Pelo qual esse materiaI gened⊂O Primitivo se

dupIiCaVa era SuJeito afalhas: de vez em quando sur

mente dlferente do originai. Os mais eficienteS em Se rePrOduzir ou adqu冊ene「gia

tinham vantagem sobre os outros. Comecava entao o processo de evoiucao da vida

em nosso pianeta.

De a⊂Ordo ⊂Om Oparln e Haidane, O material gen6tl⊂O Primitivo se as与0〔iou a

OUtraS Substanc-aS′ ⊂OmO aS PrOteinas. Dessa forma, teria surgido algo parecido com

uma ⊂引ula′ S6 que muito malS Simples - uma eSPeCle de ba⊂t釦a mais s-mPIes que

as bact軸as de hoJe.

No e=tantO′ e importante ressa吐ar que a Tdrra p「imitiva tinha ⊂Ondic6es am-

bientais multO eSPeCifl〔aS Para O S=rgimento da primelraforma de vlda. Ou seja, a

geracfo espontanea de vida nao seria POSSivel nas condi〔6es atuaiS, aO ⊂Ont「鉦o

do que era defendido peia teoria da abiOg釦ese.
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Atualmente, muitos cientistas consideram que os primei「os seres vivos podem

ter surgido no fundo dos o⊂eanOS′ aO redor de fontes de agua muito quente e ⊂Om-

postos mine「ais aquecidos peIo magma do manto da lerra. Ve」a a figura生1Z:

Outros cientistas defendem que a vida na li3rra Surgiu a partir de 〔OmPOStOS

organi⊂OS traZidos do espa印por ⊂OmetaS e meteOritos' A ⊂i釦cia ⊂Ontinua pesqu主

sando e bus⊂ando novas eviden⊂laS Para eXPi-Car a Origem da vida naltrra. E ⊂Om

essas pesquisas, nOSSO COnhec血ento sobre a orieem e a evoIu車O da vida aumen-

ta cada vez mais.

鋤7 ForIte hidrotermal no

fu雨o do oceano P8C綱c○.

Atua血ente了OnteS COmO eSSa

S約habitadas po「 bact色「ias,

ve「mes tubulares "綿ね

p∂Oh頼Ila; at色2′40 m de

COmPrimento〕 e out「os

O「ganismos capazes de toIe「a「

as aItas temperatu「as da約ua

aquecida peio magma.

鰯諸輔弼舗鵡輔弼輔弼観態悼軸蕪轟輔軸輔

Marcos Tavares - Curador do setor

dedicado a crustaceos do Museu de Zo-

OIogla da USP [entrevistado] :

Um museu na verdade e duas ins調ul-

g6es em lma. A malS COnheclda do pdbn-

CO 6 a que nda com a parte expos血Va, Onde

a instltuigゑo comunica conhecmento a un

pdbllCO. Mas a exposiq急O 6 una parte in-

紐na das atlVldades. O conhe調皿entO eX-

POStO 6 reflexo da pesq皿Sa feita no museu,

que tambem 6 coml皿Cada a outro p心地-

CO Pelos a克lgOS em Pen6dicos clent組COS

Tlldo isso 6 feito com base no acervo口

Eles sao uma especle de bib止oteca da

vlda, COm teStemunho da blOdlVerSidade

de grupos zoo16gicos, bot合mcos上1

研8 Reserva t台cniCa do instituto Harpia de Pesquisa em Hist6ria Natural em

Comdio Proc6p煩PRL 2016. As coleg6es mantidas em um museu s約

impo「tantes tanto pa「a a pesquiSa COmO Para a d剛gaeao cientiflCa.

Qualquer esp6cie tem uma representagao fisICa na natureZa' COmO um Peixe・ uma eStIela-do-mar’um CruS-

taceo Essa representa辞o 6 guardada nos acervos. Imagma quantaS eSP6cies exIStem nOS 8 000 km de批oral do

Brasll Onde elas vivem? Como dlferenciar uma da outra?上]

FÅBIO, A. C Qual a fungao de um museu de hist6ria natural e etnoIogla Nexo. Disponivel em‘ <https.//w nexo〕Ornal.com.br/

expresso/20 1 8/09′05′Qual-a血ngao-de-um-muSeu-de-histcha-naturaLe-etnOIogia> Acess。 em. 1 6 set・ 20 1 8

Ev。時。 da ongemdavld8aSeSPe融ualS. CAPiruLO4 〈75
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虫H雪st6r雪a da vida no pしaneta
Uma vez que compreendemos o pro⊂eSSO eVOlutivo e as principalS hlP6teses de

〔OmO POde ter surgido avida no planeta, POdemos 〔OmPreender de forma maiS amPla

⊂OmO aVidaevoluiu ate as fo「mas que conhe⊂emOS ho」e.

Os grandes eventos geo16gI⊂OS que OCOrre「am na hist6ria do planeta sao agru-

Pados em eons, eraS, Perfodos e epo〔aS, que POdem ser vistos no quadro da fjgura

4.19. Os eons Proterozoi〔O, Arqueano e Hadeano formam a divisao 〔Onheclda [OmO

Pre-[ambriano, O eon Hadeano e uma divi与ao nao ofi⊂ial.

囲∴誓 ��誓誉田l‾閏∴国高is6esusada§圃aeStu囲。hist6ria晶a’∴三一霊誓葦書目 

すil了鵜喜SS �� �回田種　. �　話題患田園漢　　　　　　　　　　書的馴,.. Er運上　Periodol,臆　`　Epoca 　　　　　　　　　　　　　音調印面的. 

∴ � � � � �Ouate「nario �HoIoceno:6pocaatual �0,01 

∴　　　∴　∴ �∴∴∴ �� ���Pleistoce[0 �2,58 

一∴∴言や � ��nOZO �jc8 �rferc治rio.sr　m �P=oceno �5,5 

∴　∴膏 ������Mioceno �25 

.uge OSanCeStraisda especiehumana. �O=goceno �弘 56 

∴ �����Eoceno 

筒音 � �� ���Paleoceno �65 

圭や∵ � �M �eSO � �C「et急c �eo:aPa「eCemaSPlantascomfio「eseaofinaldope「iodoha �144 

uma[OVaeXtin9約emmaSSa. 

」urassico:hchmadiversificaeaodosdinossau「osesu「gemasprimeirasaves. ��206 

Tr治ssico:Su「gemOSP「imei「osdinossau「oseosp「imei「osmamiferos. ��248 

Pe「miano:ha Aofinaldo �umadiversifica9aOdosr6pteisesurgempiantascomsementes. Periodohouveamaiorextin?aOemmaSSadahist6「iadopIaneta. �290 

∴ �∴ 
丁子 倍音音 �音音音U輪 鰍瀦 �� ��Carbonifero:fo 　dep �rm∂m-SeaSf10reStaSdepIantasvascula「esquederamorigemaos 6sitosdecarv如mine「al.Aparecemosprimeirosrept巳is. �354 

言∴ ∴∴卑∴∴ �せ ��∴ 

∴∴∴ �綴 ����1 � � 

貿 ; �負i娘 �扇関 �〇・●　・● �巳dosartr6podester「est「es. �仙7 

;∴ � ����Siluriano:S �urgemaspIa[taSVaSCulares〔comvasoscondutoresdeseiva) 　　eosprimei「OSPeixes. �4傭 

∴∴∴∴ � �� � 

l　善書案 � ����O「do �Viciano:aPa「eCemPlantassemvasosoonduto「esdeseiva. �490 

萱繊音音繊 ∴∴忠言∴∴ � ����Cambriano:dive「sifica?aOdoso「ganismosmuIticelulares. ��弘0 

P「OterOZOico:Su「gemOrganismoscomma了OrCOmPiexidade言ncluindoosmulticelula「es. �����2500 

Arqueano:SurgemOSP「imei「osseresvivosuniceIula「es,Semeihantesasbact色「ias. �����4000 

Hadeano:fo「macaodoplanetaTe「「a. �����4600 

Fonte elabo「adocom base em KROGH, D BIO/ogy a Guldetothe Natu「alWo「ld 5 ed Boston’Benlamln CummlngS. 2011 p 341.

▽

細Obsowe no叩adro aiguns acontecimentos da hist6「ia da vida na T8r「a descobertos a pa面de estudos de Geo10gia e da an細se de f6sseis.
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MuitOS dos eventos que ma「〔a「am aS dlViS5es da es[aia geoi6gi〔a foram 〔auSa-

dos pelo movimento das placas te⊂t6nlcasI Esse mov-mentO PrOVOCOu′ POr eXemPIo′

a erupcfo de vul⊂5es, ⊂Om a libera車o de gases que a凪eraram o ⊂iima do pianeta.

Meteoritos e aste「oides v-ndos do espaco tambem causaram alterac6es ⊂l血atl⊂aS

que mudaram, POr eXemPio′ O n^′el dos mares ao Iongo do tempo.

[omo vimos no 7Q ano, O 〔lima influencla muito na diStribuI車O dos seres vivos

na Terra. Assim, aO longo da hist6ria da vlda, mudan!aS C‖mat'⊂a与alte「aram a dlS-

tribu唾o das especieS nO Planeta e provocaram, em CertOS mOmentOS, a eXtinCaO

de grande ndme「o de especies em um curto

extmC6es em ma与Sa.

亜ervaio de tempo, ⊂0nhecldas como

Evolu軍O humana

N6s vlmO与nO ⊂aPituio 3 que′ =O finaI do seculo XIX, fol muito dif南l para a so⊂ie-

dadea⊂eitarqueaeSPede humanateriasurgldo apartirdaevoiu⊆aO de outrosanimalS′　t「ajet6「l∂ eVOlutiva da

⊂OmO Suge「iu Darwin.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Vida na Terra・ mOStrando

HQ‘eねmpiamente a⊂eita na ⊂Omun-dade cient靴a a ideia de que ・himpanzes,磐誓悪霊誓

goriias e orangotangos sao os parentes evoiutivos maiS Pr6ximos da espede humana. e時at de muitos deles

N6s compa圃hamos ⊂Om eSSeS anima-S muitas ⊂araCte「isticas′ 〔OmO POlegar em opo-

sICaO aOS Out「OS dedos, VISaO COm boa no車o de profundidade e ⊂きrebro bem desen-

voivldo, O fato de esses primatas serem pare=teS eV〇両vos mais pr6xlmOS do ser

humano signifl⊂adiZer que a eSPede humana e esses anlmais devem des⊂ender de um

mesmo an⊂eStrai, que =aO eXISte malS. Estlma-Se que a SePara車O entre O grUPO dos

humanos e o dos ⊂himpanz呑tenhao⊂O「rido entre 6 e 8 m冊6es de anos atras.

Embora existam semeihancas entre o ser humano e os outros pr-mataS′ tambem

sao observadas diferen〔aS importantes. Veja um exemplo: OS SereS humanos se man-

t合m na pos直O ereta e Caminham sobre doIS PeS′ enquan亡O gOrllas e chimpanzes

⊂OnSeguem Se lo⊂OmOVer neSSa POSiCaO aPe=aS POr um CurtO Perfodo de tempo. Veja

a figura生塑

綴卿O se「帥mano色

O dnico p「剛ata que

apresenta postura eretaタ

Na foto, a peS函Sado「a

」8ne篭00da岬9き弔合stu煽

O C○鵬PO「t細e航O de

軸叩釦z会s (g飢e「o飴n),

脱丁anz全面a, em 198壬

棚。 da o「-。em dav-da asespec軸a-S 。軸博し84 〈77
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Outra dlferenca esta reiac10nada ao desenvoIvimento do ⊂erebro: na eSPe⊂ie

huma=a′ O VOiume do cranio e muito maiOrdo que nos dema-S Primatas.

Boa pa「te do que sabemos sobre a evoIu車o humana se deve ao estudo dos

f6sseiS. Muitos an⊂eStralS da esp紺e humana tinham um cra高o 〔Om tamanho

Semelha=te aO dos ⊂himpa=Zきs, maS OutraS ⊂ara⊂terrSti⊂aS Semeihantesおda

e5PeCie humana,

Entre os possiveiS a=⊂eStrais da旧hagem humana estao os血egrantes do

g釦ero Ausfm/opi鵬cu5 〈termo que sig輔ca ”ma⊂a⊂O do su時Um dos f6sseis de

austraiopiteco mais famosos perten〔ia a esp紺e Au5的/叩/鉦ecu5 。佃ren5旬des-

⊂Oberto em 1974 =a reglaO de Afar na Eti6pra. Erado sexo feminino, POr isso lhe

deram o nome de Lu⊂∨. A ldade do f6ssil foi Calcuiada em 3,18 milh6es de anos.

Veja a figura生三ユ'

F6sseiS⊂Om ldadesent「e 3miih6ese l,4 milhaodeanospodem ser⊂OnSide-

rados os primeiros de lndividuos pertencentes ao g釦ero Homo, O g釦ero da es-

Pdeie humana atua上

Os austraiopite⊂OS ja usavam peda印s de pedra ou ossos para 〔aVar, Pegar Pe-

quenos animais e se defender mas a esp紬e偽mo hob侮foi a Primeira a fabri[ar

ferrame=taS de pedra las⊂ada. As pedras eram queb「adas de modo a ficar ⊂Om uma

nos atuais perten⊂em〉 a sair da ÅfrlCa. Observe a figura上空.

borda afiada e p「ovaveimente usadas como fa・a Para ・Ortara ⊂arne de anlmaiS (pilhas E- R。。.eSentaea。 art,st,。。

de ossos fossilizados de anima-S foram en〔Ontradas p「6ximO aOS fosseis dessa es-　doAusfr細pith鋤s

Pede)i Essa capacidade deu origem ao nome da esp爺e‥ ’’homem habilidoso′:　　afamsis (ce「ca de l,05 m de

Su「gida depoIS da esp6⊂ie Homo hobwls, a eSPe・Ie Homo erecfusterla Sldo a #需OuCOnhecldo

Primeira a dominar e a usar o fogo. Foram en⊂Ont「adas p冊as de ⊂arVaO Vegeta-

fossiiizado ao lado de ossos humanos em ⊂aVemaS′ e aS eVid釦⊂ias sugerem que

esse combustivel poderia se「 usado em fogueiras paraaque〔er O ⊂OrPO e COZi=har

Carne. O uso do fogo deve te「 fa⊂ilitado a capa⊂idade de migracao desse gr=PO,

POiS Per両a se aquecer em amblenteS maiS friOS. A esp6cie Homo er姓usfoi a #器器誓a

Primelra dos訓⊂eStraiS diStanteS da especie Homo50pien5(aqual os seres huma-　肋oerectus(entre l,45m

e l,84用de a剛「a).
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Entre 2∋O m= e 30 mIl anos atras viveu outro hominideo,

que fi⊂Ou COnhe⊂ido ⊂OmO O homem de Neandertha=Homo

neonder掬/en5is) porque seus prlmeirOS fosseis des⊂Obertos

estavam em uma cave「na do vale de Neander, na Alemanha.

Veja a figura生2i

Os primel「OS SereS humanos a serem ⊂OnSiderados da

espdeie atuai (肋mo 5叩IenS) podem ter su「gido ha ⊂er〔a de

200 m‖ anos. O representante maiS ⊂Onhecido e o homem de

⊂「o-Magnon, que tem eSSe nOme POrque SeuS f6sseis foram

en⊂Ont「ados peia p「lmeira VeZ na ⊂aVema francesa de mesmo

nome. Ha ⊂er[ade 1 2 m= anos, O Ser humano passava de ⊂aCado「

e coietor a agriCuito「 e surgiam as primei「as ⊂iviiiza〔6es'

妙4.23 Reconstitu唾O artistica

d o Homo neande性h∂ねnsis

(ent「e l,55 m e l,64 m

de aitu「aL

翫醍悪醗踵錨醍聴許輔弼輔舗

Para aflrmar que duas populac6es isoladas geograflCamente Pert飢Cem a raCaS Ou Subesp宙es diferentes, tem de

haver certo ndmero de caracte涌5ti⊂aS gened〔aS que Seja ex⊂lusiVO de uma das popuiaE6es ou. pelo menos, bem mais

frequente em uma popula車o do que em outra|

No caso da espede humana′ a diferen〔a gen甜ca entre do'S lndiViduos e ent「e duas populac6es e muito pequena・ e

a va「iabllldade gen甜⊂a dentro de um g「upo popuIa⊂一Onal e maior do que entre doIS gruPOS. lsso signlfl⊂a que POde

haver mais diferen〔aS geneti⊂aS entre doIS e=「OPeuS brancos do cl=e entre um eu「OPe= bran⊂O e Um afri⊂anO neg「O′

POr eXemPio. Observe a figura年型.

O pesqulSador b「as"eirO Sergio Da=他Pena (1947-) e sua equipe realIZaram VariOS eStudos sob「e a orlgem do povo

b「aslieIrO, COn⊂iui=do que e lmPOSSivel dlVldトlo em ra!aS bioi6gi⊂aS, POIS a maiOriadas pessoas possul geneS herdados

de an⊂eStraiS brancos′ negrOS e ind屯enas - 1ndepe=dentemente, POr eXemPIo, da ⊂Or da pele. lsso slgnifl⊂a que uma

PeSSOa POde ter a peie ⊂lara, maS a ma10r Parte de sua he「an〔a genetl⊂a POde ser de origem afrl⊂ana negra.

O con⊂eitO de ra〔a humana e′ POrtantO, uma COnSt「u車O SO⊂lai que, muitas vezes′ Serve aPenaS de p「etexto para o

pre⊂On⊂eito e o racISmO. Alem de叫usta′ eSSa atitude dlS⊂rlmlnat6ria a⊂aba levando a vIO胤cla e alntoleran⊂la. Por

ISSO, O ra⊂ismo deve ser combatido por todaa so[iedade.
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離蚕のes鵬Va no肋o

1 ) Porque as muta⊆6es que afetam apenas as c糾ias somat⊂aS nfrotem um efeito s-gnlfl⊂ativo em termos de evolu-

CaO COmO aquelas que afetam as celulas germl=ativas ou os gametas?

2 p Em seu cade「=O川dique a altemat'Va ⊂Orreta e」uStjflque aS一∩⊂OrretaS.

a) 〔erta muta車O P「OVO⊂ada por rad10atividade resulta em =ma ⊂ara⊂teristica que da resisten〔ia a radioativldade.

b) A evolucao pode o⊂Orrer ⊂Om aatua串O da seiecao nat=ral sobre a varlab岨de gen鍋ca de uma popula勘

[) Uma ginasta que desenvoIveu mdsculos fortes, atraVeS de lntenSOS eXer⊂「CIOS, teratlhos 〔Om a muS⊂uiatura bem

d) Duas populac6es da mesma especle naO POdem orlglnar eSPeCleS dlferentes mesmo se estlVerem isoladas geo-

grafl〔amente.

3 p O bi6iogo alemao Aug=St Weismam (1834-1914) ⊂Ortou a ⊂auda de ⊂amu=dongos durante muitas ge「a〔6es. Ao

flnal do expe「imento′ OS fllhotes ⊂0=tlnuaVam a aPreSentar aqueIe 6rgao perfeltamente nOrmal. O experimento

most「a que (lndique a resposta correta em seu 〔aderno):

a) os cara〔tereS adqulrldos nao sao transmltldos ao与des〔endentes.

b) as especleS naO mudam.

⊂) um 6「gao se desenvoIve com o uso.

d) os [amundongos sofreram mutac6es devido ao ⊂Orte da ⊂auda,

小Observe as fotos da figura ±a segul・ e lela aS legendas. Formule hlP6teses para expllCar ⊂OmO a adaptacao des-

ta⊂ada =a legenda de ⊂ada foto pode ter aJudado na sobrevIV釦⊂la do animai.
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R。S。。StaS da s。Ca。 Af,V,dad。S.aS O.,。nta?6。S didat。a。　　　　　　　　　　　　鴇軽輩

5 r Em umafioresta com muitas arvo「es 〔Om t「On〔O de cor daraWiam marIPOSaS COm aSaStambきm de ⊂0「 〔Iara. Havla aln-

da algumas poucas ma「-POSaS ⊂Om aSaS de 〔OreS⊂ura. As marlPOSaS mais es⊂uraS eram Vistas ⊂Om ma-S fa⊂llidade peios

passa「os que se alimentavam de marlPOSaS. 〔om a poiu庫o, OS trOnCOS das arvores acabaram fl⊂ando 〔Om a COr eSCura.

O q=e POSSibliltou O SUrglmentO de mariposas ⊂Om aSaS de ⊂OreS⊂ura? O que deve ter a⊂OnteCldo ao Iongo do tempo com

o nclme「o de manposas escuras? 〔omo vo⊂全explica essa sltua車O hipot甜ca e ⊂OmO Se ⊂hama esse p「ocesso?

6 ’Em uma ilha havra dois t-POS de sementes: aS grandes e as pequenas. HavIa tambem doIS tlPOS de passaros: OS de

bl⊂O g「ande e os de bi⊂O PequenO. S6 0S Pissaros de bl⊂O g「ande ⊂OnSegu-am quebra「 e comer as sementes ma10「eS.

Ap6s um long。 Pe「fodo de se⊂a′ aS SementeS menO「eS Praticamente havlam desapa「ec-doI O que deve ter aconte-

cldo [Om O ndmero de 〔adatlPO de passaro durante a epocadaseca? 」ustlflqUe Sua reSPOSta1

7 ' OrganlZe OS aCOnte⊂一mentOS a Segulr na Sequ釦⊂la em que OCO「「em na natureZa吉ormacao de subesp紺es; lSOla-

mento 「eprodutivo士orma車o de novas espe⊂leS再olamento geogrまfi〔O.

8' PesquISadores espe〔ulam que a forma缶O do rie Congo, na Åfr-Ca, PO・ VOlta de l,5 m冊o de anos at「as, tenha

colaborado para o surgimento′ ha ⊂e「⊂a de 800 mll anos′ a Partlr de um ancestral comum′ das duas esp紺es de

〔himpanzes: O bonobo, en⊂Ontrado ao sul de uma das margens do r10; e O ⊂himpanzctomum・ en⊂Ontrado ao norte

da ma「gem oposta' Sabendo que esses animalS naO SaO bons nadadores′ eXPiique ⊂OmO aformacao do rlO POde ter

輔uen〔iado essa especIa車O.

9' Entre as popuIa!6es de insetos estudadas em determlnado amblente′ Observou-Se que a POPulacao A 〔ruZa 〔Om B e

geram des[endentes掩rteiS, maS A e B nao ⊂ruZam ⊂Om 〔l Quantas espe⊂leS eStaO enVOividas nesse estudo? 」ustlflqUe

SUa reSPOSta.

1O, Voc合viu que no experlmentO de Redl havla Came em V訓os fras⊂OS de vldro・ alguns abertos e out「os cobertos com

um tecido que lmPedia a entrada de moscas. Entao′ reSPOnda.

a) Quaはeo「ia F)edl e5taVa tentando derruba「了

b) Por que F!edi u帥zou =m frasco de v-dro aberto e um fras〔O de vldro fe〔hado?

C) Qual foI O reSultado obtldo nesse experlmentO e 。 qUe Red冊OStrOU?

d) Se F(edl eStlVeSSe enganado, O que deverla ter aCOnte〔ldo nos fras〔OS?

11 > Alguns agrlCultores envoIvem a go-abaalndave「de ⊂Om um Saqulnho de papel parafinado′ que e fe⊂hado e amarra-

do no 「amo daarvore. 〔omo esse procedlmentO ajuda a evltar O aPare⊂imento do bl⊂ho da go'aba? 〔omo a efI⊂aCia

desse procedimento pa「a evltar 。 aPa「eCimento do bl⊂ho dagolaba全山maeVld釦⊂la da b10geneSe?

12トVo⊂e aPrendeu que Pasteur ferveu ⊂aIdo de ⊂ame em um balao de vidro com gargalo em forma de S. Agora・

「e与ponda‥

a) O que Pasteur pretendla demonstrar com esse experlmentO?

b) Oual foi o resultado do experlmentO de Pasteur?

⊂) Por quefo=mportante delXar O Vidro aberto?

博’Um estudante afirmOu que aeSP紺e huma=ades⊂ende do macaco′ malS eSPeClfl⊂amente・ do ⊂hlmPanZe. Crltlque a

aflrmativa do estudante,

A not誼aabalXO Se refere ao lnC釦dio no Museu Nacional do F!lO de 」anelrO. Ele contlnha um a⊂erVO de malS de 20 mlih6es

de ltenS Va「iados, desde do〔umentOS hist6rl⊂OS ate f6sseis e a〔erVOS de plantas e anlmalS. O a⊂ldente teve inr〔lO nO dla 2 de

setemb「o de 2018, Leia a notr〔la e PeSqulSe em =m di〔ionarlO O Signifi⊂ado das palavras que vo⊂e naO ⊂Onhe⊂e. Em seguida・

responda as quest6es'

Ha 20 anos. o antrop6logo e arque6logo Walter AIves Neves revelava Luzla aO mundo. Fol eSSe O aPe蘭o que o pes-

quisador deu ao esqueleto humano mais antlgO do Brasi] e que revolucionou as teohas clen舶CaS SObre a ocupagao

do contmente上]

O cr鉦io de Luzia = estava no Museu Nacional do RIO de Janei工O durante o inc台ndlO nO血timo dormgo (2) O f6ssil

estana sob uma area com escombIOS, e t6cnlCOS do museu nao consegulram aCeSSar O Iocal

【..] O f6ssil de malS de狙OOO anos encontrado entre 1974 e 1975 na regiao de Lagoa Santa, em MlnaS Ger釦S, garantlu

reconheclmentO intemacional a teona de Neves de que o co巾mente americano foI OCuPado por duas levas mlgrat6has

de Homo s印Je雌vmdos do noIdeste daÅsla口
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Respostas da secao At/V/dades nas OrlentaC6es dld急tlCaS　　　　　　　　　　　　　3睡蓮

O nome dado a jovem paleoanencana, que mOrreu COm CerCa de 20 anos de idade, Sena uma VerSaO abrasilelrada de

Lucy, O f6ssil de ho血nideo mais antlgO do mundo’COm 3’2 m皿6es de anos O “pai de Luzia” diz estar em luto profundo

Pela “trag細a amnclada’’no Museu NacIOnal, que descreve como un “cr血e contra o Brasll e a humanidade’上目

叩alter Neves】 Foi una neg止g台ncia de d6cadas de ausencia do podeI P同llCO e, pOrtantO, uma tragedla an皿。ada

Todos os que co血eclam O muSeu POI dentro sabiam que essa nao era una quest急o de se acontecena, maS de quando

ma〇〇〇ⅡeI.[ ]

GOMES’K Estou em luto prof皿do', dlZ O `pal' de Luzla aP6s perda de f6ssil em museu. F伽a de S.P餌lo DlgpOnivel em: =https //wl.

folha uol ∞m.br/cotidiano/20 1 8/09/estou-em-1uto-prOfundo-diz-O-par-de-luzia-apOS-Perda-de-fossil sht血>. Acesso em. 1 6 set. 20 1 8

a) De acordo ⊂Om a nOt千⊂一a, quem foi Luzia? Eia per-

ten⊂e a meSma eSPe⊂le de Lucv?

b) Qual e a血portancia das pesquisas rela⊂lOnadas

a des⊂Oberta de Luzia?

〔) Por que o pesquiSador entreviStado de〔larou o

In⊂釦dio ⊂OmO uma ’‘tragedia anun⊂lada′’?

d) Vo⊂e a〔ha lmPOrtante garanti「 a preservacao

dos museus? Qual e a f…車O desses espa印s?

鎚騒Muse∪ Naciona同o Rio de 」anei「o

ap6s o inc色ndio. Muitas colee6es se

Perderam durante a trag6dia.

Leiao texto abaixo e depois faea o que se pede.

A es七rutura simla工dos ossos na mfb de un homem’na aSa de um morcego, na nadadelra da toni血a e na pema do

CaValo; O meSmO n互mero de v知ebras que foma o pescogo da glrafa e o do elefante e indmeros o血OS fatos sao expllCa-

dos na teo轟a da descendencia com modificac6es sucessivas pequenas e len七as.

DARWIN′ Charles. A origem 。as e印紙es e a seJe餌o na加Jaj Tradugao de Soraya FreltaS. Sao Paulo. Editora MadJaS, 2014. p, 436

a) Cons=ite em dl⊂iOnaries o signifl⊂ado das paiavras que voc全「 fo ⊂Onhece e redリa uma def輔車o para essas palav「as,

b) ExpiIqUe 〔Om SuaS Palav「as por que. de a⊂Ordo ⊂Om a teOria da evolu車o, a dlSPOSisao dos ossos dos memb「os

dos mamiferos, in〔lulndo o ser humano, SaO Semeihantes entre si.

⊂) [omo os membros mencionados no texto teriam Se adaptado a dlferentes fun!6es?

d) Que tre⊂ho do texto a〔lma COrreSPOnde ao que hq)e ⊂0nhecemos 〔OmO mutaE6es?

Cada grupo de estudantes val eS⊂Olher =ma das atividades a seguir para pesq…Sar em l-V「OS, 「eViStaS Ou S/t跨⊂Onffaveis

(de unlVerSidades′ CentrOS de pesqulSa′ et⊂.〉・ Vo⊂台s podem buscar o apoio de professo「es de out「as discIPlinas (Geografia,

HISt6ria, Lingua Porfuguesa, etC.〉l Exponham os resultados da pesquISa Para a dasse e a 〔Omunldade escoiar (estudantes,

PrOfessores e funciOnarios da es[Oia e pais ou responsaveis〉, ⊂Om O auXfro de llustra!5es′ fotos, Videos, blogues ou midlaS

elet「∂nl⊂aS em gera上Ao Iongo do trabaIho・ ⊂ada i=tegrante do grupo deve defender seus pontos de vISta 〔Om a「gumentOS

e 「espeltando as opln16es dos colegas.

1 t Apartirdo quevoce estudou, PeSquise o que sao as chamadassuperba〔t6rlaS (ote「mo ⊂Ien珊⊂0 〔OrretO 6 ba⊂t釦as

muItirresIStenteS) e exp=que ⊂OmO elas apare〔eram,

2 ) [omo serla POSSivei testar a hip6tese de que as prlmelraS SubstanclaS Organl⊂aS teriam SUrgldo dos gases da at-

mosfera primitiva′ COmO afirmaram Opa而e HaIdane? Pesqujse 〔OmO Um Cientista realizou =m eXPerimentO Para

testar essa h巾6tese. Quai foi o resuitado do experlmentO?

3 ) Pesquise qualSfo「am as contrlbuic6es de Pasteu「para a ⊂一en⊂一ae Pa「aate⊂nOiogia.
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Reaiize esta atiVidade ⊂Om tOdos da sala de auia.

Mate「iaI

e ltsou「as ⊂Om POntaS a「redondadas

O LapIS eborra⊂has

o FitaadesIVa incolo「

。 Foihas de ⊂artOiinada mesma cor ou bem pare⊂ida ⊂Om a⊂Ordas paredes dasala de auia

o Fo旧as de ⊂artOllna de ⊂Or malS eS⊂ura(que cont「aste ⊂Om a与Prlmel「aS)

O Re16glO OU CrOn∂metro

Pro⊂edimento

l" Reunidos em grupos, desenhem nasfolhas de cartollnaf-guraS de

PequenaS mariposas pousadas e de asas abertas (o mesmo ndme-

ro em cada 〔Or de carto=na〉. Veja figura ±2Z.

Atencao: tOdas as figuras devem ter aproxlmadamente a mesma

forma(fazer apenas o contomo do inseto〉 e o mesmo tamanho 〈de

2 cm a 3 ⊂m da pontade umaasaa ponta da outra〉1

2. Em seg川da, uSando a tesou「a ⊂Om POntaS a「「edondadas 〈com ⊂u」

dado, Para eVitar a⊂ldentes〉, OS gruPOS devem recortar as figuras.

3. Dois estudantes sao es〔Olhidos paraagua「dardo lado de foradasaia,

enquanto os outros prendem as maripo5aS em dois lado5 das pa「e-

des da saia (PO「 eXemPlo, uSando um rolinho feltO ⊂Om fita adesiVa,

⊂Olo〔ado no verso da figura). Ve」a figu「a生袈・

Aten車o: O meSmO nClme「O de ma「iPOSaS de cada 〔Or (〔OrSemeIhan-

te e dlferente da parede da sala de aula) deve ser dist「ibuido aieat○○

「iamente Peias pa「edes‘

4. Em seguida′ OS eStudantes que sai「am retornam e devem re⊂0旧er

o maiOr nClme「O POSSivel de mariPOSaS em aPenaS 15 seg…dos.

⊂ada estudante pode fiear 〔Om um lado da parede.

ResuItados e dis⊂uSSaO

Todosfa「ao a⊂Ontagem do nClmero de mariposas capturadas de cada

⊂or, e depoi5 [ada grupo deve responder as seguinteS queSt6es:

a) QuaiS aS COreS das mariposas ⊂aPturadas em menor ndme「o nas

Pa「edes? ExpliqUem eSSe reSuitado.

b) Suponham que dois tlPOS de ma「iposa′ de co「 es〔ura e de co「 〔lara.

vivam sob「e t「oncos e ramos es⊂urOS das arvores de uma floresta.

Se houve「 passaros que ⊂Omam eSSaS ma「-POSaS′ que tlPO de ma-

riposa estara mais bem adaptada a esse ambiente? Por qu全?

c) Na situa車o 「elatada na questao anterio「′ qUe tlPO de mariPOSa

tende a desapare〔e「 da popuia車O aO longo do tempo, Se, neSSe

mesmo perfodo, a ⊂Or dos ramos e troncos nao se aIte「ar?

d) Em evoIu車o, ⊂OmO Se Chama o pro⊂eSSO Pelo qlJai os seres vIVOS

majs adaptados aumentam em ndmero na popuIacao, enquantO

OS menOS adaptados dim血em?
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馴T面Sta fo紬grafa雨o pals8gem natural e両軸a do Parque Estadua昭o駒的ce, em M細鍋a (MG),

2018. O turis棚8C踊gico, ou eCOt面smo,合uma atlVidade econ6面ca叩e aprov8it8 0S reCu「SOS naturais

e c蹄u「ais de fo「ma sustent呑vei e incentiva a consc治ncia ambienta上

RespostasdoboxeA quesf台oe nas Orlenta?6esdldaticas

todas as a!6es humanas 〔auSam alterac6es no ambiente. Entre as atlVldades

que podem gerars6riOS lmPaCtOS ambl飢tais e so⊂iais estao o desmatamento para

a 〔0nStruCaO de moradlaS e eStradas, a ⊂a!a, a PeS〔a e a [Oleta de partes de plan-

tas, 〔OmO frutos. fiores e sementes.

Para evltar que essas ac6es esgotem os re〔urSOS naturaiS e Pre⊂lSO Planejar

a melhor maneirade utiiiza-ios. EssetlPO de piane」ame=tO -que Se PreOCuPaem

atenderおne〔eSSidades da geracao atual sem preJudi⊂ar aS ne[eSSldades das

gera〔6es futuras - 6 〔hamado desenvoIvlmentO SuStentaVei, VeJa um eXemPlo de

atividade sustentavel na flgU「a呈上

紬〉醐買う・6e晒ev噂e剛e繭e

》Oqueる

bねd涌e「s沌∂de

e叩「quさeia色

面po直ante?

》 Quais as p「inci画S

細開cas急

biod鵬「s沌ade?

〉〉Voc怠sabeoques約

Un凋ades de

Conse鵬鋳0?

》 Como voc会pode

estima「 os im関ctos

細説e門tais que

CauSamOS [a丁色「「a?

〉,Oque会

desenvoivimento

SuSten鳴Ve漢?

〉〉Voc合j細u em sua

reg治o面ciativ亀s

pa「自白da「 COm

p「織blemas

a輔b鳴門tajs?



魂A imporをan⊂ia da

biodive「s雪dade

BIOdiversldade e a variedade de es きcjes de seres vivos exiStente em determina-

do lugarou m planeta como um todo.

A enorme biodive「sidade que observamos nos diferentes ambienteS da li±rra

Se formou durante bilh6es de anos, nO PrO[eSSO de evoiu車o, ⊂OmO eStudamos nos

⊂aPitulos anteriores' Ao Iongo desse proces与0, muitas espedes desapare⊂eram, Ou

Seja, foram extintas' Em ce巾OS mOmentOS da hist6rほda lerra, 0⊂0「「e「am eXtinc6es

em massa, Ou Seja, muitas especies foram extlntaS em Um CurtO Perfodo de tempo

(em termos geo16gi⊂OS). V匂a a figura圭を

雷2Representa鐙0 artistica do evento que teria levado muitas espさcies a extin酌no f活a冊pe「iodo Cretaceo匝cerca de粥m輔es de

anosL quando um asteroide caiu sobre a Ter「a。

Pa「a muitos ⊂Ientistas, atualmente esta aconte-

⊂endo mais uma extin車o em massa na hist6rぼda

li±rra: muitas esp6⊂ieS eStaO desapare〔endo em um

ritmo⊂er⊂ade lOO m‖ vezes mais rapido do que oda

extinCaO natural. Esse tiPO de extin車o aconte⊂e em

um 「ltmO multo mais lento do que o da extineaO em

massa e se deve aos fatores de evoIu車o biO16gi⊂a′

〔OmO a Seie車o natura巾ue estudamos nos cap†tulos

3e4.

Um animaI e consIderado extinto quando ja nao

existe na natureza ou em ⊂ativeiro. VeJa a figura E圭

」a um an-mal ext一ntO na natureZa e aqu;ie e言tr話言器露語籍笠露盤盤器岩盤
apenas em 〔ativejro'　　　　　　　　　　　　　　eXtinto. A foto e de 1928, em ZOOi6gico da Tasmania, na Aust輔a.
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理
P
①
∈
°
-
畠
」
」
も
二
e
一
じ
よ
ぎ
エ



A extin〔aO atual vem sendo provocada pelo ser humano, Prin⊂lPaimente por meio

da destruieao dos ambientes naturais, COmO florestas e ⊂amPOS. N〇両gar da vegeta-

CaO O「iginai estao sendo construidas estradas, Cldades e fabri〔aS, e eStabeIe〔丁dos

Cu田vos e pastagensi Atividades de expIora車o dos recursos natu「ais, COmO a eX亡ra車O

de madeira e de mineriOS, tambem resultam no preju千zo das ⊂ara⊂terfstiCaS OriginaiS

do ambiente. Essas atividades provocam retlrada da vegetacao, mOrte de anlmais

natiVOS, erOSfo do solo, POiu喧O da agua, entre OUtraS ⊂OnSequenClaS.

Alem dlSSO, OS ambientes naturaiS tamb6m vem se=do prejudj⊂ados por outros

fatores: Peio aquecimento giobai, PrOVO⊂ado peはqueima de ⊂Ombustiveis f6sseiS

(carvao, Petr6ieo e de「-Vados〉 nas f乱)「l⊂aS e nOS VerCUios e peIos gases emItidos nas

queimadas das florestas e na criacao de gado岬ela expio「acao ⊂Omer⊂ial ex⊂eSSiva,

COmO a CaCa e a PeSCa indlS⊂riminadas; e Peia polui車o do a「 da agua e do soio,

Outro fator que vem causando impa⊂tOS lmPOrta=teS e a introdu車o de esp6-

〔ies invasoras. Sao espedes de um determinado lugar que s前levadasparaoutras

「egi6es e, POr naO terem Predadores naturais nas a「eas as quais sao levadas,

PrOiiferam e ⊂OmPetem COm aS eSPeCreS nativas por re⊂urSOS′ alきm de poder pre-

da-las ou parasita-las. Essas especies podem ser inten〔ionalmente introduzidas

Pelo se「 humano parafins e⊂0=6micos′ Ou a〔ldentaime=te tranSPOrtadas ao novo

Io⊂ai. Veja a flgura呈壬

Ambiente e dos Recu「sos

Naturais RenovgNelS

(1bam∂) descreve os

P「Oblemas causados pe10

mex冊ao-dou「ado, uma

esp6cie de mo山sco que

foi t「azida pa「a o B「asil.

Acesso em: 18 set. 2018.

QuaIS SaO aS COnSequ釦⊂ias do desapare⊂imento de esp6cleS de piantas e de

animais, POr eXemPio? As interae6es dos organismos com outros seres e ⊂Om O am-

biente s託importantes para o equiirbno dos e⊂OSSistemas. Asslm, quando espedes

SaO e=minadas, eSSe equ胴Jrio e amea!ado e as ⊂ara⊂teristicas dos e⊂OSSi与temaS Sfro

COmPrOmetidas, POdendo prejudicar multaS OutraS eSPe〔leS.

Aほm dlSSO, O desapa「e⊂imentO de organiSmOS nOS tira a ⊂han〔e de conhe⊂er maiS

SObre a natureza e perdem-Se Substan⊂ias potencialmente dteis a humanidade.

Em ⊂er⊂a de 25% dos med任amentOS, ha uma ou mais substan⊂ias extraidas de

蔦腺O mexilhao-dou「ado

( L痢nopemaわ勅ne再e「ca

de 4 cm de comprimento)

さum m〇両SCO de o「igem

as融ca,巨s証棚-Se que eSSa

especje t削ha c鴫gado ao

B「as= com a約ua de Iast「o

de隔avios ca「gue面s.戸oto

de J「uguaねna (RS). 2018.

Pi飢taS, f…gOS, bact前as e animais, Ou PrOduzidas a pa巾r de substan〔iaS desses

Organismos.

Por fim, ⊂Om a eXtincao das especies, Perdemos parte da beleza presente na di-

VerSidade da vida e dim血in10S nOSSO ⊂0ntatO ⊂Om a natureZa, que, entre OutraS

⊂Oisas,封onte de ⊂riatividade, de produ〔6es artisticas, de lazer e de re⊂rea!fro. Por lSSO,

ao preservar os ambientes e a blOdlVerSldade,亡ambem preservamos nossa sadde f「

86〉 uN皿胴. 6enetlCa両aoeb10d騨ndacle



A destru庫o dos ecossistemas naturaiS COIo〔a em ris〔O tam-

bem a sobreviV釦〔ia dos povos que dependem di「etamente dos

recursos disponivelS neSSeS ambientes'

Sao os 〔hamados Povos e 〔omunidades巾adi⊂jonajs, gruPOS

⊂Om habitos culturais 〔ara〔te「了sticos, que POSSuem formas p「6-

Prias de organiza車o so⊂iai e utiiizam conhecimentos e pratcas

gerados e hansmitidos peia trad直o. Aiem das [Omunldades ln-

(鴫enas, ha os qu他mboias, Seringueiros, 〔aStanheiros, rlbelrinhos,

Pantaneiros,jangadeiros e 〔aiearas, entre OutrOS' Veja a figura些'

As comunidades tradicionais det全m um ri[O Patrim6nio cuiturai que in〔lui PratiCaS

de manejodos re⊂urSOS naturais que podem servaiiosas nap「eserva車o dose⊂OSSiS-　na Comunidade Kaiunga

Prote軒O da biodive「s雪dade

Diante do aumento da destru直o da vegetacao nativa e da maiOr O〔Or「釦cia de

extinc6es nas d旧mas d6〔adas, foi ne[eSSar10 [rlar aigumas medidas para proteger a

biodIVerSidade, Entre essas medidas esta o 〔Ombate ao desmatamento =egal, bem [OmO

a fis〔alizacao do 〔Orte de arvo「es para extracao de madeira. As autorldades devem

Verificar se a extracao esta sendo felta em uma area eSPeC簡〔a e Se eStaO Sendo respei-

tados os direit。S das comunidades Io〔ais, aS leis trabaihistas e a legisia車o ambientai.

Para a preserva車o da biodiversidade e pre〔iSO tamb6m combater a biopirata「ia,

Ou Se)a, O enVio凧egaI de piantas, animais e outros organlSmOS Para Pafses estrangelrOS

interessados em u輔zar esses re〔urSOS naturaiS Para desenvoive「 medi⊂amentOS, COS-

meti⊂OS e OUtrOS PrOdutos. Uma fo「ma de evitar a biopirataria 6 criar leis que regula-

mentem aexpIora車o da biodiversidade efis〔a“Zar O ⊂umPrimento dessas leis.鴫mb6m

e preciso est血uiar as pesquisas [ien珊⊂aS locais com esses re⊂urSOS naturalS.

Acriacao de areas naturais de prote車o amblentai tem sido adotada no mundo todo

⊂OmO uma das prin〔ipais estrat6gias para [0nServa車O da natureza e manuten車o da

biodiversidade. Essas計eas visam preservar o equ冊〕rio e⊂O16giCO que Permite a sobre-

Viv釦cia de todas as especieS - in〔iusiVe da especie humana. Vamos conhece「 a seguir

OS Pr面pais tipos de Unidades de [onserva蜜o brasiieiras'

doV如deAlmas,em

Cavaicante (60し2017

寄「asii adota a軸es

de sustentab輔dade

ambiental para 「eduzir

O desmatamento -

NBR Noticias

wwwyoutube.com/

WatCh?∨= Mzwcooym PA

Reportagem de 2015

§Ob「e a?6es adotadas

醜醍醐聴聞醐軸輔弼鵬醐購邑

巾}do emp「e帥dime=tO Ou atividade que tem poten⊂一al de degradar o melO amblente Pre⊂isa ser l一⊂en⊂iad〇・ No pro-

〔eSSO de ll⊂enCiamento ambiental, a institu唾O que deseJa realizar um empreendlmentO, COmO 〔OnStru剛ma eStrada

Ou eXPiorar uma area rl⊂a em min6「io′ Pre⊂lSa aPr∈Sentar Sua PrOPOSta aO 6rgao amble=tal responsavei・

0 6rgao ira avaliar se o prqjeto 6 amble=talmente vlaVel e se me「ece re〔eber uma autorizaeao para ser exe〔utado.

〔abe alnStitu喧O, entaO, elabora川m eStudo de imPaCtO amblental (EIA) daobra. Esses estudos dao lnforma〔6es sob「e

a via帥dade ambiental da与atlVidades envoIvidas durante a lmPlanta車o e f…CIOnamentO da institu唾o. Aiem disso,

tamb6m faz parte do EIA um estudo que permite avaIlar OS lmPaCtOS POSitivos (gera車o de emprego′ POr eXemPlo) e

negativos (desmatamento. por exemplo) do EmP「eendimento. No 〔aSO dos impa⊂tOS negatiVOS, P「eCisam se「 propostas

medidas para mlnlmiza-los‘

No B「asiL aS ll〔en〔aS ambientalS SaO emlt-das por instltu鳴6es pt胡cas da esfera federal′ eStaduai ou munlCIPal e

sao uma obriga車o p「evISta em lei desde 1981. Uma ⊂ara⊂te「isti⊂a mar⊂ante e a Parti⊂ipacao so⊂ial na tomada de

de⊂lSaO, PO「 meio de audlen[ias p〔厄li〔aS.

B10dlVe「S-dade e sustenta咽e. CAPiruし0 5 〈 87



2 Un雪dade重de ⊂o鴨er淵E§O

Unjdades de 〔onservacao sao areas naturais com restrlC5es de uso,

regulamentadas e protegidas por leis. Veja a figura 5垂0 0bJetlVO PrIn-

CiPal e 〔OnServar e VaiorlZar OS re⊂urSOS natUralS′ COmO a blOdiVe「Sldade

e as fontes de agua.

Alem de beneficiar algumas comunidadestradicionais, qUe depen-

dem dlretamente dos re⊂urSOS na亡urais, aS Unidades de 〔0nServa〔fb

benefl⊂Iam tOda a so⊂iedade, umaVeZ que OS ambientes naturaIS Sfro

lmPOrtanteS Para O fome⊂血ento de agua, 0 ⊂OntrOle da poiui車O′ a

〔OnServa車O do solo, entre OutrOS.

Ha doiS t:IPOS Prm[iPaIS de Unldades de [onservacao.

As Unidades de 〔onse「va車o de P「Ote車O IntegraI nao podem

SOfrer nenhum tipo de expIoracao econ6mica, nem 〔OnSumO, [Oleta ou

quaIque「 destru喧O dos 「e〔urSOS natu「ais,

粥P)aca潤融雨do Pa「即e Naci〇回dれagoa

do Peixe恒ma踊dade de Co鵬「va班0),

em丁ava「es (RS)( 2018.

Nas Unidades de 〔onservacao de Uso Sustentivei e permltida a expiora車o e⊂O-

∩6mi⊂a dos recursos naturais, desde que reallzada de forma plane)ada e susten亡ivel:

deve ser e〔OnOmi〔amente Vfavel, SO⊂ialmentejusta e manter a biOdlVerSldade do lo⊂al

e SeuS re〔urSOS renOVaVelS,

Unidade de ⊂onserva挿⑬

de P「ote!毒o Integ「aし

A maioria das Unldades de [onserva!訪de Prote車o lntegrai nao pemlte atlVI-

dades que envoIvam consumo′ 〔Oieta, dano ou destru喧O dos recursos naturalS. Ve」a

as 〔ategOrlaS dessas unIdades de a⊂Ordo 〔Om O lnstitutO BrasiielrO do Meio Ambiente

e dos Pe〔urSOS NaturalS RenovavelS (lbama).

As EstaE6es E⊂Oi6gicas sfro espa〔OS Para PeSquisas ⊂ien師⊂aS e t全m como ob-

」etiVO PreSe「Var a natureZa. As pesquisas s6 podem ser ⊂Onduzidas 〔Om aUtOriza車o

de Conservaeao? -

1mafIora (lnstituto d

Manejo e Certifica鱒

FIorestal e AgricolaI

WWWyOutube.com/

PreVia e de a⊂O「do ⊂Om um regulamen亡o especifieo・ Nesses locaiS naO e Permltidaa a「eadeconserva9aO,

Visita車o pdbll〔a, eX〔etO 〔Om Ob」etiVO educaciOnai. Veja a figura真玉

鯛Vista a色rea de m細guezai da Esta辞O Eco胎gica da G脚abara na ma「gem da baia de 8蝿naba「a (Rj) 2016.
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As Reservas Bio16gicas tem como objetlVO PreServa自ntegralmente a diversldade

blO16gi⊂a, Sem lnterfer釦〔ia humana ou modlflCaC6es ambientais. Sao permitidas in-

tervenc6es rest「itaS, COmO, POr eXemPIo, Para reStaUrar O e⊂OSSistema origInal e pre-

servar a b10diVerSidade. E p「oiblda a vISltaCaO Pdb=〔a, eX〔etO COm O助etlVO edu⊂a⊂iOnai

e de pesquisa 〔ien珊⊂a, Sendo necessario obter autorlZa車O Pr〔wia. VeJa a figUra与や.

Os Parques Na⊂ionaistem 〔OmO fun車o prin⊂ipal a preserva車o de ecossistemas

naturalS de grande reIevancia eCO16gi⊂a e beIeza naturai. Neles, SaO Permitidas pes-

quiSaS Cientificas ([Om autO「izacao p「evia)′ atlVidades de edu〔a車O ambiental e turiS-

mo ecoi6gieo, desde que respeitadas as normas estabelecldas. Veja a figura皇室i

Os Monumentos Naturais preservam s千とiOS naturais raros, de beieza natura上

Enquanto as unidades men〔ionadas anterIOrmente SaO tOdas計eas pdb=⊂aS, OS Mo-

numentos NaturaIS POdem estar em areas parti〔uiares. Os propriet主rlOS devem seguir

as nomas para utlliZaCaO dos recu「sos naturais. Assim′ Se eSteS naO COnCOrdarem

〔Om aS regraS eStabele⊂idas peio 6「gfo ambiental, a area deve ser desapropriadai A

Visita車o pdbiica tambem deve seguir as normas estabele〔idas pelos orgaos respon-

Sまve-S Pela administra車o da area. VeJa a flgurai坦

鵬Rese醗B潮命gica

P「Ofesso「 」ose飾geio削zzo,

em Moss台medes teO), 2018.

Administ「∂da peね

冊ive「sidade de 60治S,さum8

base pa「a pesq∪isado「es

nactonais e est「angeiros.

醗
Visite os pa「ques -

1CMBね

www.icmbro.oov br/DOrtal/

V融acao〃

Ⅵs正e-OS-O台「Ou鍵

l[formae6es voItadas aos

V漸tant総的Pa「qu総

nac心関わやout「総

Unidades cle Conservacao.

Acesso em 16 nov 2018

駆Pa「que Naciona周∂「inho de Fe「n細do de Noron聞PEL 2016,　　ee Mon胴entO Natu「al da G「uta doしago Azu再m Bo面to "S), 2蹴
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Os Refdgios de Vida Silvestre (RVS)

tem a fun車o de proteger os ambientes

naturaiS qUe aSSegurem ⊂0ndic6es de

SObreviv釦⊂la Ou reP「Odu車o de especleS

locaiS OU migrat6rias. Nessa categoria de

Unidade de Conse「va車o podem ser in-

⊂iuidas計eas parti⊂uIares. A viSitaCaO

Pabiica e a与PeSqUISaS ⊂ien珊⊂aS SaO

Permlt-das, SemPre ⊂0=diC10nadas pela

autorizacao dos 6rgaos responsaveiS e

Pelo cump「imento das normas. E o ⊂aSO

do RVS da Mata do Muricluis (MG), habi-

tado pelo muriqui, O maier ma⊂a⊂O das

Am釦cas. Esse animai e en〔0n亡rado na Mata At恰ntI〔a e Se a=menta de fo旧as de

Plantas que s6 existem nesse ambiente. A sobreviv釦cra do mu「idui esta ameacada

Peia caca e peia destru喧O do seu hob/tロとOut「o exempIo e o F(VS da llha dos Lobos

〈RS〉, que abriga lobos marinhos, le6es marinhos, focas e uma grande diVerSidade de

aves. Ve」a a flgUra里_1'

Unidades de ⊂onse「Va辞O

de Uso Sustentavel
As Unidades de 〔0nSerVaCaO de Uso Sustentave上de forma gerai, Permitem a

coieta e o uso dos recursos naturais, desde que seja assegurada a renova車o desses

re⊂urSOS, alem de permitir a o⊂uPa車O humana‘ Ve)a aS SuaS 〔ategOrlaS de acordo ⊂Om

Oibama.

As Åreas de Prote車o AmbientaI 〈APA) sao areas extensas nas quais印ermitida

a ocupa車o humana, desde que haja uso sustentavel dos re⊂UrSOS naturais e protecao

e conserva車o da fiora e da fau旧e dos re⊂urSOS eSt餉⊂OS Ou Culturais da regi訪' A

u帥zacfo da計ea, Se」a Para uSO dos recursos natu「ais ou para visita〔託pdbiiea e

PeSqltlSaS ⊂ient靴as′ eSta Su」e-taa regraS eSPeCifieas. As terras que ⊂OmP6em as APAs

POdem se「 pdbliCaS Ou Privadas. A APA

tem ⊂OmO Objetivo protege「 o ambiente

e especIeS ameaCadas de extinCaO e

manter as comunidades tradi⊂ionaiS ln-

tegradas ao seu territ6r1〇・

Veja a figura !上土A APA de Piaea-

buqu, nO muni⊂rPio de Piaeabucu (AL圧

uma Unidade de 〔onserva車o de Uso

Sustentavei federai que abriga ecossis-

temas de restingas, dunas e manguezais.

Outro exempio e a APA [a血qu, nO mu-

ni⊂画O de Paratv (R」), uma UnIdade de

ConservaEaO federaI que abriga comunト

dades ca匡aras, quilombolas e lnd屯enas

da etnia Guarani que viVem naS li±rraS

lnd屯enas A「aponga e Parati-Mirimi

90〉 ∪鵬1 ・ 6きne崎V時e臨「s鵬

醐Ref心gio de Vid8 Sivest「e

da冊a dos Lobos, que

abriga animais como o

leれmari面o-da葛Patag6nia

(0屯所舶鵬OenS, a鳴Ce「C∂

de 2,5 m de comprimentol

e o lobo-marinho-do-Sul

(A「cfocephaIus aus陶低

at6 1,80 m de comprimento〕.

千〇to de同「「es (RS)′ 2016

馳Fotogr∂fia a6rea da foz do 「io S約F「ancisco巾APA d8 Piaeabu?u (AL), 2018,
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A FIoresta Na⊂ionaI (Flona〉 e uma area ⊂Om 〔Obertu「a fiorestal de esp6cleS Pre-

dominantemen亡e nativas, em terraS P〔吐川⊂aS. A Fiona permite a visita車o e a pesqulSa

⊂i印面ca e um dos obJetiVOS dessa ⊂ategO「ia de Unidade de [onservacao e des〔Obrir

mctodos de explora!aO SuSt飢tまvel das fio「estas nativas. As ⊂Omunidades tradi〔io旧is

que vivem na area podem perm訓e⊂er Participando do plano de manejo da u∩idade'

A Fiona do Araripe-Apodi foi a primeira Unidade de Conserva車o criada no extre-

mo sul do C売ra, na [hapada do Araripe, ⊂Om O Objetivo de manteras fontes de agua

do sem融do e barra「 o avan印da deser描ca串o no Nordeste. As chapadas do Araripe

e do Apodi sao ⊂Onhe⊂idas ⊂OmO duas grandes ⊂istemas que ⊂aPtam aS aguaS duran-

te a estacao das 〔huvas, iiberando-aS Para a fiora e a fauna e pa「a as ⊂Omunidades

Sertanejas ao longo da esta!aO SeCa, As 〔Omunidades lo⊂ais realizam o extrativismo

SuStentaVel de pequi, iatex e outros p「Odutos, e tambem ha atividades de e⊂Otu「lSmO,

A FIona do fapaj6s est訓o⊂allZada na

Amaz6nia, aS margenS do rio fapaj6s, nO

Para' Veja a figura圭二坦[ombin患alta bi○○

diversidade 〔Om riquezasocioculturai, POis

abriga ⊂OmUnidades de t「es aldeia与ind+

genas da etnia Mundu「uku e 〔Omu面da-

des ribe面nhas,

O uso sustentavel dos diversos re-

[urSOS natUrais e evidenciado no mane-

JO fiores亡ai 〔OmUnitario, em qUe uma

al-ea da floresta e dema「〔ada para ex-

tra車o ⊂Ont「Oiada da madeira' Atitudes

sustentaveiS tambem sao vistas em

Out「aS atIVldades desenvoIvidas pelas

COmunidades, ⊂OmO eXt「aCaO de latex e

6leos vegetais, PrOdu車o de 〔OurO eCO-

i6gi⊂0, Cria車o de peiXeS e turismo de

base comunitarla.

闘丸Vista da Fioresta

NaciOnai doねPaj6s, em

Belte「「a (PAl, 2017 No

detaihe直bei「inho

traba喜hando na produ班O

de fa「〇両a de mandioca

(foto de 2鵬).
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A Reserva Extrativista (Resex〉 e uma area u帥zada por comunidades extratト

vistas tradicio=ais q=e COmPlementam sua subsist釦⊂一a ⊂Om a agrioultura e

a ⊂rla〔aO de animalS de pequeno porte. Essas areas pClb=CaS t全m ⊂OmO

Ob」etivo proteger os meies de vida e a ⊂uitura dessas comunidades e

PrOmOVerO USO SuStentaVel dos re⊂urSOS naturais. A Resex Mar-nha

de 〔ururupu, POr eXemPIo, P「eSerVa O mOdo de vIda dos natiVOS da

reglaO e O uSO SuStentaVei desse ambiente. Ve」a a figura EJE’

A Reserva de Fauna. de dominlO Pdblico, abriga popula!6es de animais residentes

ou migrat6rlOS, SerVindo para pesquisas. A visita車o pode ser pemitida′ maS a CaCa 6

PrOibida.

A Reserva de DesenvoIvimento SustentiveI abrlga 〔OmU nidades tradicionais que

expioram os re⊂urSOS naturais de forma sustentavel e adaptada as condis6es e〔Oi6-

gieas da area, Veja a figura土壁・ AIem de p「eservar a b10diversidade. a reserva permト

te ⊂Onhecer e ⊂OnServar a ⊂uItura e as pratiCaS desenvoividas por essas [Omunidades

ao longo de gerac6es' A vIS'ta車O Pdbli⊂a e a PeSquiSa Cientifiea sao permit-das′ desde

que respeitem as normas Ioca-S.

A Reserva Parti⊂uia「 do Patrim6nio Natu「ai

(RPPN) e uma Unidade de [onservacao pa由〔ular

criada em area prlVada. Nao ha area minima e qua」

quer prop「ietario de terra pode fazer o pedido de re-

〔0nhecimento da RPPNjunto ao 6rgao ambientai do

munI〔画O, do estado ou do gove「no federaI, que Vai

ana"sarse a area mere⊂e与erPrOtegida em funcao de

SeU Valor hi与t6riCO, beleza naturai, PreSenCa de esp6-

Cies raras ou amea!adas de extin車o ou presen〔a de

nas⊂enteS e mataS C帥ares. Entre out「os benef屯os,

O PrOPrietario tem isencao de aiguns impostos e o

direito de explora「 a計ea ⊂Om turismo, atiVidades

[uiturais ou de pesquisa'

A Årea de ReIevante lnteresse Ecoi6gi〔O tem

Pequena eXtenSaO, POuCa Ou nenhuma ocupacao

humana, e abriga espedes 「egionais raras∴lem 〔OmO

Objetivo preservar ecossistemas regionais' Pode ser

uma area pdbii〔a Ou de propriedade privada.

92〉 uN鵬1 ・ 6ene卵Oiu紳Od-Ve「S軸

離蚤Mangueza同a Reserva

Ext「ativista Marinha de

C肌「u叩em Apicりm-Aき両甑).

2016. No det∂冊e, Cama「6es

pescados de m細e潤a同Sa隅i

(foto de 20凋,

同B「a謙一はA (Iれst血的

Socioambien圏) ∴

庶DS//uc創面oam胡飢博し

旦坦

1nforma96es sobre as

日面dades de Conserva函

Acesso e冊16 nov 20柑∴

閻竪Coleta de c∂St@nha-do-Pa「a na Reserva de DesenvoMmento

Sustentavel do Rio iratapu「u (AP〕, 2017
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3 Sustentabil雪dade

Embora seJa lmPOrtante garantir

a p「eservacao dos e⊂OSSiStemaS, e

necessariO 〔0∩⊂掴a」a 〔Om Um desen-

VOivImentOe〔0∩6mlCO que atendaお

ne〔eSSidades do ser humano. O de-

senvoivimento sustentavei tem 〔OmO

Objetivo melhorara qualldade de vida

da popula!aO e de seus des〔endentes,

PreSerVando tambem a biOdive「sldade

e a diVerSidade 〔uitura上Para ⊂OIocar

em pratica esse desenvoivImentO e

Pre⊂iso planejar as interven〔6es na

natureza, emPregarte〔nl〔aS qUe dimi-

nuam os lmPa〔tOS amblentaiS e bus〔ar

maneiras de alcan!a「 a iguaidade so-

⊂iai e econ6ml〔a. Ve)aafigura 5.17.

0 ⊂On〔eItO de desenvoIvimento

sustentavel rela〔iona-Se dl「etamente

聯A c紀ede de Cu緬ba (PR) e considerada uma das mais sust鍋t短eis no B「asil, Se

destacando na parte de mob紬dade u「bana e qua潤ade do ar. Paisagem fotografada

do 」a「dim Bot2面co de Cu「itiba, 2017

ao 〔0∩〔eito de ⊂aPa⊂idade de suporte, que e O qUantO Um eCOSSIStema POde compor-

tar mudan〔aS PrOVO〔adas pelo ser humano sem ter suas 〔a「a〔ter「Sticas signiflCativa-

mente aIteradas. A capa⊂idade de suporte皐juda a deteminar por exemplo, O ndmero

maximO de pessoas por dia que podem per〔Orrer uma tr冊a em uma floresta, Ou a

quantidade de mat6rja o「g台面⊂a qUe POde ser despejada em um rio.

O uso inadequado do solo e dos re⊂urSOS naturais, a ma diStrIbu唾O de renda e

OS habltOS de ⊂On与umO de pafses desenvoividos sfo aigumas das quest5es que pre-

CISam Ser reSOividas, POr meiO de medIdas 〔OletlVaS, Para garantIr um Padra.o de vida

」uStO e SuStentaVei a todos os habltanteS do pianeta,

糾弾艶軸e⊂0し6g雪輔
Voc全jaouvlu falarem pegadae〔Oi6gi〔a? Sabe o que 5ignifica? Ela6 um indicador

de sustentabilIdade que mede os lmPa⊂tOS PrOduzidos pelos seres humanos na biOS-

fera. Eia pode ser ⊂al⊂ulada para uma pessoa′ Cidade ou pa「s e equiVaie a area 〈em km2

0U he⊂tareS - ⊂OnSidere que l he⊂tare 〈ha) equlvaie a lOOOO m2) ne⊂eSSaria para

gerar produtos, bens e servl印S. Em seu [al〔uIo podem ser in⊂iuidas, POr eXemPio, aS

areas florestaiS qUe fo「ne⊂em madeira e as計eas agrr〔OIas que forne⊂em alimentos.

Assim, e POSSivei ⊂OmParar dIferentes padr6es de consumo.

Nos paises em desenvoivimento, ⊂OmO O Brasil, O Valor medio da pegada eco16-

gI⊂a e geralmente muItO menOr do que nos paises desenvoIvidos, 〔OmO OS Estados

Unidos. Por que lSSO a〔0nteCe?

Nos parses desenvoIvidos, aS PeSSOaS COStUmam ter multO mais acesso aos re-

CUrSOS, COmO agua e ⊂Ombustiveis, e SeU POder aquisitivo lhes permIte ⊂0nSumir malS

PrOdutos′ COmO equipamentos eletr6nI⊂OS, que gaStam malS energia. Assm, e COmO

Se um habitante de um pais desenvoIvido ut服asse uma計ea muItO maior do planeta

do que um habitante daAmerica do SuI, POr eXemPlo‘

酔
Pegada eco169ica? O que

6 isso?一WWF B「asil

用剛W而o 「智.b「/

natu rez∂臆b「asi lei ra/

especiais/pegada臆

eco回Ca /0_qu e_e-

Pe印da臆eCOIogica

蒔xto que expliCa COmO

6 calcufada a peg∂da

ecoidgica.

Acesso em・ 16 nov 2018

Teste §ua Pegada

ecoi69jca

h呼!/w用Su型egada

ecologica.com.b「

leste para voce calcuiar

O tamanho da sua pegada

eco16gica, COm base em

Seu eSt=o de vida.

Acesso em: 16 nov. 2018.
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0匝tivos de Desenvo山imento Su与tent釦eし

Estima-Seque, desde o final da de⊂ada de 197O′ a POPUla車o mundiai vem usando os recursos naturais em

umaveiocidade maior do que avelo⊂一dade em que eles sao renovados no ambiente'

[om o o咋tivo de convocar todas as nac6es a iutar contra a pobreza, PrOteger OS reCurSOS do planeta e

garantir que todas as pessoas tenham paz e prosperidade′ a OrganiZa車O das Nac6es Unidas (ONU〉 estabeIeceu

os objetivos de DesenvoIvlmentO Sustentavel (ODS), IiStados na figura呈上旦

開園認閏園
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回
報的鵬tivos de O餓e間O柄mento

Sus鳴れt約e1 10鵬).
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田mpoderamento das meninas

As ag6es que promovem o empoderamento das mermas sao una questao de ]uStic;a

SOCial e de recoI血eclmentO de seus dlreltOS剛as sustentam-Se em um marCO nOrmatlVO

de廿atados mtemacionais de dlreitos humanos Os paises que assinaram talS tratados

assumJram O COmPrOmSSO POl紅CO de fazer o empoderamento de me血nas aconteceI na

pratlCa POr melO de lelS e PO晩cas publicas.

Entretanto , 〔rueSt6es cultura]S alnda impedem que multaS me血nas tenham aces -

SO a educaCaO, Sejan forqadas a casar-Se preCOCemente e POnham sua sadde em nsco

Sem d11vida, a dlSCrimlnagaO repreSenta uma VIOlagao dlreta de seus diIeltOS出血a O

Seu desenvoIvimento e sua partlClpagaO SOClal.

Em resposta a essa sltuagaO, 6 fundamental que dlferentes setores do govemo,

OrganlZag6es da socledade cIVll e movlmentOS SOClalS Se a巾Culem para que as mem-

nas exercitem seu dlreltO a Par七lCIPagaO Para isso, 6 essencial investir em menlnaS

lideres bem fomadas e informadas, COnhecedoras de seus direltOS e dos valores lm-

portantes para o desenvoIvlmentO de una socledade democrまtica, 1gua址aha e que

respeite a dlVerSldade.

言
MalalaYousafza1 6 una estudante e atlⅥSta PaqlllStaneSa naSClda em 12 de ]umO

de 1997 Ela 6 conheclda por seu atlVISmO Pelos dlreltOS a educa辞o e o dlreltO das

mulheres [.]

Em 12 de Julho de 2013, 【」 Malala comemoIOu Seu anivers紅io de 16 anos dlSCur-

Sando naAssemblela da Juventude na Orga_nlZaCaO das Nag6es Unldas (ONU) em

Nova Iorque, Estados Unldos口l-Vamos pegar nossos llVrOS e CanetaS.軸es sao nos-

SaS amaS malS POderosas. Uma cnanga, um PrOfessor, una Caneta e um livro podem

mudar o mundo A educagao 6 a ¥1ⅢCa SOlugao ”.口O enviado especial da ONU para

a Educagao GIobal, Gordon Brown, declarou 12 de ]umO COmO O Dla de Malala, em ho-

menagem a sua coragem e ao seu compromsso com a educagao

UNIC即Empodera皿entO das men皿aS DISPOIlivel em. <www.umcef.org佃razil/pt化し

empowerglrlsOl.pdf> Acesso em’18 set 2018.
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En三唱ia‥与0しug6es indiyiduais e c?しetivas gr輔軸

Vinas面⊂iativas individuais e ⊂OIetivas estao sendo postas em pratl⊂a Para ajudar

a 「esoiver os problemas ambientais e ⊂OIaborar para a sustenta帥dade do pIaneta.

Em 「ela〔aO a eCOnOmia de energIa, aO longo do enslnO de CI釦〔ias vo⊂合⊂0nheceu

VariaS medidas impo巾ntes e slmPies que podem ser adotadas em resid釦ciaS, eS⊂O-

las e empresas, taiS ⊂OmO: aPrOVeitar ao maximo a luz natural e usar sensores de

Pre与en申naS areaS eXtemaS; a⊂umuiar roupa pa「a lavar e passa「 usando a lavado「a

e o fer「o uma 〔而cavez川aO deiXar Lampadas e apareihos elet「icos ligados sem neces-

Sidade川Sar fontes de energia renovavei, ⊂OmO a energia SOlar e6Iica e de biomassa.

A energia soia「 pode ser aproveitada em resid釦cias, eSCOlas e emp「esas, reP「e-

Sentando mais uma medida de e〔OnOmia de ene「gia eletrica. Para isso, e PreCiso

inStaiar coietores solares pa「a esquenta「 a agua e tambきm sistemas fotovoltai⊂OS Para

gerar energia eiきtrica. [omo os equipamentos duram ate 〔er⊂a de 20 anos, 0 ⊂uStO

ini⊂IaI a⊂aba sendo coberto nos primeirOS anOS de uso.

Veja afieura …二2旦Esse estきdiO na Cidade de Saivador (BA) foi o primei「o daAme-

Construe細de a叩ecedor

S〇回com p「odutoo

desca南唯治

WWWCe胡乱b「/

DO直割/血的錐/∂rOu両o訪∴

照闇闘澗罷棚瞭電

aauecedo「-SOlar.ndf

Conhe関uma exper胎ncfa

圏醒園謹
盤書籍∂

riCa Latinaa serabaste⊂ido por energia soiar. Como vimos no 8Qano′ O Sistema foto-　suste鵬b蝿de, Pegada

voitai⊂O u帥za m6duios fo「mados por ceiuias fotovoitaicas que ⊂0nVertem luz solar eCO胎gica eout「OStemaS

diretamente em energia eietrica' A instala車o 6 facil e nao exIge refor印estruturaii

5」獅O estるdio 60Ve「nado「

Robe沌O Sa諏OS (co面e調o

C踊彊St細雨e軸a(証

綱Salvado「 (BAL印「eSe鵬

mddし栂sねでovoはaicos範x予veiS

e涌叩eb「急v扇s.轍o de 2812,

釦Oem勘e aS函CaS干or細

面sねはdas.

Em 201 O o govemo braslieiro adotou uma medida血POrtante Para impulsionar

O uSO das ene「giaS renOVaVeiS: instituiu um decre亡o que to「nou obrigat6ria a instaIa車o

de coletores solares em habita〔6es popuia「es. O sistema de aque⊂lmentO SOlar per-

mite afam砧s de baixa renda minimiza「os gastos ⊂Om energia ei6trica, alem de trazer

bene斤ciOS ambientais.

Outra medida ⊂Oletiva lmPOrtante Para lnCentiVar O COnSUmO ⊂OnSCiente de ener-

gia e O Sistema de BandeiraS Tarif知as. O siStema foi instituido no Bras= pela Ag釦⊂Ia

Na〔ional de Energia Eietriea (Aneei) para indi〔ar O CuS亡O real da energia ge「ada, Pr○○

movendo o uso ⊂OnS⊂iente da energia.

As ⊂OreS Verde, amareia ou ve「meiha das bandeiras lndl⊂am Se a energla CUStara

menos ou malS em fun車o das ⊂0ndi!6es de gera車o de eietriCidade○ ○uando ⊂hove

menos, OS 「eServat6rios das hidreletriCaS flCam maiS VaZiOS e e ne〔eSSario a〔iona「 as

usInaS te「meietri〔aS. 〔omo e mais caro obter energia naS terme胤ricas do que nas

hidreほtri〔aS, nOS Per千〇dos de seca a bandeira fi⊂a amareIa ou vermelha.

網融adees蘭証a鵬・卸し05 〈97
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Ågua: SOしu∈5es individua冒s e ⊂0しetivas

A diStribu直o de agua doce no B「asil nao e uniformei南muita agua em locaIS

POu〔O habitados, e Vi〔e-VerSa. Existe a-nda o probiema das se〔aS e da polu庫O das

fontes de agua do⊂e (〔OmO OS rios e aquiferos〉′ agraVando o problema de abaste〔主

mento de agua.

Ao iongo dos estudos de Clen⊂ias, VO⊂針amb6m conhe⊂eu dive「sas medIdas pa「a

evitar O desperdr〔10 desse precioso re⊂u「SO renOVaVel: manter a tOmeira fechada en「

quanto se ensaboa ou escova os dentes両car atento a vazamentos川tiIiZar baide em

vez de mangueira na lavagem de ⊂arrOS; Varrer 〔a直das em vez de lav計as 〔Om agua;

naoJOga川xo em rios ou cursos de agua; etC.

〔abe ao poder pdb=⊂O fis⊂allZa「 aS COndie6es de nas⊂enteS e de matas ⊂iiiareS,

Visando preservalas, e COnStruir eStaC6es de esgoto para impedlr a POiu唾O e a ⊂On-

tamina〔aO de rios, Iagos e mares.

E importante tambem que os govemos adotem m〔蘭da与para ln〔entivar o redso

da agua. Podem ser implementadas leis de in⊂entiVO a eSSa Pr甜⊂a em COndomin'OS

e empresas, POr eXemPlo, e eStabeie〔idas par⊂e「」aS en亡re gOVemO e emPreSaS Para O

aproveitamento dessa agua, tend釦⊂ia que」a Se Observa e esta em ⊂reS⊂imento.

Alem diss○○ a instala車o de hidr6metros lndividuais em vez de um ClnI⊂O hidr∂me-

tro ⊂OmUm atOdos os apartamentos pare⊂e diminuir o desperd南o de agua′」i que ⊂ada

morador paga exatamente pela agua que ⊂OnSOme e desse modo se preocupa mais

em e〔0nOmIZa-ia.

De acordo ⊂Om a Ag釦cia Na⊂ionaI de Aguas, a irrigaCaO uSada na agriCuitura

⊂OnSOme 〔er⊂a de 72% da agua disponivel no Brasl上Portanto′ a imF厄ntacao de tdeni-

⊂aS mOde「nas de l「「igaCaO葛⊂OmO aS teCni⊂aS de gotejamento (ve)a a figura星空) e

aspersao (em que JatOS de agua la=〔ados ao ar ⊂aem SObre a ⊂uItura na forma de

Chuva) - reduz bastante o ⊂OnSumO de agua.

VariOS eStados do semiarido do Nordeste usam o processo de dessaiiniza〔fo para

retirar sai daagua saiobra extraida de pocos, 亡omando-a POtaVei. Essa prati⊂a e ado-

daagua e benefic治

moradores do semi軸

← Po岬引B「a劉

岬b「/
面「a estrutu 「a/201 6周I

Sistema-「eti「a-Sa 」da-

agua-e-beneficia-

morado「es-do-Semia rid o

Artigp sobre o sisteme

q嶋「et汀a指し庇的ua

さbe鵬f廟a朋o輪do「総

do sem繭的.

Acesso em: 16 now 2018.

冨.郡耽れta鍾O de uva

i「「廟da囲「 go鴫細e証O,

蜜mしagoa尉a腿de醗),

20篤。縄es§a鴫C面ca, a

約脆さ紳高齢如de千〇「ma

叩航路圧a s噂e「緬e如
SOめpo「 m或o鵬u潤

拙b南開0.

tada em locais at看ngidos pelas estiagenS, em PrOgramaS mantidos ⊂Om reCurSOS gO-

VemamentaiS.

Outra medidaque podesetomarmaiS COmum 6 acapta!前deaguada⊂huvaem

teihados de ⊂aSaS e Pred10S. Aagua e armazenadaem ciStemaS e POde ser usadaem

VaSOS Sanitarios, rega de jardlnS e iimPeZa das計eas extemas.
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I申Iique seus ⊂onhe⊂imentos

1. Po「 que muitos 〔ientlStaS COnSlderam que esta a⊂Onte⊂endo atuaImente maiS uma eXtln〔fro em massa?

2 ' O que s託espき〔leS lnVaSOraS? De que foma esses organlSmOS ⊂OnStltuem ameaCaS aOS eCOSSIStemaS?

3 '　Quem sao os Povos e 〔om…idades廿adl〔10nalS? Po「 que ap「eserva車o da〔ultu「adessas comunldades e fundamental?

4 }　No ano de 2018, a ComiSSaO lnterna〔10nal da Baiela (C旧〉 rejeitou a proposta do 」apao que pretendla autOrIZar a

〔aCa 〔Omer⊂ial de balelaS. Ve」a aflgUra 5.22. Dlante da not「〔ia, um eStudante aflrmOu, equiVO⊂adamente′ qUe naO ha

ne∩hum problema em 〔aCar baieiaS, meSmO que Se PrOVOque a eXtin車O desses animalS, POrque jsso nao afeta「ia o

bem-eSta「 da humanldade.

a) ExpllClue POr que O eStudante esta enganadol

b) De outros exemplos de ameaca a b10diVerSidade, aほm da caca.

与ト　De queformao imPa⊂tO ambIental ⊂auSado pordiferenteS ParSeS POde sercompa「ado?

6ト　Em certa 6poca do ano, em aiguns estados do Brasll o re16glO e adlantado uma hora em relacao a ho「a oficia=oca上

E o 〔hamado horario deverao.

a) Qual 。 ObJetlVO dessa medida?

b) P0「 que eSSe PrOCedimentO e adotado durante uma句yoca do ano?

7ト　Em multaS 〔ldades do Brasii, a agua de redso p「oduzida em esta〔6es de tratamento de esgoto e aproveltada na

llmPeZa de ruas e pracas. VeJa afigura 5.23.

彊茜Ca両面細事弼COm agua de

「e庵叩a「aぬv台9em de 「uas鵬

Ce航「Oさe S細Pa幽0 (SPL 2018.
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Resp。StaS da secao At/V/dades nas OrlentaC6es didatiCaS

8) O lnfografl⊂O a Segui「 mOStra dados sob「e algumas Unldades de 〔onservacao (U〔) no Brasil.

U⊂s mais visitadas

離急o搬「合Va剛関

5,2匂

a) O que sao unidades de conservacao e quai o prln⊂一Pai obJet'VO dessas unidades? Lo⊂a"ze no mapa e escreva no

⊂ademo quai UC malS Pr6×ima de sua es〔Ola.

b) QualS aS duas p「incipalS ⊂ategOrlaS de Unidades de Conservacao?

〔) As Unldades de 〔0nServa車O rePreSentadas no mapa sao de qualS tlPOS? O que a⊂OnteCeu ⊂Om a quantidade de

VISitanteS dessas U⊂s desde 2007?

d) Qual a lmPOrtanCia de UCs ⊂OmO a reP「eSentada pelo nClmero 4?

e) Quais as ⊂a「aCter手stl⊂aS de UCs ⊂OmO a rePreSentada no mapa pelo ndmero 7?

A not丁⊂ia abaiXO foI PUbll⊂ada em 2018 e comenta o pro⊂eSSO de recielagem na Noruega. Leia a not屯a, PeSquise em

um di〔ion緬o o signlfl〔ado das palav「as que vo⊂e naO COnhe⊂e e faeao que se pede.

A criativa solugao da Noruega para acabar com o lixo plastico nos oceanos

A Noruega tem o que espeq祉StaS COnSideran o melhoI Sistema de IeCIClagem de garrafas pl経屯CaS do mundo.

Ah, quaSe 600 milh6es de garrafas foram recicladas em 2016 - uma taXa de recIClagem de 97%.

No Brasfl, Para efe]tOS de comparagao, a PrOpOrC!aO 6 de 50%.

No pais europeu , funcaona assm’loj as instalam maqunas que recompeusam cllenteS que devoIvem ga|Iajas pldsticas

“Quando voc台compra uma ga_ITafa de re血gerante, VOCe Paga una COrOa nOruegueSa a malS e, quando a coIocanos

na maquma, reCuPeranOS O dinheiro’」 dlZ uma Chente.

O esquema reduz a necessidade de se produzlr malS Plastico

格子

Mas quem paga por isso?

As fabncantes de bebidas.亘voluntano, maS quem adeIe aO SIStema Paga menOS血posto.

A CRIATIVA solu飼O da N°重uega Para aCabar com o lixo plastico nos oceanos. BBC B輪S上上

DISpOnivel em‘ <www.bbc.com/portuguese/geral-43O6341 1>. Acesso em: 6 ago. 2018.
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醒璧襲垂
a) De aco「do ⊂Om a nOtrCla, qual a por〔entagem de pl誌tl⊂O reCl[lado na Noruega? E no Brasll?

b) De que forma a medlda tomada na Noruega mudou os habltOS dos consumldores? O que mudou nas atlVidades

dos fabrl⊂anteS?

⊂) Vo⊂e COnSOme bebidas ou outros aiImentOS que Vem em embalagens F痛sti⊂aS? Que destinO VOC台da a essas

embaiagens?

d) O que vo⊂台pode fazer para tomar seus habitos de consumo malS SUStentaVelS? Se ne〔eSS前o, PeSqulSe na inter-

net e troque lnforma!6es ⊂Om um ⊂Olega・

Observe a lmagem abalXO e lela Sua legen-

da. Em seguida, reSPOndaao que se pede.

a) Qua1 6afonte de energlaqUeaPa「e〔e

na foto? Ela E亘enovaveI ou nao reno-

vavei?

b) QuaiS SaO aS VantagenS dessa fonte

de energIa quando ⊂OmParada a uma

usina termeほtri⊂a?

⊂) Ha aigum rlS[O dessa fonte de ener-

gla Para OS animaiS que habltam Ou

PaSSam Peio Iocal em que ela esta

lnStaiada? Quai e esse ris⊂0? 鴨鍋粥g銅鐸o「es do瞳的鵬巨銅co do鮒o Se「勘廟p搬凋Å)型紙

⊂ada grupo de estudantes val eSCOlher umadas atlVldades a segulr para pesqulSar em白vros′ reVIStaS OU 5/te5⊂0nfiavelS

(de unlVerSldades, 〔ent「OS de pesqulSa, etC.), Vo〔全s podem bus〔ar O aPOIO de professo「es de outras dis⊂lPllnaS (Geog「afla,

HISt6「la, Lingua Po血guesa, et⊂,). Exponham os resultados da pesqulSa Para a dasse e a ⊂Omunidade es⊂Olar 〈estudantes′

p「ofessores e fun〔10na「10S da es⊂Oia e palS OU reSPOnSaVelS), ⊂Om O auX掴o de llust「a〔6es, fotos, Videos′ blogues ou midlaS

eletr∂nicas em gera上Ao Iongo do traba旧0, ⊂ada一ntegrante do grupo deve defender seus pontos de vISta ⊂Om argumentOS

e respeltando as opin16es dos [Oiegas.

1 > Pesquisem sobre a [0nVenCaO da BiodlVerSldade′ quando fol aSSlnada′ O que eStabele⊂e.

2 , Eiaborem uma ⊂amPanha expll⊂ando a imPOrtanCla da preserva車o da blOdlVerSidade e o papel das Unldades de

〔0nSerVa〔ねUt-↓lZem Prln⊂ipalmente dados da biOdlVerSldade no Brasil'

Sugest6es de 5/te5 Para 〔OnSulta: SIStema de lnf。rma車O SOb「e a B10dlVerSldade Brasllelra伺isponivel em: <WWW.

slbbr.gov.b「/areas/index.php?area=biodlVerSldade>) e a Ag釦⊂la lBGE Not宿as (dlSPOnivel em: <https‥〃agencla

denot一⊂laS.1bge.gov.br/agencla-nOtl⊂laS/201 2-agenCla-de-nO亡l⊂laS/notic-aS/ 1 95 1 1 -retratOS-blOdiVerSidade-brasi-

lelra,html>〉, aCeSSOS em. 16 nov. 2018.

3 t PesqulSem qual e a Un-dade de 〔onservacao malS Pr6xlmade sua escola′ a que CategOrlaela pe「tence e quaiS SuaS

cara⊂teristl⊂aS e flnaildades. VeJam Se e POSSivei agendar uma vISlta aO lo〔al e exponham as而ormac5es que vo⊂eS

COletaram e as fotos para a tuma e a 〔Omunidade es〔Olar1

4 ’F)esqu-Sem que med-das sustentavelS de uso de energla e daaguav全m sendo tomadas em seu munl⊂「PiO O= eSta置

do. O que malS POde serfeltO? Entrevistem p「oflSS10nalS eSPe⊂iallZados no assunto e ve」am Se e POSSivel agendar

Palestras sobre o tema.

5 ' 0「ganlZem uma CamP訓ha - COm 5/ogan5 〈frases ⊂urtaS ⊂Om menSagem f細l de ser [OmPreendlda e ass血lada

pelo pdbii〔O em geral〉 que possam ser vei⊂ulados em cartazes e folhetos - Para dlVulgar a lmPOrtan〔la de economl-

zar energra e dos lnVeStimentos em energla SOlar e e6=Ca.
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1"瓜gua

Ao「igem e o destino d∂ agua

P「eCisam se「 conhecidos. A agua deve

Se「 tratada pa「a que fique adequada

ao consumo. O uso 「esponsavel e a

reutiiizaefro ajudam a p「eserva「 esse

PreCioso 「ecu「so n∂t]「al.

2. E⊂OSSistema

Os ja「di[S e aS areaS Ve「des podem ab「igar

e at「ai「 diversos se「es vivos, COmO aVeS

〔por exemplo, be崎-fio「es e sabiis] e

insetos毎o「 exempIo, joan輔as e abelhas),

aumentando a biodiversidade. E impo鴫nte

respeita「 todas as fomas de vida.

t「a ne⊂eSSidade mate「iai ou nao ma-

bem as relac6es entre as pessoas e

nte da es⊂Ola em que vo⊂e eStuda

a a Segu汀SelS

ambiente sus

3"軸eすgia e te⊂nOlogia

A ge「a9約de energia e16t「ica pode te「 eno「mes

lmPaCtOS ambientais. Sabe「 de onde el∂ Vem e

COnt「Olar o co[SumO SaO atitudes importantes.

O acesso a 「ecu「SOS teC[O16gicos - COmO

COmPutado「es e inter[et - favo「ece a insereao

SOCl∂l, a t「OC∂ de而oma96es e o ap「endizado.

A tecnoiogia tamb色m pode cont「ibui「 pa「a o

uso mais 「acional dos recu「sos.

軋Se甜肥田担副i蘭en胎「
A a=menta9aO e ∂ nUtr廟O de todos devem ser t「atadas com muita atencao.

Todos p「ecisam de alimentos de q]alldade e em quantidade suficiente、

E possivel at色p「oduzi「 alimentos na p「6p「l∂ eSCOla, em Peque∩∂S hortas.



5. 〔onsu鵬O 「e§pOnSaVel

E importante sabe「 a origem dos p「odutos

Utilizados fo「a e dent「O da escola, tantO

dos a"mentos quanto dos p「Odutos de

PaPela「ia e de limpeza, e at6 dos m6veis.

N如deve have「 despe「dicio nem produ尊c

des[eCeSS緬∂ de =xo.

6, 〔omu門icatao

O co[hecimento deve se「 compa刷hado ent「e

PeSSOaS COm eXPerie[Cias dive「sas e de

dife「entes idades. E lmPOrtante que O ambiente

favo「eca a t「OCa de ideias e a coope「a9aO.

1t)das as pessoas devem se「 「espeitadas.

⑨甲ropondo uma soiu車v

Dividam-Se em gruPOS e PeSquisem os pontos ap「esentados

∂baixo.

- Como 6 a situaeao da escola em que voc色s estudam?

- O que est6 bom e o que pode meiho「ar?

. A escola sustentavel:

eoo-a搬a巾〇両O

ambiente, de山Cia Leg肌

S和船u心血町en舗Of厭き1

do巨s章a加de S急o P飢Iq 2的7

Neste Iivro, a autOra

apresenta diversas

atividades faceis de 「eal融r,

COm fooo em

S山気飢屯b‖種的.

. Agir, PerCePCaO da gest如

amb軸」Educa9aO

amb軸的略O

desenvoivi mento sustく肌t細

httDS: //ainfo. on Dtfa. e m b ra Da.

嘩m/
item /1脚有川a mmes-

Ag腔的2血f

Vanos autores contr肘uem

COm ideねse prQjetos para o

desenvo M mento sustentave上

. Desenvoivimento sustent台vei

-O間8「a鍋

h調S//mooe釦両d統.0調/

secao /desenvoIvj m e nto-

SuStentaVel

Dive「SOS a面gos sobre o tema.

Acessos em: 7 now 2018」
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馴」et「ei「os l脚活脚§輔os co対ロ台咽adas de撮e細卵m勘em軸O qu緬CO

Respostas d。 boxe A quesfaO e naS Orlen〔a?6es dldatlCaS

Observando a figura !ユVO〔全pode ve「 representac6es de o咋tos iuminosos

feltaS ⊂Om lampadas de um gas ⊂hamado ne6ntoi Esse gas produz ⊂OreS quando e

atravessado por uma corrente el副rlCa. 0 ne6nio e um dos eIementos quinli⊂OS

Classifl〔ados como gases nob「es, Ou 「a「OS.

Neste cap軸o vo⊂全val eStudar como se deu a evolucao dos modeios de at○○

mos construrdles peios ⊂ientistas pa「a compreender de que封o「mada a materia'

vamos ⊂0nhe〔er tambem a estrutura at6mica e os elementos qu血cos da tabela
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鼻A his竃6「百a dos mod馨しos

尋竜6油壷をO室

No鉾ano, quando estudamos o movi〇　千∴

mento das“pIa⊂aS te⊂t6nicas, uSamOS aiguns

modeios pa「a entender a deriva dos 〔Ontinen-

tes e a 〔auSa dos terremotos e vuI⊂6es. Em-

boraum modeio nao seJa uma ⊂6piaeXata da

「eaiidade, eie e uma representa車o simp旧-

Cada que nos aJuda a compreender ⊂OmO

O⊂0汀em ⊂ertOS fen6menos. Veja o modeio de

uma ⊂aSa na figura !圭

Os modelos usado与Para rePreSentar OS

atomos s孟o chamados modelos at6mi⊂OS,

田es nao sao iguais aos atomos que eies re-

presentam, maS nOS ajudam a expiI〔ar alguns

fen6menos que podem ser observados na

natu「eza, ⊂OmO a tranSformacao das subs-

tan⊂ aS quiml〔aS, OS fen6menos eletricos e

muitos out「os.

Os modeios sao aceitOS Pelos cientiStaS 〔OmO uma POSSfvei forma de expli⊂ar

algu∩s tiPOS de fen6menos. No entanto, i medlde que novas observac6es e testes

SaO feltOS, e que nOVOS 〔0∩〔eitos e teorlaS SaO 〔rIados, eSSeS mOdelos podem ser

Subst血idos ou modifi⊂ados para explicar novas descobertas言sso o〔Orreu, POr eXem-

Pio, COm OS mOdelos at6mi[OS que VOCe Vera neSte CaP乱loi A teoria at6mlCa e O

modelo at6mi⊂O eXPli⊂am Varias propriedades dos atomos,

A ldeiade que toda mat釦a e formada por atomosJa havla Sido proposta na

G「細a antiga por um g「upo de fii6sofos. O mais ⊂0nhe〔ido defensor dessa ideia foi

O fi16sofo grego Dem6〔rito, naSCido por voita de 460 a‘C' Veja a figura !圭.

Ao responder a pergunta ’’De que封ormada a mat釦a?’; Dem6-

Crito afi「mOu que tOdos os⊂OrPOS POdiam serdivididos em par-

ticuIas ⊂ada vez menores, ate ⊂hegar ao atomo, que naO

POderIa maiS Ser divIdido. O atomo seria, POr亡antO, a

meno「 Parte da mate「Ia.

Mujto tempo depois da propos唾O de Dem6⊂ri-

tD, aPa巾rdo s6cuio XVi, du「ante o perfodo ⊂Onhe-

⊂ido ⊂OmO Renas⊂imento, foram realizadas me-

di〔6es e experimentos que levantaram a hip6te-

Se de que a matena eraformada por atomos. Essa

teo「ia ganhou forca entre ⊂Ientistas e fji6sofos,

COmO Ve「emOS a SegUir.

粥駐印「ese融合蜜鵬賄南開爾

do輔sofo g「ego鵬輔6c「輪

塵0工場0講).

畑ose函tos岬附く孤融06 〈107



睡嬬態輔霊能離鶴間の

O conhe⊂imento sob「e o atomo 6 resu忙ado de obser-

vae6es e expe「血entos realizados po「 CientlStaS aO longo

da hlSt6rla. Esse conhe⊂imento estまsemp「e se modifi〔an-

do a medlda que novas des⊂Obertas sao feltaS e nOVaS

te⊂nOioglaS SaO desenvoIvidas.

H。je em diaeXistem equipamentos, ⊂OmO OS miC「OS⊂6-

P10S de tuneiamento′ qUe fome〔em lmagenS de atomos

sob「e a superficie de =m materla=Nfo sfo fo亡ograflaS′ tais

⊂OmO aS que tlramOS de pessoas ou de paiSagenS, maS

imagens p「oduzidas po「 ⊂OmPutado「 a partlr de sinalS ele-

tr6ni⊂OS Vindos do mi⊂「OSC6piO detunelamento. Naflgura

6.4 vo⊂台pode ver uma dessas lmagenS・

紬巨面判りs亀「鵡細de細mos de c∂「bo鵬do g「謝e`

(Os効em細tos 「印「合se∩融os鵬s触og「a範s n細est細競る

鵬sm8 p「印O種O Co「きs ∂n亀轡S短軸鉦棚gem d恩納鵬s

de ca「b飾○ ○的ぬCOm描画iio de踊雨c「osc6pねde

軸彊m飾to. (A ○○「 dos細m鵬色a「t軸盆は緬ge「ada em

computado「. A amp縄碕O e de cerc8 de弧輔鵬s de vezes」

O modeしo at6mi⊂O de Da虹on

Ao Iongo do tempo, foram conduzldos experimentOS enVOivendo va「ias transforma一

〔6es qu血⊂aS' Alem disso, a maSSa das subst含ncras passou a se「 medida ⊂Om O uSO de

balancas ⊂adavez maiS Pre宙sas. Essas med-das indi⊂aVam′ POr eXemPio′ qUe a maSSa das

substancias se ⊂Orrserva em Uma tranSformacao quirni⊂a, ⊂OmO VeremOS nO ⊂aP租uio 8.

Em 1803. o cientista ingies 」ohn Daiton (1766-1844〉 eiabo「ou um modelo at6-

m-CO Para eXP"car o ⊂OmPOrtamentO dos gases e os resuItados das medjdas das

massas das substan〔iaS durante as transforma〔6es qu血i〔aS.

De a⊂0「do com o model。 a亡6mico proposto por Dalton, OS atOmOS Serlam ⊂OmO

pequenas esferas invISiveis e que nao podlam Ser diVididasi Essas pa血uIas nao pode-

「iam ser queb「adas em partes menores′ nem Criadas ou destruidas' Veja a figura皇主

[om base no 「esultado de seus expe「imentOS′ Dalton tambem conciuiu que toda

materia oformada pela assocla車O de atomos e que os atomos nao sao todos iguaiS‘

O ferro, POr eXemPlo. e formado po「 um tipo de atomo diferente do atomo que se

encontra no ouro' 〔0nCiulU ainda que, em umatranSforma!fro quf面⊂a′ OS atOmOS que

formam as subst釦ciaS Se re⊂Ombinam ent「e s主dando origem a nOVaS Substan⊂iaS.

Es与aS e OutraS afi「ma!6es formam a teoria at6mi〔a de Dalton' Essa teoria ex叶

〔aVa uma S6rie de observa〔6es, 〔OmO a COmPreSSibi=dade dos gases e as proporc6es

fixas ⊂Om que aS Substandas se combinam numa transformacao qu面⊂a・ ⊂OmO Ve-

remos no capitulo 8.

No entanto, ateOriade Dalton nao explicavacomo os atomos se =gavam uns com os

outros. Quando novos estudos sobre os fen6menos ∈睦面cos foram reaiizados e des⊂Obriu-

-Se a eXiSt釦cia de pa面eulas menores que o証omo′ OS ⊂一entistas passaram a reaiiZa「

outros experimentos pa「a propor novos modelos a脆mi⊂OS′ COmO VeremOS a Seguir'
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O modeしo at6mi⊂O de Thomson

Na G「きcia andga」a Se与abia que peda印s de amba「 (uma

resjna f6ss岬roveniente de uma espede de pinhei「o) atrItados

em pele5 de anIma`S POdiam atra-r Ob」etOS ieves. Alguns se-

OutoS m己is ta「de, a CauSa dessa atra車o foi ⊂hamada de ’’eie〇

両cidade′二Voc合estudou esse assunto no 8Q ano.

Esse fum dos fen6menos que podem se「explicados peio

徹りde o証omo apresentar cargas eletrl⊂aS POS-tiVaS e negativas,

Ca捌工eristi⊂a que a⊂abou sendo revelada no final do se〔ulo XIX,

Em 1897, O frsi⊂O ingles 」oseph 」ohn Thomson (1856-1940)

⊂mP「OVOu a eXiSt釦⊂ia de partieuias de carga negatiVa nOS atOmOS‘ Essas partrfu'as

掌匿saram a ser ⊂hamadas elet「ons,

Thomson sabia que o atomo era eletricamente neutro, Ou Seja, aPreSentaVa ⊂ar-

ga勘助nula. E′ ⊂OmO O e胤ron era negativo′ eie sup6s que deveria haver uma carga

軸no atomo que anulava a ⊂arga negativa. O atomo′ Segu=do Thomson, Se「ia

市町ado por elctrons mergu旧ados em uma esfera com ⊂arga POSitiva. Ou seja, OS

壷的-roS naO Se「iam indivisiveiS′ ⊂OmO SuP6s Daiton' Vqa a figura 6.6.

Maj与tarde′ OutrOS ⊂ientiStaS descobriram os pr6tons, qUe SaO Pa面euias ⊂Om

墓Fg叩O5憎va. Naqueia epo〔a′ eles achavam que os pr6tons e os eletrons estavam

es画hado与Pelo atomo. Mas′ nOVamente, uma Serie de expe「-mentOS ievou os 〔len-

融amuda「de ideja e a reformuはr o modeio de Thomson,

Os modelos de Ruthe「fo「d e Boh「

Novos fen6menos observados na natureza, OutrOS teSteS e nOVOS COn〔eitos

吏脚馴I a uma mOdifi〔a車O nO mOdelo de Thomson. CientlStaS 〔OmO O fisi〔O fran〔eS

A瞭Be⊂que「e間852-1 908) ve「if-Caram que alguns atomos emItiam partituias

膝皿胴」mente" Esse f飢6meno foi ⊂hamado radioatjvidade e permitiu a realiza車。 de

umas前e deexperimentOS que levou a cons亡rucao de um novo modelo para o atomo.

Um dos EXPerime=tOS que Permitiram a ⊂OnSt「uCaO do modelo foi realizado pe-o

C責劃せ妃neozeIa南es Emest Rutherford (1871 -1 937) e colaboradores, O experimen-

to 〔OnS軸a no bombardeamento de partたuias ⊂Om Carga e16t「ica positiva em uma

情宣sima foiha de ou「0′ COm ⊂er⊂a de O′0001 mm de espessura. As partfuias e「am

留両的as po「 um elemento radioativo. Ruthe「ford verificou que a ma10ria das partfcu-

白玉a血veSSaVa a foiha de ouro sem sofrer desviOS・ maS aigumas sofriam grandes

曲JfdSr Chegando ate a se「 refletidas. VeJa a figura重工

▽
6.6照ep「es鮒ta錘O do

胴融e厄aそらm鱈0鵬

丁h銅son胆eme鵬S

「印「ese∩鳴的s ㊧m

tam紬的s南o p「o棚「cio欄is

鋸で「e s主〇〇「es子細t纏s料〕

Fonte eiaborado com base em

JOESTEN. M. CAS丁ERL日ON, M E ,

HOGG, J L. 77)e肌b〃dofChem/Stry

essentlals 4 ed Belmont Thomson

B「ooks/Cole, 2007 p 43

巨6・7鵬p「ese門轟約do e準e「血鍋蘭船
舶h貧「短軸醜m鋼鵬「印「es鍋も盆的s

em tam鍋露os n約P「印O「Cio飛a冶色相e

畑oseeieme岬潤S凋廊下鵬〈109
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O que poderia ⊂auSar OS diferentes desvIOS?

Rutherford concluiu que havia espa印s vazies dentro do atomo e mostrou que′ aO

⊂0ntr前o do que se pensava′ aS CargaS POSitivas nao estavam eSPalhadas por todo o

atomo, maS 〔On⊂entradas em uma reg-aO que eie ⊂hamou de ndcleo′ ⊂Om OS eletrons

a sua voltai As part剛as desviadas de sua tr句et6ria eram aquelas que se 〔ho⊂aVam

⊂Ontra O ndcleo ou que passaVam Pr6ximo dele.

v申na figura墜O reSu固o esperado do experimento de Rutherford se a distr工

bui車o das 〔argaS eiet「icas no atomo eStivesse de a⊂Ordo com o modelo de Thomson

(A), e O reSUitado observado po「 Rutherford (B〉・

闇　　M。d.I。 d。 Th。mS。n 闇　　　　　M。d。I。 d。 Ruth。.fo,d

一--〇一一二一¥¥ →

e letron

Fonte. elaborados com base em

SlVULKA. G Exper/menta/

Ev/dence for fhe StrucでUre Ofでhe

Atom Stanfo「d UnlVe「SltV DISPO-

nlvel em <http 〃Ia「ge stanfo「d.

edulcou「ses1201 71ph24 1 ls lVu l ka2>

Acessoem 19set. 2018

鳶講読沌踊碑「a轟鋼t「9 0叩e
aoo融8ce「i∂鎚胴Q desvio d盆s

pa「鵬uぬS POSi鵬S nO mO露eぬ

de丁的鵬o鵬叩日程aOO撮8舵u

Seg聞d○ ○ m即始めde

Ru軸而o「d. (醜鵬厘OS

r印「es釦でados e両釜m舗雨s

n50叩pO「CionaiS納ま「e S主

きo「es fa南Sia.)

Baseado no resuitado de seu与eXPe「imento与′ em 191 1′ Rutherferd prop6与um

modeio de atomo com duas reg10eS: O naC-eo′ 「egiaO Cent「ai onde fi⊂am OS Pr6tons′

⊂Om ⊂arga POSitiva′ e a e-etrosfera′ reg-aO mais externa′ COm OS eletrons′ de carga

negatlVa, girando ao redor do ntheoi Nesse modeio′ quaSe tOda a massa do atomo

o volume total do
fiCa ⊂On⊂entrada no ndcleo, que tem um VOlume multO menO「 que

atomo‘ A partl「 do experimento′ Rutherford deduziu que o diamet「O do atomo e cerca

de dez mli vezes maior do que o diametro do ndcleo. ⊂onc血tambem que no nrdeo

esta ⊂OnCentrada prati⊂amente tOda a massa do atomo. V垂o modeio proposto po「

Rutherford na figu「a §旦

os atomos nao sao exatam帥te eSferas. Mas se imaginarmos os atomOS COmO

pequ帥aS eSfe「as′ Seu diametro estaria entre ⊂er⊂a de 50 miih6es e lO miih6es de

vezes menor que um m冊net「o.

即・馴縫甲「es軸ね煎融mod緬細面的
Seg踊do餌鵬面「d・ Os繭「卿s

極「g紬箆軸粗銅「OX〇両a「錐em

ao 「edo「 d〇両!eo do細棚(c釜「ga

pos鵬, em潮間繭0陣s e蘭飾S

g雨m鋼to「咽びo n幽eo轡m

蹄e「飢teS 6「削t参s亀eme融os

噂「eS鋤く盆dos銅t細細hos

n約P「O弼「Cion細られ亀「理Si・

的「es fa鵬S融

襲嘉子　錐t「on

Em 191∋, eSSe mOdelo foi aprimorado por outro ⊂一entlSta′ O dlnamarqueS Niels

Bohr (188ら-1962), f-Cando conhe⊂ido ⊂OmO mOdeIo de Bohr‘

110〉醐踊らnsfo咽るes da mate「-a e軸6es
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Bohr prop6s que o e胤ron s6 pode se move「 ao redor do ndcleo em tralet6rias

〔lrCuiares′ em determinadas camadas ou niveis de energ胤O elctron
POde passar de

um nivel mais baixo para outro mais aito quando absorve energia extema' Tambem

POde aconte⊂er O COnt「緬O: O eletron perde ene「gia, PaSSando de um nivel mais aito

Para OutrO JllalS baixo. Quando isso ocorre, O elctron emite energla na forma de

radlaCaO eletromagn轟ca (luz viSivei ou uitravioleta). Veja a figura星型

齢e・鴨轍印「es鮒t繊細融modeio細面co

p「O卿S約pO「 B擁「. O d総桐et「oぬ

e廟「os飴「a色m冊a「es穣v箆z総

帥aio「叩eo如南海0.組合鵬照でos

「印「es鍋でados em掲朋a輔os騰o

輝「叩0「ci〇両s鮒t「e s主Co「es飴門でasia,j

Em 1932, 0 〔ientista lngles 」ame; [hadwl〔k (1891葛1974〉 descobriu outra partト

Cula at6mica′ que foi chamada de neut「on. Essa partfcula nao apresenta ⊂arga eid面⊂a

e esta locaiizada’juntamente ⊂Om OS Pr6tons, nO nndeo at6mi⊂0' Veja a figura呈出∴

寸…も、も、雷

園田

排∬照ep「es細亀a晦O的隔ode剛e胴

欲omo co鵬紀e「細d○ ○s輪蘭ons, Os

e願「飾sね旧飯o】 a関reC銅aO 「edo「

p「6ton do幽eodo細胴陣ees融OS
p「融ons, em Ve「me間e os鵬ut「ons,

、　　e問aZ亜Os e触「ons gira胴em軸胴

¥　d掴幽eo璃em鋼でos 「印「醜鴫寄os
言’∴∴ em tamanhos融proporc10鵬is entre

主命∴　S’Co「es軸
Vamos′ e=taO′ reSumir as princIPais informac6es sobre o modeio do atomo que

Vimos ate aqui. O nCIcleo do atomo ⊂Ont6m partitulas positivas - OS Pr6tons - e Par輸

tf⊂uias sem ⊂arga eletri⊂a - OS n乱trons' A eletrosfera e a reglaO mais extema do

atomo′ 0nde estao os elctrons, de ca「ga negatiVa.

Os pr6tons e os n乱trons tem massas prati〔amente igUais (ap「oximadamente

「,7 × 10-24g〉壷amassade um eletron (⊂er⊂ade9,1 × 10‾28g)e quase 1868vezes

menor que a de um pr6ton′ que e aPrOX-madamente a relacao que existe entre a

massade um pequeno passaro e ade umser humano adulto, Quasetodaa massa

do atomo fi⊂a 〔0nCentrada no nCIcleo.

Veja a figura旦蝶, que mOStra um reSumO da evoiueao dos modelos at6mi⊂OS.

ー蓮- 除駿R印「esen勘約
es叩帥細さ盆d∂ eVO映る0 dos

mo〔圃OS at6m壷cos常は綱e融S

「印「ese師a寄os em tama函○s

n緬propo「扇o棚is鍋t「e sL

畑OSee-e融osq棚雨間朗〈111
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Os modelos de Ruth∈而o「d e Bohr podem ser usados para expl厄ar varias proprie-

dades quini⊂aS da mat訓a' No entanto, nOVOS eXPerImentOS levaram os ⊂ientistas a

moc冊car esses modeios mais uma vez, aP6s o descobrimentO de novas par廿culas.

Hoje se sabe, POr eXemPIo, que Pr6tons e neutrons sao fo「mados por partfculas

a-nda menores, OS quO庵Entretanto, Para ⊂OmPreender o modeio atual de atomo,蒜na

SaO ne⊂eSSarios ⊂0nhecimentos em Matemati⊂a e FisI⊂a alnda mais aprofundadosi POrtug

Vo〔e Viu que, aO longo da hist6「ia das ci釦ciaS, um mOdeio ou umateoria 〔ien-

珊ca a〔eitos em determlnada印O〔a, aS VeZeS, Se tOmam insufiClenteS Para eXPli〔ar

CertOS fen6menos e a〔abam sendo substi亡uidos por novos modeios ou teoriaS, Mas Acesso em詑ago.2018.

as teorjas e os modelos a両gos podem ⊂Ontinuar sendo usados, dentro de [ertOS

limites, Para eXPiicar determInados fen6menos, Por serem mais praticos, faceiS de

Visualizar e de 〔OmPreender, OS mOdeIos de F¥utherfo「d e Bohr ⊂0nt血am sendo

Uti=zados para fins djdati⊂OS,

盈商ns二anions e ⊂紬ons
Em um atomo neutro, O ndmero de e胤rons e lguai ao de pr6tons, e SuaS ⊂argaS

〔惟tri〔aS tem O meSmO VaIor apenas 〔Om Sinais contr訓os. Portanto, em um atOmO

neutro a carga eletri⊂a tOtal e zero.

Em certas situaC6es, O atOmO POde ganhar ou perder e胤rons, deixando de ser

neutro, Nesse caso, PaSSa a Ser Chamado fon.

Quando um atomo neutro ganha um elctron, eie fi〔a 〔Om Carga tOtai negativa. O

fon formado e chamado anion, Qu訓do o atomo neu亡ro perde um eletron, fica com

〔argatOtai posltlVa,Ja que PaSSa ater um Pr6ton a mais甲e O ndmero totai de e胤ronsi

O fon formado 6 ⊂hamado ⊂ation,

Na figu「a ±Li vo〔e POde ver que o atomo de旧0 (〔u」O Sinlbolo e Li) pe「deu um

eletron e transformou-Se em um 〔atiOn, que e rePreSentado por Ll+. VeJa tambem que

O atOmO de fldor 〈cujo sinlboIo e F) ganhou um el紅ron e transformou-Se em Um

allion, que 6 representado por F‾. Os fons devem se「 sempre representados peIo

Srmboio do eiemento qu血i〔0, qUe eStudaremos neste capituio, aCOmPanhado de

Sua Carga elet「l〔a.

楽器〉細mode一剛)
葦豊中n U十

鵠3串tomo de flaor (F)

112〉騨酪丁「怠れsfo咽るesd輔e「棚蒔

書籍)師‾

6解巨s叩銅鐙融でo「鵬鱒O

鵬io撮s言醜鵬航os

「印「es鍋で如OS em絶刷る競hos
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3 N屯mero at6mi⊂O e

n〔imero de massa

Os atonios nao sao todos iguais, Os atomos que formam uma barra de ferro puro,

po「 exempio, S託diferentes daqueies que formam uma ⊂hapa de ouro puro′ Ou de aiu-

minio. O gas hidrog釦o e outro exempio de substa=⊂la formada por um tipo de託omo

dife「ente daqueie que forma o ferro′ O OurO e O aIuminiO. Mas o que os toma diferentes?

Ha uma diferenca entre esses atomos, que eXPi-Ca muitas de suas prop「-edades

斤Si〔aS e qu血cas: O name「O de pr6tons. O atomo de hidrog鉦o tem l pr6ton; O at○○

mo deferro tem 26 pr6tons; O de aiuminio tem 13 pr6tons.

O ndmero de pr6tons e importa=te na 「dentifica車o de um atomo. Esse nClmerO

e ⊂hamado de n心mero at6mi⊂O e e rePreSentado peia letra Zi

lt)dos os atomos ⊂Om O meSmO ndmero at6mico, isto e, COm O meSmO ndmero de

p「6tons, Perfencem ao mesmo eIemento qu血i⊂O e tem PrOPriedades qu血⊂aS iguais.

Po「 exempio, tOdos os atomos que ⊂0ntem l pr6ton pe直en⊂em aO eiemento

qu面CO hidrog帥0' E a mesma regra se api-Ca aOS dema'S eiementos qurmicos exiS-

tentes. Em uma barra de fer「o puro, POr eXemPlo, tOdos os atomos que a ⊂OmP6em

tem ndme「o at6mico 26 e apresentam as mesmas P「OPrIedades qu「micas.

A soma do ndmero de p「6tons com o ndmero de neutrons de um atomo e ⊂ha-

mada de ndmero de massa, queかepresentado pela letra A. 〔omo o nClmero at6miCO

e 「ep「esentado pela letra Z e o ndmero de neutro=S Peia letra N′ POde-Se eS⊂reVe「:

A=Z十N

Um atomo de ferro (cujo s血bolo e Fe), POr eXemPio, tem 26 pr6tons e 30 n乱trons.

Aこ26十号0→A=56

Logo, O Seu ndmero de massa e 56.

4 A o昭aniza画o dos

elet「ons no atomo

No modelo de Rutherford e Bohr, OS eietrons giram em tOrnO do nrdeo de um

atomo em diferentes 6rbitas. Essas 6rbitaS tem raiOS diferentes, iStO e, eStfo a dis-

t±Jl⊂ias variadas do nddeoi

Um 〔Onjunto de 6rbitas que estao a uma mesma dist釦〔la do nrdeo e chamado

de ⊂amada eietr6ni⊂a Ou nivei de energia.

Observe o quadro da figura製缶as ⊂amadas eietr6niea与SaO identifi⊂adas peias

ietras K, L, M, N, 0,巳Q. A primeira⊂amada, a⊂amada K,きa ma-S Pr6ximado nddeo

do atomo. A camada Q 6 a mais distante.

Uma camada eletr6niCa POde te「 mais de um eletron′ maS eXISte um ndmero

maximo de el紅rons que ⊂ada uma deIas e ⊂aPaZ de suportar.

姐棚Se軸帥m煽両軸鵬〈1喜き



O heiio tem 2 e胤rons e′ POr eSSa raZaO, tem aPenaS a ⊂amada K p「eenchida. 」a

O冊0, que tem 3 eletrons, tem duas 〔amadas eletr∂ni⊂aS COm ei6trons: a K e a L'

Quanto maior o ndmero de eIetrons do atomo, mais ⊂amadas eletr6nicas preen⊂hidas

eIetera.

A distribuic訪dos elet「ons nas diversas ⊂amadas obede⊂e a algumas reg「as. Uma

dessas regras e que os e胤rons devem ocupar primeiro a ⊂amada eletr6ni〔a mais

Pr6xima do nndeo. Depois que essa camada estiver preenchlda, OS e胤rons ex⊂eden-

tes passam a o〔uPar a ⊂amada segu而e, e aSSim su〔eSSivamente'

Ha outra regra que diZ que a Clltima camada de um atomo nao pode fi〔ar COm malS

de 8 eletrons e, Se fo「 a 〔amada K, naO POde ter maiS de 2 eletrons.

Veja, POr eXemPIo, a distribu喧O de eletrons do eiemento s6dio (Na), de ndmero

at6mi〔0 1 1:

Observe agora, na figura iコ王〔OmO POdemos representar em uma lmagem a

dis亡ribu庫o de e胤「ons no atomo de s6dlO.

る　㊧　ら

♭6嘉5鵬P「eSe融a涛O d8胴mOde教o de

敦O爪O鵬s(細o劃ost「a雨o a

dist「i軸鍾O de e敵「ons鵬S Ca鵬das

elet「香南cas.圃e朋e面os

repres鍋t約〇s轡m屯m細雨s南O

p「OPO「扇nais e面e si. Co「es

子a n鞄§胤)

Agoravamos organiza「os elet「ons de um atomo 〔Om um ndmero malOrde eie-

trons, Usaremos como exempio o ⊂eSIO (Cs〉, 〔Om ndmero at6mi〔0 55i Nas primei「aS

tres ⊂amadas, a distrlbu庫o e a seguinte‥

Vamos ver ⊂OmO OS e16t「ons rest訓teS SaO distribuidos nas camadas seguintes.

O prlme面mpulso nos leva「ia a p6r 27 e胤rons na ⊂amada N′ qUe ⊂OmPO巾aate ∋2.

No entanto, ⊂OmO neSSe CaSO ela a⊂aba「ia Sendo a踊ma camada, nfo pode「ia ter

mais do que 8 eletrons.

Por isso u帥zamos mais ⊂amadas. A camada N deiXa de ser a 〔iltima e flCa COm

18, que e a qUantidade mais pr6xima de 32′ entre aS quantidades max血as de todas

as camadas.

Fi〔am faltando ainda 9 eietrons para distribuir, Eies nao podem fiear todos na 〔a-

mada O. pois eia seria a珊ma, e, 5egundo a regra, a ditima camada pode te「 no maximO

8 eietrons. Entao, a Camada O fi⊂a [Om 8 e胤rons e l eietron fi⊂a旧〔amada P

Veja ⊂OmO fiCa a distribu唾O de 〔粍trons do cesiO:

Essas regras de dIStribu喧O naO Valem pa「a todos os tipos de atomos,

114〉脚組丁「ansfo「咽る8Sde m離e 「adiaき6es
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壷Os eしementos qu宣m!⊂OS

De acordo com dados daルPAC (Un融interna⊂ional de Quirni⊂a Pura e Aplicada)

de 2016′ Sfo ⊂Onhe⊂idos l 18 eiementos qu血cos, maS SOmente 92 o〔Orrem natu-

「aimente na面ra. Aig…S foram produzidos em laborat6rio nos ace-eradores de par

t軸as′ que PrOVO⊂am ViOIentos ⊂hoques de partieulas eietr一⊂amente Carregadas ⊂On-

tra os atomosja exiStenteS膏u′ ainda′ PeIa colisao de atomos exjstentesi Vga as figu-

ras i些e iLZ' Em gerai, OS elementos qu血i〔OS formados dessa maneira sao ins亡ま_

Veis, duram pouco e logo se transfomam em outros eiementos.

6縄irnagem aさrea das obras de constr鳴aO do aceierador de pa南面as　6別h鵬l subte「r緬eo de 27 km de extensao do acelerador de

brasileiro con鵬do como pro庫Sjri即O Cent「o鵬Ciona焼Pesquisa画面-as da O「ganiza軸Eu「opeia pa「a a Pesquis包Nuciea吊C剛

em Energia e鵬teriais剛PE用em Campinas $円, em 20TZ na su時a, em 2017

[ada elemento qu「mi⊂O e rePreSentado por um srmbolo, formado por uma ou duas

letras que・ em geraI′ ⊂OmP6em o nome em grego ou em -atim do e-emento. A letraS,

POr eXemPIo, e O Sinboio do enxofre (su侃/r em latim),

Q=ando ha mais de um eiemento quirhico que comeca ⊂Om a meSma letra′ COmO

⊂arbono e ⊂抽o′ Ou fldor e fer「o′ um deIes e representado 〔Om duas letras, Por exem-

Pio: ⊂arbono e 〔 e ⊂alcio e Ca;航or6 F e ferro ofe' Nesses ⊂aSOS, a Primeira letrae

maids⊂ula e a seg…da e minds⊂Ula (ambas de f6rma)' Quando ha uma dni〔a letra, eia

e sempre maiascuia.

Nem sempre apare⊂em aS duas letras 'niciais do nome: O S血boIo Pt identifi〔a a

PIatina; Zn. o zin〔O; e Pb, O ⊂humbo (do latim, pんmbum).

離籍弼醜髄鞘紗琶捕購醐鑑鵡霊観籠輔弼電醗曹

Alguns nomes圃cam uma proprjedade do eiemento: ⊂lo「o vem do grego初brt55, que S画fi〔a ”ama「elo-eSVerdeadcr;

f6sforo em grego e ’’o que traz a luz′′ - aigumas formas de f6sforo br冊am no es⊂UrO (sao fosfores⊂enteS川atambem

nOmeS que Se 「eferem a ⊂OrPOS ⊂elestes ou figuras mltO16gl⊂aS璃10 (Soりe promec-O (de伽metきusta mitO-ogla

g「ega〉・ Outros homenagelam PeSSOaS, COmO 6 0 CaSO do einst釦0, em refer釦⊂Ia aO ⊂ientista Aibert EinSteln.

ExIStem aIguns nomes que foram dados桐⊂ando o lugar em que o elemento foi descoberto: hafniO foi des〔Oberto

em Copenhague (DInamarCa〉, que em lat-m 6 H的厄E haainda nomes que se referem a uma ⊂araCteristl⊂ad。 materlaI

em que o eiemento foiencontrado: maO Vem de励o5 que em g「egO Sig=lfi⊂a ・・pedra′:
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轟Os is6topos
Vo〔e」aSabe que um eiemento quinli[O eformado poratomos de mesmo ndme-

ro at6mico′ e qUe eSSe nClmero 〔OrreSPOnde a quantidade de pr6tons de um atomo.

Mas, Se um ⊂Ientista analjsar uma amostra de um dni⊂O eiemento quinl⊂0, POr eXem-

Pio, de oxigeniO, POde en⊂Ontrar atOmOS ⊂Om diferent:eS ndmeros de massa: 16, 17 e

18. Se eles sao todos atomos de oxig釦io, POr que t全m ndmero de massa diferente?

Nesses 〔aSOS, embora todos tenham o mesmo ndmero de pr6tons, POSSuem

ndmeros de neutrons diferentes.

Osatomos de um mesmo eiemento quini〔O quetem ndmero de massadife「en-

te sao 〔hamados de is6topos. Veja nafigu「a皇些Uma rePreSentaCaO dos tres is6topos

do hid「og釦io.

鋤きはSq鵬ma鵬廟topos　‾

de柄d「og緬0蘭em鮒tos

「印「ese部tad8S細tama雨os

n穣即O織O「諒周るis e面e s主

Co「es子細tas癌)

h-d「ogchio leve ou pr6t10　　　　h'drogen10 PeSado ou deutきrlO t珊o ou t「lt釦o

A=1　　　　　　　　　　　　　A=之　　　　　　　　　　　　　　A=ヨ

Embo「a alguns ISatOPOS tenham sido produzidos a由fl⊂lalmente, tOdos os eie-

mentos quini〔OS natUralS POSSuem lS6topos. Por isso, mUitas vezes es⊂reVemOS O

Srmboio de um elemento assim: 12C, Ou l冶Ou 〔arbono-12. isso significaqueestamos

faiandode um lS6topodo carbono com ndmeroat6miCO 6 e ndmero de massa 12. Ele

きo is6topo mais ⊂Omum do 〔arbono. Outros is6topos sao o 〔arbono-13 e o carbono-14.

Os is6topos de um mesmo elemento clurmi⊂O POSSuem aS meSmaS PrOPriedades

quIml⊂aS′ノa que eSSaS PrOPriedades dependem d〇両mero de pr6tons do atomo, e

nao do ndmero de n釦trons. Mas as propriedades fislCaS SaO dlferentes. pois dependem,

em parte, da massa do atomo.

Massa at6mi⊂a

Qual e a massa de um atomo? [omo vimos, OS atOmOS SaO muitO PequenOS.

Asslm, Se VOCe tiVeSSe que dar a resposta em gramas, PreCisariatrabaihar com ndme-

ros decimais extremamente pequenos.

Parando a massade um atomo 〔Om a de outros atomos.

O atomo que os clentiStaS eS⊂Oiheram como padrao para a

〔OmPara!aOfoi OCarbono-12, quee Um is6topodo 〔a「bono ⊂Om

nClmerO de massa 12. Esse atomo passou a ter entfo 12 uni-

dadesde massaat6miCa, Ou 12 u. Em outras palavras, 1 unida-

de de massa at∂mi⊂a(1u〉 vale um doze avos㈱ da ma与与a

at6miea do atomo de carbono-12, Pense em um atomo de ⊂ar-

bono ⊂OmO um ⊂ir⊂uloI Veja a figura皇里Se voce dividlr eSSe Crr-

Culo em 12 partes igUaiS, Cada parte co「responderaauma…idade de

massa at6miCa.
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漢s6topos radioat雪vos

Alguns elementos cluinli〔OS, 〔OmO O ura-

nio′ SaO instaveis: isso s-gnifica que os atomos

desses elementos emitem radia車o e, ⊂Om lSSO,

POdem se transformar em outros atomos. Ra-

diat6es sa。 Partieulas (pr6tons, neutrOnS, etC.〉

0U Ondas eletromagned⊂aS (ralOS X, POr eXem場

Pio) emitidas peio ndcleo do atomo.

Por 〔auSa dessa e de outras 〔ara〔terrSt主

⊂aS, dizemos que esses eiementos sao 「adiO-

ativos. V可a a figura旦迫

Dependendo da intensidade, dotempo de

expos唾O e do tipo de radlaCaO a que uma

PeSSOa flca exposta, POde haver danos no ma-

teriai geneti⊂O′ aume=ta=do o ris⊂O de algu-

mas doencas, ⊂OmO Varios tipos de 〔anCeri O

⊂0ntatO direto com subst含∩〔ias radiOativas

POde tambem causar queimaduras e ate mes-

鑓8冊s彊唾O de n鵬o de胴細mo e面軸d叩a函南描a干踊ad叩or

dois pr緬ns e dois ne蘭ons・柄et「a P 「epreser煽os pr6軸s e a tet「a町tS

n乱trons. (Etem釦tos representados er両amanhos n細p「oporc霊Onais e庸e s主

Co「es子細taSia.j

mO a mOrte. Por isso e extremamente pe「igoso manipuia「 um materiai rad10ativo.

Vqa na figura 6.21 o s「mboIo叩e identlf厄a os Io⊂ais em que esses materialS SaO

ut=izados ou estao armazenados,

Quando ha emissao de partfeulas peio n由eo de is6topos radioativos, POde o⊂Or-

rer uma m=danca =O ndmero de pr6tons do atomo, qUe Se tranSforma en亡ao em

OutrO elemento quirni⊂0' Essa transformatao de um eiem帥tO em OutrO 6 ⊂hama-

da transmuta車o.

Por exempIo′ a ⊂ada intervalo de aproximadamente 8 dias, a metade de

uma amostra do IS6top。 iodo-131 se transmuta em xen6nio. V垂a figura

6'22. Esse tempo necessario para que a metade de uma amostra de ma-

teriai radioatlVO Se desintegre e chamado meia-Vida. 6.劉S面bo!o usad〇円盆「∂

id鮒硝ica「めcais ○○m

ma沌「ia廿ad i o8tivo.

A p「es鍋Qa desse坤o

de桐a鳴「治国Ode se「

d鵬競ada叩「 meio de

胴合的陸潮o chama的

C踊ねdo「紬g容「,

臨画聖堂語間　dese棚欄ope略融

莞岩盤嵩　認諾㌣-ge「
de IOdo.

Cada eiem飢tO tem um temPO de meia-Vida ⊂araCter千stl⊂0. O uranio-235 tem

meja-Vida de 704 milh6es de anos, Ou Seja, neSSe intervaio de tempo metade dos

atomos transforma-Se em um tipo de is6topo do chumbo (⊂humbo-207). Medindo a

quantidade de certos is6topos de uranio e de chumbo, POr eXemPIo, temOS uma刷-

⊂aCaO da idade de uma 「o⊂ha ou de um f6ssil.
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os atomos radioativos podem se「 usados tambem como fonte de energia em

usinas nu⊂Ieares. Quando o nCIcieo de um atomo de uranio-235 e bombardeado por

neutrons′ POr eXe申0, eie pode se partlr em doIS ndcleos menores e emitir maiS

n釦trons, alem de旧erar uma quantidade enorme de energia' Esse pro⊂eSSO de que-

bra d。 ndcleo em dois ndcieos menores, ⊂hamado fjssao nu⊂lea再uma das formas

de obter ene「gia nu⊂一ear' Os neutrons emitidos podem′ POr Sua VeZ′ Partir outros nd-

de。S de uranio e liberar mais energia: e a rea車O nuCiear em cade-a" VeJa a figura聖'

▽
駆聡p「es嫌細O eS叩鋼細a da 「朗的即ciea「 βm 8adeia: O

議も擁o dきum蛮O棚S棚a舶em dois e os融t「o職s em棚os

pro鵬am a queb「a de ou駒s ndcieos高醜mentos r印reSe緬dos

em tam細れos融p「印o「ci飾急is e蘭e s常o「es fant急s副

Dependendo da massa de uranlO Submetida綱ssao′ a energia liberada atapaz

de provocar uma enO「me eXPiosao′ ⊂OmO a que O⊂Orre COm Uma bomba at6mi⊂a.

Mas tambem pode ser aproveitada ⊂OmO fonte de energia nas usinas nucieares′

⊂OmO Vimos no 8Q ano.

As則bstancias radiOativas que surgem a Partlr do uranIO Pre⊂isam ser des⊂arta-

das, ja que difi⊂i-mente podem ser reaproveitadas' Ai6m disso′ aIgumas t全m meia○

○Vlda muito Ionga e tin de ser a「mazenadas em in与talac6es espe〔iai与・

〔omo veremos nO ⊂aPitulo 9′ aigumas radiae6es podem ser usadas para destruir

⊂elulas de tumores, nO tratamento ⊂Onhe⊂ido como radioterapia′ Ou Para e=minar

mi⊂rOrganiSmOS′ eSterillZando′ POr eXemPio・ mate「iais de uso hosp-tala「・

Alguns e-ementos radieativos podem se…ados tambem para diagnosti⊂ar doen-

cas, Por exemplo, na SuSPe'ta de algum tumor na gLanduIa tire6idea (tireoide) um dos

exames que o medi⊂O POde indiCar enVOIve a lngeStaO de pequenas doses de lOdo-1 31′

10do-1 23 ou tecneCIO-99m para io⊂aliZar O tumOr.
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藍瓜睦暁胞畔「軸壷鯖
No而⊂io do se⊂uio XiX′ alg…S ⊂ient-StaS descobriram que ⊂ertOS eiementos

tinham proprjedades semeihantes. Com base =isso, PrOPuSeram difer帥teS mOde-

ios paratentar orga…Zar OS elementos de uma maneira 16gica e de modo afa⊂帖

tar o estude da Qu「mieai

Em 1869′ O ruSSO Dmitr。vanovit⊂h Mendelevev (1834-1907膏gura Q却

um p「Ofessor de Qu「mica′ eStaVa eS⊂reVe=do um livro e anotava as p「opriedades

de cada eiemento qu面co em um ⊂artaO SeParado' Em 〔ertO mOmentO, ele ob-

ServOu que′ Se OS Cart6es fo与Sem arrUmados na ordem da massa at6mj〔a dos

eiementos′ CertaS PrOPriedades se repetiam periodieamente. Desse modo alguns

eiementos formavam grupos ⊂Om aS meSmaS PrOPriedades,

Apesar de outras tentativasja terem sido fejtas, Mendelevev fol qUem efetIVamen-

te ⊂OnSegu両azera organiza車o que engIobou o maio而mero de eiementos quirnicosi

Nas〔ia assim a prime旧tabeia pe「i6dica dos eiementos. V申a figura 6'25.　　　v

Aoestuda「o5elementos ⊂Om Valore… de massapr6ximOSeaque-esqueestao na　縦軸帥脚o融

mesma⊂Oiunados supostoseIementosdesconhe・idos′ Mendelevevfezumaschede #聾露盤

PreVis6es sobre as propriedades desses elementos. Eie esperava que, nO futuro. esses∴ P「imeira vers軸摘befa

elementos fossem des⊂Obertos e que suas previs6es se confirmas与em.　　　　Pe「繍ea・

6.欝面agem輔std「廟繭

P「緬ei「a ta疑痛pe「融i銘

繭「oposねPO手綱eれ胸eyev

約台gi脱臼冊us弱.

」a eram ⊂0nhe[idos, POr eXemPIo, OS eiementos cai⊂io (massa = 40) e titahio

(massa = 48)・ Natabeia de Mendelevev havia uma lacuna entre esses d。is eIemen_

tOS′ O que圃⊂aVa que deveria ex-Stir algum eIemento intermediario, MaiS tarde, O

qurml⊂O Sue〔O Lars Fredrlk Nilson (1840-1899) des〔Ob… eSSe elemento, O eSCandio

(ma与saこ45〉.

Em 1913, 0 〔ientista咽es Henrv Moseiev (1887-1915) des〔Obriu um metOdo

Para determ旧ar a Ca「ga e闘ca do nrdeo e′ ⊂Om isso, O ndmero at6m一⊂0' Eie percebeu

tamb6m que algumas irreguiaridades da tabe-a de Mendelevev podiam ser corrigidas

quando os elementos eram agrupados pelo nClmerO at6mi⊂0, e naO Pela massa at6-

mi〔a. Descobriu assim uma lei cie白描ca′ a iei per闘⊂a dos e-ementos′ Seg…do a quai

algumas propriedades fisieas e qu「micas dos elementos variam de forma peri6diCa

(regular) com o ndmero at6mico.

Observe′ =a Pagina Seguinte′ na figura 6'26, a tabe-a peri6dica atuai,
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Agora voce vai aprender a ler e a Observe:

O Os elementos qu「micos estao representados por seus s血bOIos. Em cada qua-

drinho, alem do s「mboio, ha o nome, O nClmero at6mico e a massa at6mica

aproximada do eiemento. 〔onsuIte o quadro no 〔antO而e「ior esquerdo da

tabela para identificar a pos喧O dessas informac6es.

. Ha sete linhas horizontais, 〔hamadas perfodos ou series. Nessas linhas os

elementos estao arrumados em ordem ⊂reS⊂ente de n〔imerO at6mi⊂0.

. Ha 18 1inhas vertl〔alS OU COiunas: SaO aS fam描as ou grupos, em que ficam os

eiementos 〔Om PrOPrledades semelhantes. No entanto言SSO naO Vaie para o

hidrogehio, que, aPeSar de estar na coIuna l, naO e Ciassificado em nenhuma

fam砧, As 〔Oiunas sao geralmente numeradas de l a 18'

・ No meio databela, do grupo 3 ao 12, eStaO OS 〔hamados eIementos det「an-

S申0 (tambem ⊂Onhecldos como metais de t「ans単O), e naS ParteS lateralS da

tabeia, nOS gruPOS l e 2 e do grupo 13 ao 18, eStaO OS 〔hamados elementos

rep resentativos.

. Os atomos de um mesmo perfodo apresentam o mesmo ndmero de camadas

eletr6ni〔aS (K, L, M...〉. O perfodo em que um elemento esta indica, POrtantO, O

而mero de ⊂amadas eletr6nicas que ele possu主Assim, l租o, berf吊o′ boro, Car-

bono, nitroge面0, OXieenio, fldor e ne6nio, POr eXemPIo, eStaO nO 5egundo pe-

rfodo e tem duas camadas eletr6ni⊂aS: a 〔amada K e a ⊂amada L

. Os elementos das卸e dos Iantan弛eos (〔Ome〔a〔Om O lant含nio) e os das鉦e

dos a⊂tinideos 〈comeca ⊂Om O a⊂tinio) fazem parte da fam航3 (ou 3B, na

nomenclatura mais antiga〉, maS SaO COiocados na parte de baiXO da tabela,

Para que eIa nao fjque muitO eXtenSa.

O V訓os dos eiementos do setimo pe「fodo foram prodしIZidos artifi⊂iaimente em

laborat6rio. Posteriormente alg…S deles foram en⊂0ntrados em 〔On⊂entra〔6es

minimas em dep6sitos minerais naturais. Os elementos de ndmero at6mi〔O

maiOr do que 92 (o ndmero at6mi〔O do ur釦io〉 s託⊂hamados eIementos tran-

Surani⊂OS. Sao radioativos e transformam-Se em OutrOS eiementos.

e Os metaisapa「ecem emfundo de⊂Oramarela, OS naO metais, emf…doverde

e os gases nobres, em fundo violeta.

E bom lembrar que - embora Mendelevev seja considerado o ’‘pai da tabeia pe-

ri6dica’’- a ⊂OnStru車O de todo conhecimento 6 fruto de um trabalho ⊂OnStante e

graduai de muitos pesquiSadores.

Em 1829, POreXemPio, 40 anos antesdatabelade

Mendelevev, O quimiCO alemao 」oham D6bereiner

(1782-1849) havia agrupado eiementos ⊂Om PrOPrie-

dades semelhantes em trfades (grupos de tres), em que

a massa at6miea de um dos eiementos era a medja da

massa at6mi〔a dos outros dois. Veja a figura !圭Z

「i‾‾　「　i‾「i‾‾I　‾　　　　　　‾‾‾‾　　′　⊂)　‾i「　‾‾　‾’-　‾‾○○　‾　-　　　‾　　-‾‾′

mostrando que as propr-edades se repetiam nO Oita言謹認諾器‡認諾盤書落, 。S

vo eiemento.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　demais d緬鍋±os conhecidos na 6poca的en輔cad鵬atdi829),

Out「a tentativa de organiza車o dos eIementos

foi a do qurmiCO lngi全s 」ohn Newiands (1838-1898〉,

que p「op6s, em 1864, gruPOS de sete elementos,票

柚¶OS登臨tos函0…滴丁胴〈121
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Como Becquerel nao descobriu a radioatividade

Quase todos j各ouvlram falar sobre a desco-

berta da rad10atlVidade. A radlOatlVidade 6 um

fen6meno pelo qual os ndcleos at6mlCOS SOfrem

transfomag6es e emitem radlag6es, POdendo,

nesse processo, fomar novos elementos quimi-

COS. Costuma-Se dlZer que Henh Becquerel fol

quem descobnu, em 1896, O fen6meno daradlO-

ativldade; e que eSSa descoberta fol aCldental -

PrOduzida por teI guardado, em una gaVeta, um

COmPOStO de ur合nlO Juntamente COm uma Chapa

fotogr組ca, havendo depoIS reVelado a chapa e

notado nela os sinalS da radlagaO.

A hlSt6na n急O 6 bem asslm. Dl宜cllmente se

POdeha afirmar que Becquerel descobnu a ra-

dlOatlVldade, e aqullo que ele de fato descobnu

nao fol fruto do acaso

[…] DepoIS de ter observado que todos os

COmPOStOS de uranlO (1ummescentes ou nao)

emltiam essas mesmas radlag6es invISivelS,

Becquerel resoIve testar o ur含nio met餌co口e

VeIlfica que ele tamb6m eml七e a radia鉾o Ora,

lSSO POderia ter mostrado que nao se tratava de

um fen6meno de fosforescencia e sm algo de

Outra natureZa Mas Becquerel conclui que esse

uma fosforescencia mVISivel [古　　　　　　　鏡細鋼ri B鎚q鵬re! em s紬abo融6rio,

No micIO de 1898, doIS PeSqulSadores, mdependentemente, tlVeram a idela de tentar localizar outros ma-

terlalS’diferentes do uranio’que emltlSSem radlag6es do mesmo tlpO A busca fol felta, naAlemanha. por G C

Schmidt [1865-1949] e, na Franga, POr Marle Sklodowska Curle [1867-1934]. Em abhl de 1898, ambos publlCa-

ram a descoberta de que o t6rlO emltla rad王ag6es, COmO O ur祖io口

A rad王aqaO emltlda pelo t6no era observada em todos os seus compostos exammados, COmO OCOrria com o

ur餌io Ela pIOduzia efeltOS fotogr各ficos e era um pouco malS Penetrante do que a do uramo十1

Adescoberta do t6no deuunnovo lmf)ulso apesqulSa上] Agora,PerCebla-Se que eSSe naO eraumfen6me-

no ISOlado, que OCOma S6 no uramO Mane Curle 6 quem da a esse fen6meno o nome ‘′radlOatlVldade,.上]V合-Se

que Mane Cuhe estava consclente de que se tratava de um fen6meno muto malS geral.口

Na血tlma reunlaO de 1898 daAcademia de ClenClaS, OS Curie e B6mont apresentavam um novo trabalho口

Nele, aPreSentam eVldenclaS de um novo elemento radioativo, qumlCamente Semelhante ao bario口. Tamb6m

nesse caso, n急O foi possivel separar o novo elemento do metal conhecldo; maS foI POSSivel obter um materla1 900

VeZeS mais atlVO do que o ur合nlO.口Os autores do artlgO dao a esse novo elemento o nome de “工各dlO’’, pOI Pa-

recer malS radioativo do que qualquer outro elemento口

MARTINS, R. A Como Becquerel nao descobnu a radlOatlVldade. Cademo 〔活きarme鳩e de Ensmo de F盗tca.

FIonan6pollS, 7 (Numero Especi弧), P. 27-45, 1990 DISpOnivel em. <https://penodicos,ufsc br/index.phpf縄sICa/article/

VleWFile/10061/14903>. Acesso em. 21 nov. 2018
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馨室踊電轟議纏

〔om ex[eCaO do mercdrio (ve)a flgura 6.29〉, OS metalS SaO S6ildos a temperatura

amblente etem Um POntO defusaoaito. Eies nao quebram com facliidade e, em ge「ai,

POdem ser dobrados, isto 6′ SaO maleavelS - PrinCiPaimente qu訓do aque⊂idos'

Os metais podem ser transfo「mados em fiOS finos, 0U Seja,

桑o d心⊂tei与」

Por possuirem essas proprledades, OS metalS ⊂OStUmam

Ser uSados para moldar ⊂hapas e fab「l〔ar Ob)etOS 〔OmO uten-

Snios dom6stiCOS, Out「a proprIedade dos metalS e 〔Onduzir bem

a eietrl⊂ldade, aO ⊂0ntrario da ma10ria dos nao metaiS. Por essa

razao, OS metais sao muito usados na p「oducao de fios e胤ri⊂OS'

Os metais tambem 〔Onduzem bem o 〔aior e, em geraI, POSSuem

um b「iiho ⊂ara⊂teristi⊂0, O briiho meta=co.

Os metaiS do grupo l (exceto o hldroge刑o, que e Classlfト

⊂ado separadamente dos outros eieme=tOS) sao chamados

metais ai〔aiinos. Veja a flgura 6.30.

妙6.38 A部門S m合tajs a賦面S.

細s朗em鍋で鵬「印「合s馨れ融os

nasね的g「a鵬S n細箆S鳴0

鵬meS欄師即「弱0.)

Ve)a 〔OmO OS metais desse grupo tem aigumas propriedades f千sicas em ⊂Omum:

S証macIOS (podem ser c〇両dos 〔Om Uma fa〔ah tem densidade e ponto de fusao

baiXOS em 「ela車o a outros metais; e reagem mais fa⊂iimente ⊂Om a agua, PrOduz旧do

gas hldrog釦o e ⊂OmPOStOS 〔hamados de bases, que eStudaremos no cap千tuio 8.

Os metaiS do grupo 2 sfo ⊂hamados de metais aI〔aIinoterrosos 〈veja a figura

6,31)eformam bases. EIessfro maiS durosque osdogrupo l e reagem deforma maiS

branda ⊂Om a agua.

妙6.引棚踊s朋的is

急妃a輸ote「「osos.

(Os鏡e鵬機的s

「卿「さSeれta的s鵬s

fotog「a範s南O eS経O蝿

mesma p「叩o噂○○〕

柄物os轡e幽OS函OS割前鵬〈1禍
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配蝿鋪鬱醜離輔繭翁

Quando alguns metais ou ⊂OmPOStOS 〔Ontendo metalS SaO aque⊂idos em uma ⊂hama, eIes emitem luz com cores

⊂araCteristlCaSI Essa emissao de luz o⊂Or「e POrque, q=a=do aque⊂idos, OS elct「ons da帥ma camada eIetr6ni⊂a dos

atomos dos metalS reCebem energ-a′ O que faz ⊂Om que eles passem para camadas mais extemas. Logo depoIS. OS

eIetrons retomam a sua camada ln一⊂Ia用berando energla em forma de luz.

Essa p「opriedade e usada para identlflCar um metai em um teste chamado teste da ⊂hama e para identificar metais

PreSenteS naS eStreIas (peia anaiISe da luz que elas emltem).

As luzes coiorldas dos fogos de a輔砧o tambem sao res=ltado dessa propriedade dos meta-S. Os fogos de artlf屯o

〔Ont全m p6ivora e metaIS COmblnados a out「os eleme=toS (Sais)l A queima da p6lvo「a fo「ne〔e energia para que os elatrons

dos atomos dos metaIS PaSSem Pa「a uma Camada ma-S eXterna e′ aO retOrnara Sua ⊂amada lni⊂iai′ ijberem ene「gia em

forma de luz. E essa luz q=e VemOS qua=do assIStlmOS a Uma queima de fogos de a舶1〇・ V垂a figura 6.32.

6.52 Q∪e面a de

千〇gos de a輔繭o n8

的押合mO「∂開O de

短e継嗣閥p「創a de

S綱tos (弱毒018.

鱗藷輔の弼艶蔀霞

No lado direito da tabela peri6di〔aficam os nao metais. Em temperatura amblen-

te, CerCa da metade se encontra no e与tado gasoso 〈oxig釦io, nitrogenio, 〔loro e fidor〉

e a outra metade se encontra no estado s訓do (carbono, iOdo, f6sforo, enXOfre, Sei釦io

e astato〉. A血icaex⊂e車O e O bromo, que em temPe「aturade 25 O〔 e um i和dovoほ-

til que forma vapores avermelhados. Ve」a a figura生壁・

Entre os nao metaiS eS屯o grupo 17 databeia periedi⊂a, ⊂0nhecido ⊂OmO gruPO

dos haiogenjos: fi心o「 cioro′ bromo′ iodo e astato. F2eveja a tabela peri6di⊂a da figura

堕翌
Os halogchios reagem 〔Om metalS e formam os ⊂hamados compostos i6nl⊂OS,

que estudaremos no pr6ximo ⊂aP証ulo. O cioreto de s6dio (sai de ⊂OZinha〉, POr eXemPIo,

きformado peia combina車o de atomos de cIoro (haIog釦io) e s6dio 〈metai)i

Outro grupo de nfo metais e o grupo 16 da tabeia periedi⊂a, ⊂Onhecido ⊂OmO

grupo dos 〔aI⊂Ogさnios: OXlgenlO, enXOfre, Seほnio e teldrio.
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De modo slmPlifl⊂ado′ POde-Se dizer que os nao metais tem propriedades opos-

tas as dos meta-S川aO ⊂0=duzem tao bem a eletriddade ou o caior; e OS naO metais

S6"dos geralmente quebram se tentarmos dobratos, lStO e, nfo sao maIeavejs. 1am-

bem tem ponto de fusao lnferiorao dos metais (com ex⊂eeaO do 〔arbono naformade

grafite ou diamante),

Os eieTentOS do grupo 18, ⊂hamados de gases nobres ou raros, tem 8 eletrons

na掴macamada (⊂Om eX⊂eCaO do heljo, que tem 2). Esse nClmero de e胤ons ⊂。nfe_

re estabiiidade a esses gases, e POr isso esses eiementos dlfI⊂ilmente se ⊂Ombinam

⊂Om OutrOS naS COndi〔6es ambIenteS.

Esses gases podem ser e=COntrados′ POr eXemPIo, nOS letreiros luminOSOS, 〔OmO

e o caso do ne6nio (rev垂afigura至上圧hdio, POrSermenOS denso que o a再usado

em ba16es de gas.
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ApIique seus ⊂onhe⊂imentos

Respostas da se?aO At/V/dades nas O「lentaC6es dld6tICaS

懸垂歪董蓮競o陳

抄患灘的鵬輔os

rep「es聞くa融s

e調tama連日os縞O

P「叩O「ci〇円a冶e照軒e

Si. Co「es f8ntaSia.

a) Quai e a sequ釦⊂ia hist6rl〔a em qUe OS treS mOdelos da figu「a aclma aPareCeram?

b) Que ⊂ientistas ⊂Ontribui「am para eIaborar ⊂ada modeio?

2 p Sobre o modeIo at6mi〔O de Dalton. responda:

a) Em "nhas gerais, 〔OmO eraeSSe mOdelo?

b) Que mudancas o⊂0「「eram nO mOdeio de atomo de Daiton depois de novas des⊂Obertas?

3 B Devido a suas caracteristi⊂aS, OS dlferentes modelos at6mfros sao ⊂Omume=te ⊂OmParados a estruturas ou objetos.

a) identifit]Ue O mOdelo que pode ser comparado a um pudlm de passa5, 0U a um PanetOne. 」ustifique.

b) identifique o modelo que pode ser ⊂OmParado ao Sistema Solar. 」ustifique.

β再No ⊂ademo, Indique as aflrmatlVaS VerdadelraS SOb「e a estrutura do atomo.

a) No atomo ha duas regi5es: O nddeo e a eietrosfera.

b) Para Dalton, O atOmO era uma Par庇uia indlVISf¥le上

⊂) Os modeIos de atomo de Fiuthe「ford e Bohr possuem espa印s vazios em seu lnterfor

d) O atomo e a menorparte da materia.

e) Os pr6tons, n乱t「ons e eletrons lo⊂a"zam-Se nO n心cleo do itomo.

f) A massa do pr6ton e iguaはdo e16tr。n.

g) O pr6ton tem ⊂arga e胤rica positiva, enquantO O el紺o= tem ⊂arga ei細ca negatlVa.

h) O ndmero de pr6tons de um atomo 〔Or「eSPOnde ao seu ndmero at6mi⊂0.

i) A somado ndmero de pr6tons e do nClmero de eletrons e o ndme「o de massado atomo.

j) O nt]cleo do atomo tem ⊂arga e胤rica tota恒OSitiva.

k) A maior parte da massa do atomo esta no ndcleo.

i) Os atomos de um mesmo eiemento qu面⊂O aPreSentam 。 meSmO ndme「o de pr6tons.

m) Pr6tons e eほt「ons estao Io⊂aiizados na elet「osfera.

n) A massa do e胤「on e aproximadamente膚uai a massa do neut「on.

O) A perda de um eほtron aItera muito a massado itomo.

5) O n心mero at6mi⊂O de um eiem帥tO e 83 e seu ndmero de massae 209. Quantos eletrons, Pr6to=S e neutrOnS POSSuI

Um atOmO neUtro desse elemento?

6 > Um experimentO que ⊂Oiaborou pa「a o desenvoIvimento do modeio at6mi〔O de Rutherford consiStia em bombardear

⊂Om Partf[uias de 〔a「ga 〔睦trI⊂a POS沌va uma finissima camada de ouro.

a) O que aconte〔ia 〔Om eSSaS Partituias?

b) O que foi possivel ⊂0∩⊂luir sobre as ⊂argaS POSitlVaS dos at。mOS a Partir desse experimentO?

7 , Quaはo nClme「O at6mico e o ndmero de massa de um atomo ⊂Om 53 p「6tons, 53 eletronse 74 n乱trons?

8トPorque otermo “atomoii nao esta de a⊂Ordo ⊂Om O qUe hoJe Se Sabe dessapartたuは?

9 ) lmagine um atomo ⊂Om dfametro de O,0002 mi⊂rOmet「O 〈Llm). Quantos desses atomos caberiam enfiieirados em um

espa印de l mm de comprimento?
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諺璧蓑軽重
10> Qual e a 〔arga eletrlCade um fon com 13 pr6tons. 10 eletrons e 15 n乱trons?

11 ) Sabendo que o ndmero at6mico do cioro 6 17′ qua1 6 o ndmero de neutrons dos iS6topos de nClmerOSde massa

35e37?

12 ’Vo⊂e ja sabe que um atomo neutro pode fi⊂a「 eietri〔amente ⊂arregado. Entao, nO 〔ademo. indique as afi「matiVaS

VerdadelraS SOb「e esse processo.

a) Um atomo pode se tornar eietri⊂amente negatlVO quando ganha el社「ons.

b) Um料on fum atomo que ganhou p「6tons e fI⊂Ou ⊂Om ⊂arga e16tri⊂a POS-t-Va.

⊂) Um a面on e um fon 〔Om ⊂a「ga ei6trl⊂a negativa.

d) Quando um atomo se transforma em um fon, Seu ndcleo nao se aItera.

e) Quando um atomo perde um ei6t「on, eie adquire ⊂arga eほtrica negatiVa.

f) Um atomo contmua eletri〔amente neutrO depoiS qUe Perde e胤「ons.

13 > Usando o modelo de Bohr, dist「ibua em camadas os elct「ons dos atomos com os seguinteS nClmeros at6micos: 18,

32.37.

14 ) Observe o quad「o abajxo e depois responda, nO ⊂ade「no, aS queSt6es.

a) QuaiS atOmOS SaO IS6topos?

b) QuaiS SaO OS atOmOS 〔Om PrOPrledades quirni⊂aS Semeihantes?

⊂) identlfique O fon. E um fon positlVO O川egativo? Por que?

15t Com seus conhe⊂imentos sobre elementos qu血⊂OS e COm O que VO⊂台aprendeu em 〔i釦〔ias ao Iongo deseu estu-

do, ldentlflqUe, nO ⊂aderno, 0 nOme dos eiementos que ⊂OrreSPOndemおca「acter千stlCaS abaixo. (Vo〔全POde ⊂OnSul-

tar a tabela peri6dl⊂a da paglna 1 20.)

a) Os doiS metaiS malS Pre⊂10SOS U帥zados em joias.

b) O meta=feluido a tempe「atu「a amblente.

⊂) O elemento que fomao ⊂a「VaO e O dlamante.

d) O eiemento presente em malOr quantidade no gas atmosf卸co,

e) O eiemento que forma o gas ne⊂eSS卸o pa「a nossa respiracao.

f) O eiemento que conduz bem a eIetrl⊂ldade e 6 usado em fIOS de lnStalac6es eletritas.

g) O metai leve e maleavei usado em panelas.

h) O metal p「esente nos ossos e nos dentes.

16 t LocallZe na tabela per16diCa da paglna 1 20. ⊂OmPa「e e COloque em ordem ⊂reS⊂ente de massa at6mICa OS SegulnteS

Pa「eS de eIementos qu血i⊂OS:

O a「ge面0 〈A「〉 e pot主ssio (t(〉;

e ⊂Obalto (〔o〉 e nit]ue‖Ni);

O teit]「iO〈〇日e10do〈i).

O que a〔0nte〔e「ia ⊂Om a O「dem de 〔ada par de elementos citado se o 〔riterio de organizac託fosse a ordem cres〔ente da

massa at6ml〔a, em VeZ do namero at6miCO?

17 ) A explosao de uma bomba nu⊂iea「旧)e「a Um lS6topo rad10atlVO do estr6ncio de ndmero de massa 90, que POde

Ser冊⊂OrPOrado aos ossos e ⊂auSar doen〔aS nO Ser humano. Essa ln⊂OrPOraCaO O⊂Or「e POrque O eSt「6∩⊂IO-90 tem

PrOP「Iedades qufrTllCaS Semeihantes is de outro elemento p「es飢te natUralmente nos ossos, Qual e esse eiemento?

」ustifique sua 「esposta.
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R。。P。St。S da s。Ca。 Ar,V,d。des nas O「lenta?6es dldatroas B軽窒董董垂

18} Descub「a, na tabela per16di〔a da paglna 120, O elemento cuJO nOme e uma homenagem ao p「inc申ai crlador dessa

tabela.

19 ’冊que no 〔ade「no apenas as afirmatlVaS COrretaS. (Vo⊂e POde ⊂0=Suita「 atabela per16dl〔a da pagina 120.)

a) O ar e uma mlStura de gases. entre os qualS eSta O nltrOg釦10, um gaS nObre ou raro.

b) Metais geralmente sao maleavelS e naO ⊂Onduzem corrente eletrl⊂a.

⊂) A ma10rla dos eIementosqurmicos e ⊂0nStIturda por nao metalS.

d) Os elementos do mesmo perfodo possuem o mesmo nClmerO de [amadas eletr6nl〔aSl

e) Os metais geralmente sao s6lldos nas ⊂Ondl!6es usualS de temperatura e pressaol

f) As llnhas horlZOntais da tabeia pe「i6di⊂a SaO 〔hamadas de pe「rodos ou series.

g) Os elementos estao o「ganlZados na tabela peri6dl〔a em Ordem 〔reS[ente de ndmero de massa.

h) As coiunas da tabeia peri6dl[a SaO 〔hamadas de fam「llaS Ou gruPOS.

i) Os elementos do mesmo per「Odo tem prop「iedades quinlI〔a与Semelhantesl

j) O hldrog釦o perten⊂e aO gruPO dos metais al〔allnOS e tem PrOPriedades qurmlCaS Semeihantes as dos out「os

elementos desse grupo.

k) Os metalS Sltuam-Se nO lado dIreltO databela per16diCa.

i) Em gera恒s nao m武alS CO=duzem meihor o calor que os metalS.

m) Nas llnhas horizontalS, OS eiementos estao arrumados em ordem ⊂reS⊂ente de nClmero at∂mi⊂Ol

n) A orgarmzacao databela peri6dl〔a basela-Se nO agruPamentO dos elementos em famhias, de a⊂Ordo ⊂Om aS Se-

me旧an!aS em SUaS PrOPriedades.

o) lt)dos os metaiS SaO S6囲os nas condie5es usuais de temperatura e pressfro.

2O} Um estudanteafirmou queo ⊂O「PO humano封ormado prln⊂岬alm飢te POr[HONPS.Vo⊂鐙⊂aPaZde des⊂Ob「i「oque

ele qulS dlZer ⊂Om lSSO? (Vo⊂e POde consultar atabela per16dlCa da paglna 120.〉

21 > Consultando atabela peri6di⊂ada pagi=a 120′ lde=tlflque, nO ⊂ademo・ OS ndmeros dos g「upos que correspondem a

cada ltem (um grupo pode corresponde「a malS de um ltem′ e um ltem POde servira malS de um g「upo〉l

a) Os metalS al[a冊oterrosos,

b) Os gases nobres.

⊂) Os halogen10S.

d) Os calcog釦ios.

e) Os metaiS ai〔a=nos.

f) Os eiementos de trans唾0.

O texto asegu-r e SOb「e umalmPOrtante ⊂lentlStaque trabalhou ⊂Om mOdelos at6mlCOS. Leia-O COm aten車O e facao

quesepede.

Numa 6poca em que a cl合nCla era domlnada pelos homens’Marie Cune fez uma verdadelra reVOluqaO nO me10 Clen-

t綿co e na pr6pna hlSt6na ao ser a pnmelIa mulher do m皿do a ganhar un Pr合mio Nobel Sua malOr COntnbulgaO Para a

clenCla foi a descobe競a da radioatlVldade e de novos elementos qutmlCOS

口
Encorajada pelo pal a Se mtereSSa工Pela ci台ncla, Mahe temnou os estudos aos 1 5 anos e passou a tIabamar como

professora, anteS de se mudar para Pans, Onde contmuOu SeuS eStudos Em 1883’Mane graduou-Se bacharel em FisICa e

MatematlCa Pela UnlVerSldade de Sourbonne, tOmando-Se, mais tarde, a Pnmelra mulher a lecionaI neSSa lmPOrtante

lnStitulCaO de ensino europela・

上i

Em 1894, Mane conheceu o professor de FislCa PlerIe Cune, COm quem CaSOu-Se十1

As pesqulSaS reallZadas por Marie res皿aram na descoberta de dois novos elementos quimlCOS O PO16mo’que ganhou

este nome em homenagem ao pais natal dela, e O redlO Apesquisa do casal Cu血e abnu un novo cammho a ser explorado

na pesqulSa Cient組ca e m6dica, levando multOS ClentlStaS da 6poca a estudar o assunto

白書
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Respostas da seeao At/V/dades nas Onentac6es dldatlCaS

Essa cientlSta POIonesa fol a fundadora do Ins-

tltutO do R台dlO, em ParlS, Onde se formaram cien-

tlStaS de lmPOItanCla reCOnhecida. Em 1 922, Marle

Cune tOmOu-Se membro assoclado da Academla

de MedlCma. Faleceu em ]ulho de 1934, devldo a

uma leucemla CauSada pela longa exposlgaO aOS

elementosrad10ativos com os qualS trabalhou em

SuaS PeSqulSaS.

口

MAREE Cune. vida, Obra e descobertas.

Cana庇tenc胎DISPOnivel em:

<http : //www.canalclenCia.iblCt.br/

PerSOna]ldades_aenCiaL/Mane_Cllrie.rm>
Acessoe皿29ag° 2018

a) Con5ulte em di⊂iona「ios o sienifl〔ado das pa-

iavras que vo⊂e naO COnhe⊂e e rediJa uma de-

f面車o para essas palavras.

b) De a⊂Ordo 〔Om O teXtO, quais fo「am as ⊂Ont「i-

bul〔6es de Marie 〔urle Pa「a a ⊂i釦⊂ia?

C) Como o estudo da 「adioatiVidade contrlbuiu

Para a COnSt「uCaO de um modeio at6m忙O

mais completo?

d) Em sua opiniaO, POr que 6 impo鴫nte que

tanto mulheres 〔OmO homens sqam m⊂en-

tlVados a estudar temas de dlferentes areas,

⊂OmO ClenCla e MatematlCa?

鞭軽輩

Em grupo, PrOVlden⊂iem O Seguinte materlal:

Materiai

O廿全s objetos do ⊂OtldlanO 〈por exemplo, lapiS, 〔aneta, boIa de pingue-POngue. borra〔ha, teSOura ⊂Om POntaS ar「edon-

dadas, ⊂Oiher, tamPa de ga「rafa, et⊂.)

O Uma⊂aiXa de papelao (OU de madeira) 〔Om tamPa

Pro⊂edimento

乱Sem que os out「os grupos veJam, COIoquem os obJetOS dent「o da caixa e fe〔hem-na bem (se for ne〔eSSar10, ⊂Olem

a tampa ⊂Om flta adesiVa).

2. O professor deve o「lentar os grupos para que sejam formadas ⊂aixas com diferentes ⊂OmbinaC6es de objetos‘

3. Os v鉦os grupos da 〔Iasse devem tro〔ar aS ⊂alXaS entre Si e [ada componente do grupo devera tenta「 descob「i「

- Sem abrir, aPenaS Sa⊂udlndo a ⊂alXa reCeblda - quais sao os objetos que estao dentro deia.

4. Depois que todos tlVe「em feito uma tentativa de des〔Obrlr OS ObJetOS, abram as [aixas e ⊂0nflram Se a⊂e厄「am.

Resuitados e dis⊂uSSaO

Quando todos os grupos tlVerem te「mlnado, diS⊂Utam aS SeguinteS queSt6es:

a) Quai e a semeihan〔a entre a atlVidade que vo⊂台s rea=za「am e o modo como o cientiSta trabalha?

b) Em que sentido a pesqulSa SObre a est「utu「a do atomo e semeihante a esta atlVldade?
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剛的鍋舌癌的s a鵬S細登is e蜜鳴u雨噂edき鍋鳴s鵬dos em s醸P「雨軸〇・

RespostasdoboxeAqL/eStわe nas O「lentaC6esdldat-CaS

Vo⊂合」ateVe ter Visto cosmeticos. ⊂OmO OS mOSt「ados nafiguraZ±l ou aIimentOS

sendo anun〔iados como produtos ′’sem quinli〔a′出0⊂e aCha que e possivel exIStir um

PrOduto sem quirniea?

As substan⊂ias quirni⊂aS eStaO PreSe=teS em toda parte’e naO aPenaS em 〔ertOS

prod=tOS. 1t)dos os materiaiS COm OS quais temos co=tatO′ ⊂OmO a agUa′ OS metais′ 0与

a=mentos e nosso pr6prio corpo喜O formados porsubstancias ou compostos quirni⊂OS'

Apesar de serem ⊂Onhe⊂idos l 18 eIementos qu面cos - CO=tando os nat:urais e

os a輔ciais 「 ha miihares de subst釦⊂ias quirnl⊂aS diferentes. E a ⊂ada ano mais

substanciaS SaO PrOduzidas em laborat6「ios.

Neste ⊂aP乱io, Ve「emOS ⊂OmO OS atOmOS POdem se unir e originar eSSa

quantidade de substancias qu丁mi⊂aS diferentes. Ve「emos′ ainda′ ⊂OmO a mudan⊆a

de temperatura afeta a orga=izacao de atomos e moldeuias das substan⊂ias.
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宣A estabil雪dade dos

gases nob「es
No ⊂aPfuio 6, VlmOS que OS gaSeS nOb「es sao en⊂0ntrados llVreS′

Ou S句a, eles nao se ⊂Ombinam naturalmente ⊂Om OutrOS atOmOS. Veja

a figura Z圭DiZemOS, entaO, que OS gaSeS nObres sao constituidos de

atomos estaveis. Mas por que isso a〔Onte[e?

O fato de os gases nobres nao estabelecerem liga〔OeS qulml〔aS

naturaimente ⊂hamou a aten車o dos clentiStaS. Quando esses atomos

foram estudados, Pe「⊂ebeu-Se que eIes apresentam uma semeiha=Ca:

todos os gases nobres possuem um ndmero maxjmo de elct「ons na

ditima ⊂amada eietr6niea.

No cap軸o ante「IOr VlmOS que aS 〔amadas eietr6nicas sao iden-

tiflCadas peias letras K, L, M, N, 0, P Q. A primeira⊂amada, aCamada L(,

e a mais pr6x血a do nrdeo do atomo; a CamadaQ e a malS distante'

Nocasodo helio, adltima〔amadaeaK, CuJO ndmero maximodee胤rons

e 2川OS dema-S gaSeS nObres′ O ndmero maximo de el計ro=S naditima

Camada e 8・ VeJa O mOdelo naflguraZ主

▽
椛0g恕騨0㈱繭do舗Ca鰯ba廟を用mg森鵬b「燈

す8胴a鵬的「脚緬粥s帥屯me「調e敦脚os飽輸0

廟es周e「 d勝手, eSSeS細mos南O馨S融晴粥鵬

恐れ鮒血胴鮒t「o紳輔.陸m鍋的s e都筑緬繭S

「卵eS鋸でad鱗鋼でa鵬融S融囲p○「きi銅a治

e庸e s主C鵬S手鍋t怠S副

㊧ 18pr6tons　　$ 22neut「ons ∴∴㊧ 18ei6trons

▽
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e臨a鵬両os商O P棚0「細れais合議t「e s腔0鵬子引証as刺

Os atomos que n証sfb ⊂iassif一⊂ados 〔OmO gaSeS nObres nfo t全m a航ma cama-

da preenchlda com o ndmero maximo de el醜rons e rarame=te S訪encontrados =vres

na natureza. Essa observa車o levou os ⊂ientiStaS a ⊂On⊂両「em que os atomos que nao

SaO gaSeS =Obres se ⊂Omb一=am ⊂Om OutrOS atOmOS′ adquirlndo estab胴ade.

Assim, Para adqulrir eSta帥dade, um atOmO devera g訓har ou perder elctrons

para fica「 com 8 eletrons na踊ma camada (ou 2, nO ⊂aSO do冊o). isso geralmente

a〔OnteCe quando um atomo se liga a outro.

Nesse ⊂aPitulo serao apresentados tres tipos de ilgaC6es que os atomos podem

fomar. obtendo estabi=dade: a i6ni〔a, a 〔OValente e a met訓〔a.
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軸蝿難産蝿輔蕾睦醗醗醍醐鵡醜態

Em 1894′ O CientlSta eS〔O〔eS Wl=iam Ramsav (1852-

-1916出eya a figura王±〉 des⊂Obrlu um nOVO eiemento

encontrado no ar e constituido por atomos ISOiados, que

nao formavam mc膚〔uIas. Por apresentar baIXa reatiVida-

de, O elemento foi chamado de arg6nio (do g「ego卸gon

inerte〉. Nos anos segulnteS, OS OUtrOS gaSeS mOnOat6mi-

⊂OS foram des〔Obertos.

A des⊂Oberta dos gases nobres teve duas p「1n⊂ipaIS

⊂OnSequen⊂ias. UmadeIas′ de 〔araterte6「lCO・ fo- O melhor

entendlmentO da est「utura at6mica. Em 1916, Pa「a eX-

plicar porque os gases nobres nao costumam se ⊂Omblna「

⊂Om Out「OS eiementos, OS ⊂ientlStaS eStadunidenses

Gilbert LewIS (1875-1946〉 e lrvlng Langm川「 (1881-

-1957), COm O alemao WaIther L(OSSel 〈1888-1 956〉, for-

mula「am a teoria do octeto. Antes deles, O fislCO Niels

Boh「j紬avia P「OPOStO que OS atOmOS POSSuem dlVe「Sa与

camadas de eほtrons que ⊂i「⊂undam se…ddeo, e qUe OS

gases nobres′ COm eXCe車O do heiiO′ POSSUem Oito ele-

trons na ditima ⊂amada. Partlndo dessa proposI〔fr主OS

autores da teo「ia do octeto propuseram que os atomOS

⊂Om Oito e16t「ons na dltima ⊂amada 〔OStumam Ser eS-

tavelS. Eles afi「maram tambem que os demais atomos

tendem a se comblna「 〔Om OutrOS, Perdendo ou ganhan-

do eletrons com atend釦cia de compIetar (ou esvazlar)銅seu laborat6rね.

sua 〔amada externa. Essa regra pode se「 usada em ai-

guns ⊂aSOS Para enCOntrar a f6rmuia de ⊂ertOS ⊂OmPOStOS′ maS naO Se aPli⊂a a tOdos os eiementos da tabela

Pe「i6dlCa.

Outra co=Sequen⊂ia da des⊂Oberta dos gases nob「es′ de ⊂arater Pratieo, dlZ 「eSPe-to aO Se= uSO ⊂Omer⊂ial. No fi=al

do s6⊂uIo XIX, O arg6niO PaSSOu a P「eenCher o lnterior das p血e-raS lampadas e16trl⊂aS′ a fim de lmPedir que seu flIa-

mento reaglSSe ⊂Om O OXigano e entrasse em ⊂Ombustao. Um uso mais re⊂ente do arg∂n-O e 「 a eXtin車O de ir唾ndios

em amblenteS COm materlalS de=⊂ados, ⊂OmO eiet「6nicos e a⊂e「VOS de museus′ POr naO reagi「 ⊂Om eles. Outro exempio

sao os ba16es di画IeiS, ⊂OmO O da f-guraZ王que ante⊂ede「am o aviねln-C-almente′ eles ⊂0ntinham em seu inter-Or

o gis hldrog釦0. que 6 altamente l=f-amavei. Ap6s 1937・ quando um inc釦d-0 num d-rlgivei alemao ⊂a=SOU a mOrte

de todos os seus ocupantes. os dl「-g了veis passaram a ⊂Onter gaS h6llO, que naO 6 inflamavel.

1雷2〉胸部ans千〇「噂esda ma融e「a噂S



姦しigag6es quImi⊂aS臆
Ap6s se ligarem uns aos outros, Ou Seja, aP6s estabeiece「em liga〔OeS quIml〔aS,

OS atOmOS PaSSam a aPreSentar Cara⊂teristi⊂aS diferentes daqueias ap「esentada5

antes da lig挙aO. Po「 exempio, O S6dio e um metai branco-Prateado que, em ⊂0ntatO

〔Om a agua, PrOduz uma rea車O rまpida e vioienta, iibe「ando hidrogeniO (veja a figura

7.6). 0 ⊂loro e um gas verde e, em determinada 〔0∩〔entraCaO, 6 venenoso.

Entretanto. 0 ⊂lo「eto de s6dio 〈prin⊂ipal 〔OmPOnente do sal de 〔OZinha), que e

formado peia liga車o entre atomos de s6dio e atomos de 〔ioro, naO reage ViOienta-

mente ⊂Om aagua, 〔OmO O S6dlO; e naO e um g誌venenoso, ⊂OmO O 〔loro.

Aし晦日印O容On容簡
Sabendo que o atomo de s6dio tem l eletron na踊ma camada e o atomo de

〔Ioro possui 7 eietrons na 〔冊ma camada, Se em uma Sltua車O hipot6ti〔a eSSeS doiS

atomos entrassem em contato, 1 eほtron do atomo de s6dio passaria para o atomo

de cioro. Veja na figuraZヱum esquema que representa esse pro⊂eSSO.

㊥

轡)㊥中一、轡

間を㊥㊥㊨
の　⑱轡

の“

ねn与るdiO (Na十)

dlStrlbu頓o dos eほtrons

K=之,」=8

、㊧

諺’亨の一〇-、、事

年●

▽
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Assim, ambos flCariam com 8 eL紅rons [a dltima camada:

. o atomo de s6dlO fi⊂Ou ⊂Om 8 elきt「ons na 〔Iltlma

Camada e 〔Om 〔arga elct「l〔a POSitlVa,」a que Per-

deu l elet「on.巾ansformou-Se aSSim em um

fon positivo, Ou ⊂atOn: Na+.

O atomodes6diofi⊂0U COm 8eletrons nadi-

tima camada e com 〔arga el軸ca negativa, ja

que ganhou l e胤ron'巾ansformou-Se aSSim

em um fon negativo, Ou anion, Chamado fon ⊂i○○

reto (ou anion 〔loreto): 〔ケ.

liintO O atOmO de [lo「o como o atomo de s6dio, agOra fons,

passam a ter uma configura車o eietr6nICa Seme旧ante a dos

gases nob「es: ⊂Om 8 eietrons na d冊ma ⊂amada'

Por terem ca「gas de mesmo valor mas de slnais opostos,

os dois fons se atraem e formam uma鳴a車o qurmi⊂a 〔hama-

da iiga車o i6ni⊂a. Essa atra〔aO entre OS fons de s6dio e os fo=S

de cioro forma o cloreto de s6dio, uma Substan⊂ia i6而⊂a tam-

bem ⊂hamada ⊂OmPOSto i6ni⊂0.

A organizacao dos rons cioreto e dos rons de s6dio forma um aglomerado′ Ou

agregado i6ni⊂Oi Ve」a a figura Z旦

〔om o exempI。 do cIoreto de s6diO′ Vimos que′ Para que a ligacao 10nl⊂a OCOrra

entre dois atomos, 6 pre⊂iso que eles formem fons de ⊂argaS OPOStaS′ Ou Sqa′ e PreCiso

que um deles tenha a tend全n⊂ia de perder eletrons e o outro de ganhar eietrons′ Para

al⊂anea「 uma [OnfiguraCaO eStaVei.

〔omo os me亡aistem, em geral, 1, 2 ou 3 el紺ons na〔冊ma ⊂amada・ e OS naO me-

tais tem 5, 6 0u 7, a liga車O i6nl⊂a geralmente a⊂OnteCe entre um meta=que tende a

pe「der elctrons〉 e um nao metai 〈que tende a ganhar elatrons). Ela tambem pode ocor-

rerentre um metal e o hldrog釦i〇・

A iiga車O i釦lCa POde ser represe=tada pelacargael軸⊂ado fon e peios ele-

trons dasua ditima ⊂amada, que SaO indicados por boiinhas, aSteris⊂OS, CruZeS Ou

outros srmbolos.

Veja ⊂OmO ficam essas representac6es para o ⊂ioreto de s6dlO 〈na踊ma de宙

apenas os eietrons da珊ma ⊂amada do ⊂ioro estao lndicadas):

[Na+]町] ou Na+⊂frou [N串淵‾

Esse t-PO de representa〔aO`dos compostos qu面cos sfb ⊂hamadas f6rmulas qul

mi⊂aS. A f6muia qu緬⊂a indlCa a qua雨dade e o tlPO de atomo que foma o composto.

A determina車o da f6rmuia qu「mi⊂a de um ⊂OmPOStO i6ni⊂O缶elta da seguinte

maneira: O ndmero da carga do c甜0n fi⊂a Sendo o indi⊂e do anion e viCe-VerSa' Vela:

[Na壇><呼子　Na.Cll

Quando o ndmero for l. ele nao pre⊂lSa Ser indi〔ado' Ass-m, O CIoreto de s6dlO e

representado peはf6rmula NaC玖Essa f6rmuia, Chamada f6rmuia …itaria, Indi〔a
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em qualquer amostra do sai′ Para ⊂ada fon de s6dio ha um fon de cIoro.
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Agora vamos imaginar outra situacao: 0 ⊂al⊂io tem 2 eletrOnS em Sua CIitima

⊂amada, enquantO O OXig釦io tem 6' Vo亡き〔OnSegue imaginar o que pode a⊂0nte-

〔e川a 〔Ombina車o entre esses doiS atOmOS?

0 ⊂al⊂io tende a perder 2 elctrons e o oxig釦io tende a re⊂eber 2 eietrons,

assim ambos fi⊂am 〔Om 8 eletrons na ditima ⊂amada. Como sao formados doiS

fons com cargas de mesmo valor, maS de s旧aiS OPOStOS, PO「 atraCaO eletri⊂a,

estabeie〔e-Se uma ligaCaO 16nl⊂a. Veja a figuraZ曇.

・一一㊧-、、、

雪子-、Q思、
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em t∂m急航os n毒0 PrOPO「C融a総e附きs主義o「es子a門壇s胡

A f6rmula unitaria desse ⊂OmPOStO POde ser entao dete「minada:

圃暑く輩‾垂C垂

〔omo os dois ndmeros sao lguais, eies nao precisam ser indi⊂ados naf6rmu-

ia. Dessa maneira, O COmPOStO formado e representado peiaf6「mula unit訓a 〔aO

e e chamado de 6xido de 〔alc10.

Vamos anallSar eSta terCeira SItuaeaO: O Cal〔io tem 2 eletrons na dl亡血a ca-

madae ofldortem 7. 〔omo seriaa lIga!aO qulml⊂aentre eSSeS elementos?

Nesse 〔aSO O Calcio foma um fon ⊂Om ⊂arga +2 e o航or um fon 〔Om

⊂arga -1・ 〔omo sao formados fons com 〔argaS OPOStaS e Vaiores diferentes, ⊂ada

atomo de ⊂al⊂io ira atrair e estabele〔e「 liga車O 16ni[a [Om dois atomos de fidor.

[〔a王/永く千円‾醒吟Ca阜[〔担/永く頂‾認印a阜

A f6rmula do composto 16niCO formado e 〔aF2 (fiuo「eto de 〔ai⊂io;

Veja a figuraZ」P).

O ndmero 2, ⊂OIo〔ado na parte infe「iOr, lndi[a que Para Cada fon

de 〔al⊂lO ha2 fons de fldor.

Note tambem que asoma das ⊂argaSeletrlCaS naS f6rmuias e nula,

IStO e, a SOma tOtal de cargas posItivas e igual a somade cargas ne-

gativas.

O ndmero de eletrons que um atomo pode ganhar ou perder 〈ou

entao 〔OmPar亡"har, COmO VOCe Vaive「 adlante〉 e ⊂hamado vaIen〔ia do

itomo.

Por isso, aS liga印es 10nl⊂aS SaO Chamadas tambem de iigac6es

eIetrovaientesi

Nos exempIos anteriores, dIZemOS que O S6dio tem val釦cia+1 e o

CIo「0, -1. 」ao 〔alcIO e O OXigenlO tem Valen[ia+2 e -2, reSPeCtlVamente.

彊園圏
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Aしiga軍o ⊂OVaしente

」avimos que, na natureZa, um gaS nObre como o圃o e formado por atomos

isoiados de h6iIO. O mesmo nao a⊂0nte〔e, POr eXemPIo, COm O gaS hidrog釦o, ⊂ujos

atomos estao unidos doiS a dois, formando o que ⊂Onhecemos como mo16⊂uIas.

As moldeulas podem sercompostas de dois ou mais atomos′ que POdem se「 iguais

ou dlferentes entre si.

As moIe〔Uias podem ser representadas por uma f6rmuIa mole⊂uiar. Por exempIo,

af6rmulado gas hidrog釦o e H2 e ado gasoxlg釦o e O2. O ndmero 2 que acompanha

af6rmuia e chamado軸ce, e輔⊂a a quantidade de atomos que formaa moiecula.

Como o atomo de hidrog釦io tem tend釦cia a ga=har elctrons′ quando atomos

de hidrog釦o se ⊂Omblnam′ eles compa圃ham ei紺ons. Ass-m′ ⊂ada atomo passa a

ter dois eletrons em vez de um, adqu両do a estabiiidade ⊂OmO um atOmO do gas

h創o, um gaS nObre, ⊂Om 2 e16trons na捕macamada.V垂nafiguraZ旦um esque-

ma do que a⊂Onte⊂e na COm土面a車o de dois atomos de hidroge面o.

Cada parde eletrons compa刷hado封ormado por um eietron de ⊂ada　　　__●、

atomo' 〔om o compa刷hamento, Cada par perten⊂e Simultaneamente aos

do書うまtomos,

Os eietrons que formam o par sao atraidos pelos nrdeos de ambos

os atomos, umaVeZ que ⊂argaS ∈惟tri⊂aS de sinaiS OPOStOS Se at「aem. Essa

atra車o mantem os atomos unidos 〇台a ⊂hamada iiga缶o ⊂OVaiente. Esse

tipo de lisagio e responsavel peIa fo「ma車O das molecuias, ⊂OmO a do gas

hidrog釦o, do gas oxig釦o e da agua. Por isso e [hamada tambem de

-iga車o mo-e⊂uIar. As subst含ncias formadas por moldeuias sfro ⊂hamadas

substan⊂ias mole〔uIares.

Para representar uma mo鷹ula′ POdemos usar a f6rmula moie⊂ular

a f6rmu-a e-et「6両⊂a, que lndi⊂a OS PareS de eほtrons da d岨ma ⊂amada′

ou a f6rmu-a estrutural, que rePreSenta ⊂Om Um t「aCO O Par de e胤rons

⊂OmPart“hado pelos atomos.

Veja ⊂OmO S託essas f6rmuias:

H2

f卸mu ia moiecular

▽
棚Rep鵬鮒t轡鍾O de moc闇0

鵡駆癒c南d函廊og緬0.

【醜鵬胸s 「印「es銅で細os

em軽部細hos南o

p「opo「Cio蟻is鮒で「e s主

Co「es f鍋t総融

O gas oxig鉦o, PO「 eXemPlo, e formado por dois atomos de ox唱enio. [ada

atomo de oxig釦o tem tend釦⊂ia a ganhar 2 el紺ons′ POrtantO ⊂OmPartilham doiS

elctrons, formando 2 pa「esI De与Se mOdo′ Cada atomo fi⊂a COm 8 e胤rons' 〔onside-

re sempre que os e16t「ons que formam a “gacao fazem parte dos dois atomos si-

multaneamente. VeJa a figura Z二ユ主

∇

敬鵬d繭do甑abe融me爪o de踊蚤棚閑0棚彊蹄e捌t「函Ois細mos de o新g緬〇・
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Veja as formulas abaixo:

A agua e uma substancla mOlec=lar ⊂uja f6rmula e H2O, q=e l=d庇2 atomos de

hidrog釦Oe l de oxlg釦io para cada mol血ia de agua.

Se apenas um atomo de hid「og釦o compa刑hasse seu eietron com o oxig釦o,

O atOmO de hld「og釦io flCaria eStaVel, ⊂Om 2 eletrons na 〔旧ma 〔amada eletrchica. Mas

O OXig釦0′ que tem 6 el紅rons em sua踊ma ⊂amada′ fi⊂aria com 7. Porem, qua=do

doIS atOmOS de hidrog釦o ⊂OmPa刑ham eほtrons com o oxig釦io, eSte fi⊂a COm 8

elatrons na踊ma 〔amada e adqujre estabiiidade' Observe a figuraZ旦

耶Rep「ese鴫喧O d∂ dis面bu髄O露os繭「棚s脱朋o融ねd彊倒∂. Os繭「脚S禅a「鉛の飾

em ∂Z両面cleo do atomo de oxige剛o em verm輔o e os n幽eos dos細mos de輔drog緬0,

e両「細c○南em飢tOS e dist釦ci合s 「印「ese範融s登m tam細雨s融P「Op8「Ci○れais師鵬S主

Co「esねntas癌〕

AbalXO eStaO aP「eSe=tadas outras f6rm=las que podem ser usadas para repre-

Sentar uma mOiecuIa de agua.

/0¥
日　　　　H

f6rmula estruturaI

Alem das f6rmulas′ POdemos ut硝zar um modeIo para representar a moiecula de

agua, [OmO aPreSentado na flguraZ±±.

A llga!aO 〔OValente, em gerai, 0〔Orre entre dois nao metalS言StO e, entre atOmOS

que possuem 4, 5, 6 0u 7 eletrons na dltima〔amada, Ou entre um nfo metal e o

hjdrog釦io.

〔omo vimos, O ndmero de eietrons que =m atOmO POde cederou ganhar(nas

iiga〔6es ichicas) ou entao [OmPa刑har 〈nas llgaC6es covaientes) corresponde a sua

Vaien⊂ia. UtliiZando a agua ⊂OmO eXemPlo‥ Cada atomo de hidrog鉦o ⊂OmPa刑ha

um eietro=′ tendo val釦cla l; enquantO O atOmO de oxig釦o tem vai釦⊂ia 2, POrque

COmPart冊a doiS eietrons.

糊車軸ode!o d怠棚o胎c南de

自邸a壷銅両e oxig告辞o帥

Ve「me臨O e蛮om鵬鎚

棚「og金面o em b「寂れco.
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Aしiga帝o met甜⊂a
No 8Q ano voce aprendeu que a corrente ei6t「一⊂a討ormada peio mov-mentO

ordenado de cargas eletr'CaS. Essas cargas SaO OS eletrons. V面OStambem que os

metais (principa-mente o ⊂Ob「e′ ut用zado nos fios eletri⊂OS) sao bons ⊂0nduto「es

de eietri〔idade. Agora que vo⊂e ⊂0nhece a estrutura dos atomos′ COnSegui「1a eX-

p-icar essa prOPriedade dos metais de ⊂Onduzir eletri⊂一dade?

para expi-Car PO「 que OS metais sao bons condutores de eietri⊂idade′ OS C'en-

tistas criaram um mOdeio de -iga車O met訓⊂a′ qUe 「ePreSenta COmO OS atOmOS

met訓〔OS Se COmPOrtam quando estao pr6ximos um dos outros.

Na maioria dos metais, OS atOmOS naO Se ligam da mesmafoma que os ato-

mos de um comp。StO 16nico ou de uma molecuIa. Nas鴫ac6es met訓tas′ OS ele-

trons da踊ma camada podem move「-Se liv「emente′ Sendo ⊂OmPart冊ados entre

diversos atomOS ligados. Veja a figuraZi旦

elet「ons liVreS

直樅R印「ese∩ta碕O

esqJem細∞ da胸a時O

me繭i∞」的部鮒tos

「印「esentados e鵬

t細綱日os南O p「OpO「諦頼alS

eれt「e si. Co「es fa鴫tasia.1

Quando os eietrons saem de um atomo′ eIe fica tempora「iamente com ex〔eSSO

de ⊂arga POSitiva. Costuma-Se dlZer′ en庵0, que OS metais sao fomados por fons po-

sitivos imersos em uma eS函e de ・′nuvem de e胤0nS′′ ou em um ′一ma「 de e16trons“’

livres, que Se mOVime=tam de maneira desordenada'

A facilidade com que os eletro=S Se deslocam entre os atOmOS eXPIl⊂a POr que OS

metais em gerai conduzem bem a eletricidade. GeraImente′ OS eletrons dos metaiS

movem-Se de forma desorganizada em todas as d-re⊆6es"

porem, qUando ligamOS um fio met訓co a uma p冊a′ O mOVimentO fiea mais or-

ganizado: O fluxo de elet「ons segue determinado sentido・ de maneira O「denada′ ge-

rando 〔Orrente eletriCa,

A ⊂Orrente eletrica que passa POr Um fio de cobre' POr eXemPIo′ e formada pelo

m。V,mentO O,denado de eietrons de um ponto a OutrO do flO. V申a figu「aZ肇・

fluxo de elet「ons

置き8〉鵬組丁「ans千〇「噂融a ma融繭90eS

樅Rep「es鋸ta鋳0

8S叩e部会tica do紬xo de

el色t「ons em um栂met劉co

極鎚∂踊a P鵬・陸me証os
「epres箆繭dos em tam細hos
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-3 Subsをan⊂ia simp[es e

Substan⊂ia ⊂OmPOSta

〔omojavimos′ a mOlecula de gas oxigenio, que eXiste naatmosfera′封orma-

do peia u南9 de dois atomos 'guaiS: O OXig細o' 」a a moldeula de gas ⊂arb6nico,

Cuja f6rmula moIecuiar e 〔02, e formada por dois tipos de atomo: O ⊂arb。nO e O

OXig全niO.

O gas oxigenIO e′ POrtantO′ uma Subs恰n⊂ia simp-es′ POis e formado pe-a uniao

de atomos do mesmo elemento qu面co' 」a a mo庇ula de gas 〔a「b6nico ctonsidera-

da uma substan⊂ia ⊂OmPOSta′ POiS e formada pe-a uniao de atomos de djferentes

elementos qu「mi⊂OS' Veja a figura 7.1 7.

As subst計cias i鉦cas formam substan。as ⊂OmPOStaS′ PO'S SaO formadas por

folnS dife「entes′ COmO e O CaSO do ⊂loreto de s6dio, que tem fons de s6dio e de cloro,

Reveja a figura 7.7.

珊R㊧p「esenta煎O de modelos de m狛面as融的S O噂nio e de如S Ca「軸co,

酌mentos e distchcias represe融os em tamanhos融propo「cionajs entre si. Cores f8ntaSia.)
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宙Os estados f蕗i⊂OS da mat緬a
Voce ja sabe que a matEina pode se apresentar em

l申do e gasoso. Ve」a a figura Z」±.　/

tres estados fis忙OS: S訓do,

Ago「a, VO⊂全saberia explhar que dlfereneas existem na o「gan-ZaCaO das molrfu-

ias ou dos atomos em Cada um dos tres estados frsi⊂OS?

vamos partir de aspectos maCrOS⊂6pi⊂OS′ que POdem ser vistos a olho nu" A ob-

serva車v de sitUaCdes cotid融os nos mOStra que eX-Stem dife「帥〔aS e巾e as ⊂a「a⊂‾

teristicas dos materfa"S S6"dos, m]uido与e gaSOSOS.

um s6iido′ ⊂OmO um Peda印de mamo「e ou uma barra de fer「0′ temforma e

volume definIdos. Nao teremos fac両dade′ POr eXemPio- em mOdif〔ar O formato do

marmore se o pressienarmos'

」a um申do, ⊂OmO a垂va′ tambem tem volume de帥do’maLS Sua forma varla

de acordo com o formato do re⊂lPiente que oCuPa. O mesmo volume de agua (por

exemplo, um l-trO〉 ter絢matos diferentes se eStlVer dentro de uma garrafa ou em

um baide. Por suavez, OS gaSeS, COmO O ar atmOSfe「i〔O亘O tem forma nem vofume

def面dos. Um gas o⊂uPa tOdo o vo-ume do re⊂ipiente em que eStatOntido.

Agora vamos PrOCurar rela⊂ionar as caraCte融cas que帥XergamOS aS CaraCte-

risticas de atomos e mo鷹uias dos s6"dos,申dos e gasosos. 〔omo expli⊂ar OS fatos

a⊂lma Utl=Zando os modeios

No estado s訓do, aS Par

em estado s6ndo nao podem se movimentar; e-as apenas v暁m em uma pOS唾o fiXa.

isso exp"⊂a POr que OS S6“dos nao mudam de

com l和dos e gases. Vejaafigural里

100〉醐組了「a緬a弾雨-ae「蕪es

forma 〔Om fa〔冊ade, COmO a〔OnteCe

棚的essa面8gem壷v縄
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No estado l申do′ aS Partたu応se movimentam mais livremente, quando ⊂Om-

Paradas ao estado s61ido′ POdendo deslizar umas sobre as outras. V垂a figura 7,20.

Essa fiuIdez pemite aos =串do与aSSumir formatos variados,

No estado gasoso′ aS ParticuIas movlmentam-Se ainda mais iiVremente, flC訓do

maiS dlStanteS umaS das outras do que as partieuIas de um s訓do ou de um l和doiPor

isso′ Um gaS nfro tem fo「ma e volumes def-nidos e pode ser comprimido e expandido,

lStOき・ Seu VOlume pode variarcom o aumento ou adjmlnu喧O da pres与aO SObre ele.

O espa印entre as partfcuias nos s61jdos e nos l和ldos chem meno「 que nos

gase与′ PO「iSSO e muito maiS患c" comprlmirum gas do q]e Um S6"do ou um l申do.

72川ep「es帥…唾O de輔de焼as囲鵡ulas蕪g函d印e煽れdo細9金S周dem se「

蛮o桐os ou m鵬〇両s冊s細mos e as棚焼庇s融S約vistvejs a幽0甑的調鮒tos

「印「eSe∩融os em胎mされ船s融propo「cio蝿is e航「e s主Co「es f鋼tas別

0 ⊂alor e as mudangas de estado

Quando se fome⊂e energia na fo「ma de ⊂alo「 a um corpo, SuaS Partr⊂uias ⊂O-

me〔am a Se mOVimentar mais rapjdamente′ POis passam a ter ma-S ene「gia.

E essa agita車o das partieuias que determina a temPeratura de um ⊂O「PO, ⊂OmO

Voce tambem viu que oforne⊂lmento de e=e「gia naforma de ⊂aior pode provo-

Car mudanca no estado fisi〔O da materiai Sabe tambem que a mudanca de estado

S6iido para l中do e chamada fusao e que o fen6meno inverso 6 a solidifit:a車O. A

PaSSagem do estado l申do para o estado gasoso e ⊂hamada vaporiza車O (pode

a⊂0nte⊂er POr ebu嘩0′ POr eVaPO「aCaO Ou POr ⊂aIefacao) e o fen6meno inverso e a

COndensac託ou =quefacね
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Vamos ver o que aconte⊂e COm aS Partr⊂uias de uma subst釦⊂ia du「ante as

mudan〔aS de estad。 fislCO. VeJa na figura Z三iZ a diferenca entre a organiZaCaO das

partitulas =O eStado s6iido′ nO eStado血中ido e no estado gasoso.

estado s61 ido estado Iiq uido estado gasoso

ゆす艶紳「es鮒ta鐘O de

mo鵬ねs d叩a面鋤ias照o

轡stado s榔do,渦eSt∂弱

=qu融e鵬es鳴d8 gaSOSO.

組銅e雨S 「即eSentados

e爪で合m飾h聡醸O

野「印O「C臨ais e航「e s主

的「es fanてas融

Agora vamos ver o que o⊂Orre ⊂Om a agua durante as mudancas de estado fr-

si⊂O. Ao contr鉦o do que o⊂Orre ⊂Om a ma-O「la dos mate「iais- a agua aumenta de

voIume na mudanca do estado irquido para o s6l'do′ ⊂OmO Se「i expIieado a segui「・

Observe na figu「a Z圭que no geio as mol紅uias de agua estio orgamzadas e

fortemente atra丁das umas as outras. lsso acontece po「 ⊂aUSa de旧tera!6es lnter-

mole⊂ulares entre as moie⊂ulas de agua.

Entao, O que a⊂Onte⊂e quando co10CamOS geio a zero g「au 〔elsluS em temPe-

ratura ambiente, de cer⊂a de 25 O[? VoceJa Sabe que O
C〔きまtemPe「atura na quaI

〔OmeCa a O⊂Orrer a fusao do gelo' Acompanhe a segu一「 aS mudan⊆a5 mOIe⊂uIares

que acontecem durante o derretimento do gei〇・

A飢ergia na foma de calor′ t「anSferida do ambiente pa「a o geio′ aum帥ta O

grau de agita車O (energia cineti⊂a) das moほtuIas e faz a agua passar, aOS POu⊂OS′

para o estado ifelUido (processo de fusaoL

lbda a ene「gia na forma de caIo「 e absorvida peIas partrfulas e somente quan-

do todo o geio tiver der「etido e que a tempe「atura do ⊆istema va- COme⊆a「 a SUbir.

Ou seja, a energia na fo「ma de ⊂aior transferida do ambiente pa「a a agua vai aumen‾

tar a agitacao das moldeuias′ fazendo com que a tempe「atura da agua aumente'

Ainda h計ntera〔6es entre as molecuias de agua, maS elasja nao ocupam POSi印eS

flXa与, ⊂OmO nO gelo. ReveJa afigu「a Zi望.

雌〉醐恥丁酬StO噂esda融剛「a噂S

>勲R印「ese輔車O de叩odeios
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Na soildifi〔a勘OCOrre um PrO⊂eSSO inverso ao dafusao. Quando colocamos, POr

exempIo′ um POuCO de agua no 〔0ngeiador … agua PermaneCercho estado i申do ate

atingir O OC′ quando en鐙o ocorre「a a soIidifieacao.

A est「utura mole⊂ular da agua permlte 〔OmPree=der por que o gelo flutua na agua.

〔omo estudamos no 7Qan○○ adensidade do gelo 6 menor do que a daagua. No esta-

do s6ildo′ aS mO鷹uIas de agua estao mais afastadas do que no estado印do言sso

aconte〔e PO申ue′ nO gelo′ ha intera〔6es lntemOle⊂uiares que ma=tem aS mOほeulas

maiS afastadas do que no estado m]U-do.

Quando aque〔emOS O geio a O O[′ eIe vai derretendo e as moldeu-as de agua se

aPrOXimam umaS das outras. Qua=do atemperat=ra Chega a cer⊂a de 4 O⊂, a Orga=i-

ZaCaO das mo慮rulas e a mais ⊂OmPa⊂ta POSSivel.

E o que a⊂Onte⊂e qUando a agua ferve, lStO e,

figura Z圭生・

quando entra em ebulisao? V匂a a

No 6Q a=0′ VO⊂e aP「endeu que a ⊂amada de ar que envoIve a lerra exer⊂e Uma

PreSSaO SOb「e a sua super両e: a PreSSaO atmOSfe両⊂a. Ao nivel do mar a pressao

equivaie a l a亡mo5fera(atm), que e uma …idade de pressao. Quanto maiOrfora aIti-

tude′ me=Or SerねPreSS託atmosf卸⊂a. As moiecuias do ar exer⊂em uma PreSSaO

SObre a super龍ie daagua i申da, ⊂ho〔ando-Se ⊂0ntra SUaS mOleculas.

Entao′ lmagine um pouco de agua ⊂OmeCando a ferver em'uma panela aberta.

A ebu喧O aCOnteCe quando muitas moldeulas de agua se movlmentam ⊂Om energla

⊂lnedca suficiente para superar a pressao atmosf知⊂a e e5⊂aPar Pela supe価e do

旅団ld〇・ PaSSando para o estado de vapor de fomavioienta, ⊂Om afo「ma車o de bo旧恩S

no inter10r e na SuPer抽e do i申do.

A atracao entre as mo庫ulas de ag=a diminui e elas passam a se mover de

foma lndependente umas das outras. Rev垂afjguraZ些

Ao nivel do mar a agua ferve a aproxlmadamente lOO O⊂・ Essa temperatura

⊂OrreSPOnde ienergla Cined⊂a med-a das mo庫ulas de igua′ que e Sufl〔iente pa「a e-as

es〔aParem Pela superfrde do l申do (ou sqa, a agua VaPOrizar) quando a pressao

SObre o l申do ede l atmosfera 〈pressao atmosf前⊂a aO =ivel do mar〉. Se a aguafor

POSta Paraferver a uma altitude acima d-SSO’a PreSSaO atmOSf卸ca sera meno「 assim

COmO a temPeratUra de ebul唾O.

A manuten車o da temperatura de um sistema dura=te mudanca de estado斤sICO

Se aPli⊂a nOS ⊂aSOS de fusao, SOlidifi〔a卓O, ebu喧O e ⊂Ondensa車o. Somente depois

que a mudanca de estado se ⊂OmPieta e que a temperatura ⊂OmeCa a aumentar Ou

dlminuir de acordo com o que estive「 o⊂0「rendo ⊂Om O Sistema: Se eSta re⊂ebendo ou

Perdendo energia na forma de caior
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離緑海脚a no繭

巾No cademo, lndlqUe aS aflrmativas verdadelraS.

a) O atomo de 〔loro, ⊂Om Sete eほtrons na dltlma⊂amada′きum atomo estive上

b) A exISt釦⊂ia de uma lmenSa Variedade de subst=incias naturaiS deve-Se ataPa⊂idade de os atomos se comblna-

rementresi.

⊂) A agua6 umasubsta=ClaSimples.

d) Nas ligac6es quinllCaS OS atOmOS tendem a ad叩「ir uma COnf-gUra⊆aO elet「6nl⊂a Semelhante a dos gases nob「es.

e) O gas h-drogeniO e uma Substan⊂ia ⊂OmPOSta.

f) MetalS t全m tend釦cla a formar 〔約〇nS aO Se 〔Omblnarem 〔Om naO metalS.

g) Nao meta-S tem tend釦⊂la a formar aniOnS aO Se ⊂Ombinarem COm metaiS.

h) Em um baiao com o gas h訓o. ha moldeulas de hel10・

i) Um atomo com um師co eletro…a埴ma ⊂amada tem tendencla a re⊂eber eletrons de outros atomos.

2 p Porque o fon cIoreto (〔のきmalS eStaVei que o atomo de cloro?

3 p Ao 〔Ontr知O do h-d「og細o′ O gaS hel10 uSado em ba15es meteoroi6glCOS naO Pegafogo. ExpIlq=e eSSa PrOPrledade

do h釦o em termos quImi〔OS.

小Um eiemento qu「mi⊂O de ndmero at6mi⊂O 'gual a 17 e outro de ndmero at∂ml⊂O lgual a = se⊂Omb-nam・ Faca a

dlStr輔車O de e胤rons desses atomos e responda em seu ⊂ade「no.

a) QuaI e o eIemento que ⊂ede eletrons? Qual o que recebe? Quantos e胤rons sao ⊂edldos e 「ecebldos poratomo?

b) Que llga車O Iformada entre esses elementos?

昌♭ Expiique O q=ea⊂0=te⊂e COm OS el紺ons dos atomos que estao em uma llga卓0 〔OVaiente.

6 ) A am緬a fuma substan〔la mOle⊂ula「 formada por atomos de hldrog細o (ndmero at6mlCO l) …dos a um atomo

de nltrOg鉦o小dme「o at6ml⊂O 7〉. Com essa lnfoma車o・ reSPOnda:

a) Qual e af6rmula moie〔ular daam6nla?

b) Quantas =gaC6es covaientes existem na mol紅ula de am6nIa?

7 ) Quantos elctrons um atomo de ndmero at6ml⊂0 1 6 deve receber pa「a adquir-r a eSt「=tUra eStaVel de um gas nob「e?

8 } Entre as f6rmu-as H2, H20‘ 〔02’02・ 〔aCl2・ NH3 e NaC4 qualS l=dl〔am‥

a) substanclaS Simples?

b) substanclaS COmPOStaS?

⊂) compostos le面COS?

d) compostos molecuiares?

9 ' Afigura abalXO mOStra, em mOdeios′ O Clue eXISte dentro de um vidro ⊂Om g垂CIor〇・

> 725銃SCIo「oco爪

es叩e鵬a de suas

爪oI色c庇S旧ementos

「印「e群れtados e爪

tam∈旧hos南o

p「叩o「cion∂is e爪「e s主

Co「es fantas癌〕

a) Quantos atomos de 〔loro apare⊂em nO eSquema? E qua=taS mOl女uia5?

b) Que tlPO de llgaCaO ha entre os atomos de ⊂ioro?

⊂) EsquematlZe nO ⊂aderno a f6rmu-a moie⊂u-ar e a f6rmuia estrutu「al do gおcloro, Sabendo que ⊂ada atomo de

⊂loro tem 7 eletrons na dltIma ⊂amada.
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轍重量董珊両軸
10) Sabendo que o flCIortem 7 eletrons na ClitimaCamada e o caicIOtem 2, reSPOnda;

a) Como e a f6rmuia do composto formado entre esses doIS eIementos?

b) Quantos eletrons existem na踊ma ⊂amada dos 2 fons depois que formam o ⊂OmPOStO?

⊂) Oual e avaI台n〔iade [ada atomo?

d) Ouaはa 〔a「ga eletri〔a de ⊂ada fon?

11 t A f6rmula qu「mi⊂a da sa〔a「OSe. O aCd⊂ar COmum, e [,2H220,.. Quantos atomos ha nessa moほ⊂uia? Ha quantos ele-

mentos quirnl⊂OS dlferentes? E uma substan⊂Ia SlmPles ou composta?

12 ) Vo⊂eja aprendeu que, quando um organISmO mOr「e, aS Substan⊂ias que formam seu corpo sao transfomadas em

OutraS Substan⊂ias, ⊂OmO O gaS 〔a「b∂nlCO, a agua e OS SalS mlneralS.

a) 〔omo se ⊂hama essa transforma車O?

b) Expllque POr que POdemos dizer que ⊂ada um de n6s possul, nO ⊂OrPO, atOmOS qUe eStlVeram PreSenteS nO Orga-

nlSmO de muitos seres vivos do passado.

13 ) No 〔ademo. 1ndlque aS afirmatiVaS VerdadeiraS.

a) Os gases nobres estabelecem facilmente liga!6es quinli〔aS COm OUtrOS elementos.

b) Na liga車o ent「e dois atomos de oxigenio, um dos atomos cede e16trons ao out「0.

C) A llgaCaO formada entre doIS atOmOS de hldrog細O e uma llga串O 16nl〔a.

d) Em um peda印de ferro,帥⊂0ntramOS atOmOS Unldos por鳴ac6es metall⊂aS.

e) Na agua, OS atOmOS de hidroge面o formam iigac6es covalentes 〔Om O atOmO de oxlgen10,

f) O doreto de s6diO 〈sai de ⊂OZinha) 6 um ⊂OmPOStO I∂nico.

g) A llgaCaO i∂ni⊂a O⊂Or「e geraimente entre dois nao metais.

h) Na liga車o i6ni⊂a, O atOmO que Cede eietrons transforma-Se em um ⊂at10∩.

i) Na llgaCaO ⊂OValente o⊂Orre 〔OmPa巾ihamento de eietrons.

j) MetaIS ⊂Onduzem bem a eiet「i⊂idade porque possuem multos eietrons liVreS.

14 ) Que tiPO de liga車O quinll⊂a a[Onte⊂e飢tre doIS atOmOS, [ada um com nt]mero at6ml⊂O 1 7? 」ustlfIque Sua reSPOSta.

〈Para descobrir, faca a dist「ibu唾o elet「6ni[a do atomo.)

15 ) O carbono possuI qUat「O eietrons na Clitlma Camada, e O hldrog釦10, Um eletron. Sabendo que o metano e um ⊂Om-

POStO mO)e⊂uIar formado por atomos de hldrog釦0 (nClmero at∂mi⊂O l) unldos por白ga車o ⊂OVaiente a um atomo

de 〔arbono (nClmero at6ml⊂0 6), reSPOnda:

a) Qual e af6rmuia mole⊂ular do metano?

b) Quantas白ga!6es ⊂OVaientes ha na mole〔ula de metano?

16 b A fIgura abaiXO mOStra a dlStrlbu直O de el計rons dos atomos de桐O e S6diO. [omo essa diStribu唾O eXPIta o fato

de esses elementos te「em p「opriedades qu面〔aS Semeihantes?

●-.-●、-
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Respostas da secao AtIV/dades nas Orlentae6es dldf庇as B堅襲垂璽

17 ’O grafl⊂O abaixo mostra a m=danea de temperatura e as mudan申s de estado frsl⊂O de um materlal em funcao da

quantldade de ene「gia re〔eblda na forma de 〔alor. As pequenas esfe「as representam as mole⊂Ulas desse materlal.

Mudan!aS de tempe「atura de aco「do ⊂Om a energia re⊂ebida

‡∵÷ 
壁韻 醗酵 �4 � 

鱗2 

a) O que as letrasA e B no gr綱⊂O indi⊂am?

b) No tre〔ho 2 e no trecho 4 atemperaturavarla?

⊂) Qual e o estado fisi〔O do materlal nas regi6es l′ ∋ e 5 do gr甜co?

d) Que mudanca de estado esti oco「rendo no tre⊂ho 2? E no tre⊂ho 4? Por que, neSSeS t「eChos, eStaO reP「eSenta-

dos dois tipos de organlZaCaO das mole[ulas?

Ve)a O que e neCeSSarlO Para reallZa「 eSta ativldade e slga aS OrlentaC6es dadas,

Mate「ial

. Geiopi⊂ado

e Copo de plastlCO t「anSPa「ente

0 1erm6metro de laborat6rlO que lndique temperaturas de -10 OC a =O O〔 ou maiS

Pro⊂edimento

l " O professor devera providenciar geio pi⊂ado e coIo⊂計o dent「o do copo a uma aItura ape=aS S=flClente Pa「a ⊂Obrlr

O bulbo do term6metro, que devera ficar totaimente 〔Oberto por gelo.

2. 0 ⊂OPO deverafl〔ar em um lo⊂al com temperaturaambiente quente.

3. Ap6s um ou doIS mlnutOS, enquantO O gelo derrete, Observem e anotem atempe「atura inl⊂la=ndi〔ada no term6metro.

4. Ap6s a ma10r Parte do gelo derreter′ maS enqUa=tO alnda houver um pouquinho de gelo′ anOtem nOVamente a

temperatura,

5. Alg…S m血tos ap6s todo o gelo derreter, facam a C冊ma leltura de tempe「atura.

Resuitados e dis⊂uSSaO

R∈SPOndamおpe「guntas.

a) Enquanto o gelo derrete, qual e atemperatu「a do sistemaformado pelo gelo derretendo e a igua em estado l「quido?

b) Oual atemperatura daagua alguns mlnutOS aP6stodo o gelo ter der「etido?

⊂) Quai a expllCaeaO mOle〔ular para a varla車O de temperatura observada ao Iongo do experlmentO?
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翻鴨S鴻廉s㊧g臨綱9a de a纏ag千e融的朋bonecos

Respostas do boxe A quesf§0 e naS O「lentaC6es dldatlCaS

O 。偽qge um equiPamentO de seguranea utiiizado em autom6veis. Ele ⊂0nSis-

te em umaboisa que se lnfla rapidamente em ⊂aSO de um impa⊂tO Ou de umafrea-

da extremame=te brusca, PrOtegendo os passagelrOS COntra Choques mecani⊂OSi O

gas u輔zado para lnfiar o o胸qge o nitrOg全nio′ liberado por uma rea鍵O quIml⊂a.

Pa「a que o sistema functone corretamente′きpreciSO que O VOlume de gas

Iiberado seja exato, nem maior nem menor que o volume adequado para proteger

o passageiro e evitar o romplmentO do 。胸喝Veja a flgura 8.1.

Neste ⊂aPr山io vo⊂台va- amP"ar seus conhecimentOS SObre as rea印es quimi-

⊂aS e VerifiCar ⊂uidados importantes que devemos te「 para evitar ac-dentes ⊂Om

produtos qurmicos. Vamos conhecer tambem as transformac6es que o⊂Orrem

entre as func6es quinli⊂a5, gruPOS de substan⊂ias ⊂Om PrOPriedades描erentes.

丁雨暗部潤S凋雨脚く仰



粗Representa帝o de

「餌与るe重叩寡m寡⊂a与
No 6Q ano voc全viu que POdemos misturar dete「minados materiais e obte「 pro-

dutos diferentes dos materiais in-Ciais. Esse tipo de transforma車o cthamado rea車o

qu緬⊂a' Vo⊂e Se lembra de aigumas evid餌as que podemos pro⊂urar Para ide輔car

uma transforma車o qu緬ca?

Mudanca de cor aumento da temperatura, forma缶O de gases"beracao de luz e

forma缶O de s6Iido (precipitado〉 quando dois i申dos sao miSturados sao algumas das

eviden⊂ias de que estamos diante de uma rea車o qufrni⊂a. Veja a figura豊玉

A seg叫Observe mais um exempIo de reacao qu丁mica‘

Se miStura「mOS, POr eXemPIo′一imaiha de fer「o ⊂Om enXOf「e em p6′ que tem 〔Or

amareIa, Obteremos uma mistura em que o fer〇

十O POde serfa⊂冊ente separado do enxofre com

um ina. Veja a figura壁i

Mas, Se aqlle⊂ermOS a miStura em labo-

rat6riO POr CertO temPO′ VamOS Obte「 uma

substan⊂ia Chamada suifeto de ferro仕Reve-

ja a figu「a斐・ Essa substan〔ia nao 6 amare‾

lanem podeseratrarda porina. Houve′ POr-

tanto, uma reaCaO qurmica′ COm a formacao

de uma nova substancia. Essa e as demais

reac6es quini⊂aS POdem ser representadas

POr equaCOeS.

Equa車o quinica e um ⊂0njunto de sin-

bo10S uti=zados para representar uma reaCaO
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Veja a equaCaO qulmi〔a qUe rePreSenta a rea車O entre O ferro e o enxofre′ ⊂Om O

aumento da temperatura′ Originando suifeto de fe「ro ii.

F。 (与)十S (与虐Fe雲(s)

Observe que ha doIS lados′ Ou membros′ na equaCaO′ SeParados por uma seta.

Esse sinb6io rep「esenta a transforma卓O qurmi⊂a, ⊂Om a PrOducao de novas sub与-

tanciaS.

No primelrO memb「o es胞o o ferro e o enxofre・ que SaO ⊂hamados de reagentes

- aS Substan⊂IaS que 「eagem. No segundo membro fi⊂am OS PrOdutos da rea⊆aO - aS

与ubstancias resultantes deia,

Essa equa車o l=dica que o eiemento qumco ferro combina-Se COm O eiemento

qurml〔O enXOfre para o「-g爪ar O Sulfeto de ferro i上A iet「a grega deita (△) sobre a seta

lndi⊂a que a reaCaO SO O⊂Orre SOb aque⊂imento'

Na equa車o, O eStado fisieo de 〔ada substan・ia引ndlCado por s (与6iido屈〈I申do〉′

g (gasoso), aq (aquoso - quando a substan。a eSta em SOlu車o com agua) e v (vapo「).

就鯨醍醒鱒嗣

A fe「「ugem 6 0 PrOduto de uma reaeao qulml⊂a e=tre O fer「0′

aaguae o oxlg釦io do a「・Vejaafigura8.4.

Um experlmentO SlmPles pode demonstrarque o gas oxlg釦O

e a agua pa舶Pam da rea缶O de formacao da ferrugem1 0bserve

a figura 8・5.

No prlmeiro tubo′ OS PregOS qUe ⊂Ontem O ferro estさo em

⊂OntatO 〔Om aaguae COm O gaS OXlg細O (presente no are dlS-

soIvldo na agua), O resultado 6 que os pregos enferruJam.

No segundo tubo′ fechado・ ha uma s=bsta=⊂la hlgrOSC6pICa′

isto 6, uma Substancia qUe absorve a umidade do ar (por exem-

pIo, SfllCa gei). Nesse tubo. o ferro esta em ⊂OntatO COm O OXト

gen10′ maStOdaaaguafo- absorvidapeiasubst含∩⊂一ah-grOSC6-　v

pi⊂a e, POr lSSO, naO ha formacao de ferr=gem.

No ter〔elrOtubo. os p「egosforam mergulhados em aguades-

tllad坤sto 6, em agua Pu「a′ Sem OXig釦lO diSSOIvldo =eia. Acima

da aguafoI COIo⊂ada uma ⊂amada de 6leo e o tubo foi fechado

⊂Om uma rOiha. Nesse tubo, naO houve contato do ferro ⊂Om O

ox-g鉦O do ar. Portanto′ tambem nao houve fomacao de

ferrugem.

自nalmente, nO dltlmO tubo, OS PregOS foram mergulhados

em agua saigada. Nesse輔mo tubo′ a ferrugem apa「ece malS

rapidamente, POrque′ alem de estar em co=tatO COm agUa e

oxigano do ar′ a PreSen〔ade千〇ns′ ⊂OmO OS folnS S6dio e ⊂loro′

a⊂elera a forma車o de ferrugem.

Pa「a evltar a ferrugem, POde-Se PrOteger a SuPerfide do

objeto ⊂Om llma ⊂amada de tl=ta Ou COm metalS que lmPedem

o⊂Ont:同doferro ⊂Om O OXlg釦io, 〔OmO O Zln〔0 (gaIvaniZaeaO),

0 ⊂「OmO (o切etos ⊂rOmados) e o estanho (usado na parte ln-

te「na das Iata5).

丁繭m圃u咽・融博し08担



Baしan⊂eamentO de equa!6es qu看ml⊂aS

Vamos ver mais um exempIo de reacao qu「miCa. Se o gas hidroge面O for mistura-

do com o gas oxige面o em laborat6riO′ POr PrOfissionais especial浸ados′ e uma fais⊂a

eletri⊂a for disparada na mistura, OCOrrera uma Pequena eXPIosao e uma nova subs-

t合n〔ia Sera formada: a agua,

Podemos representar o que a⊂OnteCeu USando esferas como modelos de atomoi

Veja a flgura窒垂

▽

馳A rea鐙O qu(m融entre棚rag緬o e oxig緬o produz約ua・勘eme融os r印resen融os em tam@n雨s

南叩「opo「cio閥isきれ亀「e s高o「es f細融i∂.)

Observe que as 2 moh釦ulas de hidrog合nio se combinaram com l moiecuia de

oxig鉦O, formando 2 moiecuias de ag岨Portanto・ O hidrog細o e o oxigen'O SaO OS

reagentes, enqllanto a agua e O PrOduto da reacao.

V垂COmO POdemos representar essa reacao por meio de uma equacao quiml⊂a:

→2H之O(l)

Na equa車o, nOVamente O eStado fisico de ⊂ada substan⊂ia e indicado′ agOra POr

g (gasoso) e川中uido)i

Per⊂eba que, em uma reaCaO quimi⊂a′ OS eiementos e o ndmero de atomos de

〔ada eiemento t仝m de ser os mesmos ante与e depois da rea車o, As 「eac6es quirnicas

nao destroem atomos nem 〔riam atomos novos. O que muda 6 a forma como eles

est訪organizados.

〔omo o ndmero de atomos de 〔ada elemento tem de ser o mesmo antes e

depois da rea車o, uma equaCaO quini⊂a deve estar baian⊂eada (ou ajustada)′ isto

e, O ndmero de atomos de cadaeiementotem de sero mesmo em ambos os lados

da equa車o.

Para balan〔ear uma equa車O qu血ica e pre⊂iso e=⊂Ontrar a PrOPOr〔fro ⊂Orreta

entre os reagentes. Essa propor車oかeprese=tada por ndmeros inteiros ou fra⊂iona-

rios que, ⊂Oiocados antes da f6rmuia de cada substan⊂ia′ tornem igual o ndmero de

〔ada atomo nos dois membros da equacao. Esses ndmeros que lndicam a proporcao

de atomos que pa巾cipam da 「ea車o sao ⊂hamados de ⊂Oefi⊂ientes estequiomctri⊂OS

Ou, de forma simpiifi〔ada, ⊂Oefi⊂ientes.

Estequiometria e o caI⊂uio da quantidade de subst含n⊂iaS enVOIvidas em uma

reacao quirnica. Esse ⊂atuIo e feito com base nas leis das rea〔6es quirni⊂aS′ que SeraO

vistas adiante. A estequiometria n。S Permite ⊂aI⊂uiar quanto de um produto sera

formado ou quanto de reagentes devemos usa「 para obter ⊂erta quantidade de pro-

duto. Esse 〔atuio 6 importante na produ〔fo de diversos produtos na lnddstria′ nOS

iaborat6rio与e em VarlaS areaS da Medi⊂ina.
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Retomando o aiuste de 「eac6es, nOte qUe nfo aiteramos os indices das f6rmulas.

Os indi⊂eS indicam a quantidade de atomos de cada eIemento quinico.

上土
⊂Oefi⊂iente

Para determinar o ndmero total de atomos de cada compon帥te da equacao

qu血i〔a VO〔e deve muitipiiear o coeficiente do atomo peIo seu respe⊂tivo indl〔ei Por

exemplo′ nO ⊂aSO de 2 H2′ m亜ipilCamOS O ⊂Oeficiente 2 peio indi⊂e do atomo, que

nesse 〔aSO e 2, tOtaiizando, aSSim, 4 atomos de hidrog釦io.

Observe, na equaCaO qUrml⊂a da reacao do hldrog釦io ⊂Om O OXig台nio, que

ha 4 atomos de hidrog釦io tanto no p「imeiro quanto no seg…do membro da

equacao' O mesmo se observa para o oxig釦io, ⊂Om dojs atomos no p「imeiro

membro e a mesma quantidade de atomos no segundo membroi Nesse 〔aSO, a

equa車o esta balan〔eada,

Vamos ver agora como fazer para baiancear uma equa!aO. Como exemplo, uSa-

remos a rea車o quirnlCa do s6dio (Na) ⊂Om O g務〔Ioro ([l2), que tem COmO PrOduto o

Cioreto de s6diO 〈Na〔l〉.

Na十Ce2→Na[e

〈equa車o nao baian〔eada)

O s6dio e um metai que reage deformavioientacom aagua, COmO mOStrado na

figu「a呈Z' E por motivos 〔OmO eSSe que SOmente um PrOfissiona川abiiitado pode

manusear esses materiais, em labo「at6「iOi

醗凝 常態忠

Coo「denaeao Central

de Educa辞o a Di§埼ncia

- PUC-Rio

httDS://wvwyoutu be.

勉皿[
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Observe que na equacao quinli⊂a ha 2 atomos de cioro no primeiro membro′ maS

apenas l no segundo. Logo, POdemos ⊂Oioca「o ⊂OeflClente 2 antes do NaCe para que

tenhamos 2 atomos de cioro no segundo membro, Po「きm, aO ⊂OIocamos o ⊂Oefi⊂ien-

te 2 nafrente do NaCe, eie vai vaiertanto para o Na quanto para o Ce:

Na+〔e2→2NaCl

(equa〔aO nfro balanceada)

Observe, POr6m, que agO「a temOS 2 atomos de s6dlO nO Segundo membro e

apenas l no primeir〇・ Mas ha uma maneira de resoIver uso: tambem coIoca-Se O

COefi⊂iente 2 na f「ente do Na. Veja:

2 Na(与〉十〔l之(g〉→2 Na隊〈与)

Dessa foma a equa車O eSta balan⊂eada. Nesse estagio′ aPrOVeltamOS tamb6m

Para identlfiear os estados fisi〔OS de ⊂ada um dos 〔OmPOnenteS.

Vamos agora balancear uma equacao que mostra a rea〔aO entre O gaS ni-

trog釦io〈N2)eogis hldrog釦io (H2)

antes do balanceamento:

naformacao deam6nia (NH ). Veja a equa車o

N2+H2→NH3

(equa〔fo nao baIa=Ceada)

〔omo ha 2 atomos de nitrOg釦io no p「-meiro membro e apenas 『o segundo′

POdemos coiocar o ⊂Oef-Ciente 2 antes da f6rmula NH3:

N2+H之→之NH3

(equa車o nfo baian⊂eada〉

Observe queagoraha2atomosde hidrog釦io no primeiro membro e6 no segun-

do. Vela abaixo ⊂OmO fica a equacfro baian⊂eada 〈indi⊂ando os estados fisiCOS das

substancias〉, A flgura皇室mostra uma representaCaO ⊂Om mOdeios de atomos.
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Em rea!6es nas quais o balan⊂eamentO e maIS desafほdor, devemos ⊂OmeCa「 O

PrOCeSSO 〔Om O(s) eIemento(s) que apare〔e(m) uma s6 vez em ⊂ada membro da equa-

車o. Vamos ver como exempio a queima 〔OmPIeta do gas metano (〔H.), que PrOduz

g務carb6ni〔O e agua'

O metano (CH4) e um dos gases que contribuem para o efeito estufa e e o prin〔i-

Pai compongrte do gas natural, derivado do petr6ieo. Esse gきs tambem e produzido

em pantanos, nO tubo digest6rio do gado e na de〔OmPOS唾O do materiai organI⊂O

PreSente nO eSgOtO e nO lixo.

A equacao que mostra a queima compieta do metano (sem balan⊂eamentO) e:

CH十〇2→ 〔02+ H20

(equa車o nao balan〔eada〉

O oxig釦io apare⊂e duas vezes no seg…do membro (na与ubstan〔ia 〔02 e na

Substan〔ia H2O). 」a o carbono e o hidrog釦o apare〔em uma VeZ em Cada membro. e

POr isso vamos 〔OmeCar O balan⊂eamentO POr eles.

O nClmero de atomos de carbono em ambos os membrosja esta igualado, maS

ha 4 atomos de hidroge面o no primei「o membro e 2 no segund〇・ Entao, ⊂Oio⊂amOS O

COeficiente 2 antes da f6rmula da agua:

〔Hん十〇之→CO之+2H20

〈equa!訪nao baianceada)

Agora contamos com 4 atomos de oxlg釦io no segundo membro e 2 no primeiro.

Asslm, Se COlo〔armOS O 〔OefiCiente 2 antes da f6rmula do gas oxige面O, Obteremos a

equa車o balanceada abaixo. Veja uma representa車o com modelos de atomos na fi-

gu「a窒旦

〔H蒔)十20古g)→〔02(g)十2 H之0(g)

1 mo16⊂ula de gis metano

十

〇回e
l moiecuia de gas ⊂arb6nI[0

+

閣醒
2 mo16cuIas de agua

▽
8.舗印「es鍋ta鉾O da rea9約

de comb鵬t細e輔「e如S

m箆ta飛o e g急s ox離涌0-

子o「鵬照的錘S C魯離れjco e

約胸高的鵬照tos

「e撃「esen鳴dos合議t8鵬a雨os
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患触噛靴ぬ藍『闘韓蟻即劇曲論嵩
As leiS Cien珊〔aS descrevem fen6menos ⊂OmPrOVados que o⊂Orrem COm regula-

ridade, que Se rePetem na natureZa. Veremos aqu吊uas delas, 「ela⊂ionadas as quan-

tidades de mat知a envoIvidas nas rea印es qulmi〔aS: a lel da conserva〔fb da massa e

a lei das propor〔6es constantes.

Aしei da ⊂OnSerVa軍O

da ma重富a

Vo〔会JaVlu qUe, aS VeZeS, aV16es em voo dei-

xam rastros no ceu como sefo与Sem finaS nuVenS?

Veja a figura旦坦Vamos entender o porque des-

Se fen6meno,

O querosene (〔Ombustivel u帥zado em tur-

binas de avi6es〉foi queimado, isto e, SuaS mO-

ie⊂ulas reaglram 〔Om O OXig釦io do ar, Iiberan-

do g「ande quantIdade de caior em ⊂urtO eSPa印

de tempo: 6 0 PrO⊂eSSO COnhecido como 〔Om-

bustao,

O querosene e uma mistura de vまrias subs-

tan⊂ias. Veja COmO e a ⊂Ombustao compieta de um

dos ⊂OmPOnenteS do querose=e′ 0 =-dodecano′ ⊂Om f6rmula C12H26:

2 〔「之H之6(l〉 +ヨ7 02(g) →之4 〔Oz〈g)十26 H20(v〉

Voce pode diZer agOra O que aCOnte⊂eu COm aS mO慮ruias do n-dode⊂anO?

副

gas ⊂arb6nlCO e VaPOr de agua′ que SaO eliminados pelo es⊂aPamentO da turbina. O

rastro deixado peio avほo ejustamente o vapor de agua que, aO entrar em COntatO COm

O a「 gelado da aIta aititude 〈cer〔a de -55 OC), 〔Ongela-Se, formando co叫untOS de

⊂ristaiS de agua. Do solo, eSSaS eStrUturaS PareCem ’’rastros de nuvemr Reveja a figu-

「a8.10i

As mole⊂uias de que「osene foram transformadas peia combustao' Mas, anaiI-

Se O que a⊂Onte⊂eu naCOmbustao do n-dodecano: O ndmero totai de cadaatomo no

PrimeirO membro da equacao e iguai ao nClmero total de ⊂ada atomo no seg…do

membro. lsso signifi⊂a que a SOma das massas dos 「eagentes e lgual a soma das

massas dos produtos. Esse mesmo pro〔eSSO OCOr「e 〔Om a gaSO冊a, COmbustivei

usado em muitos autom6veis. Nesse caso, ha saida de gas 〔arb6ni⊂O e VaPOr de agua

Pelo escapamento, maS, em OUtrOS, VemOS fuma!a, O que POde ser sinai de que ha

algum ⊂OmPOnente desregulado no 〔arrO'

Portanto, durante uma rea車o quini〔a naO ha aumento nem diminu白;fo da mas-

satota上A aparente perda de massa da gasoiina e expliCada pelo fato de os gases e o

VaPOr de agua produzidos na ⊂Ombustao serem lancados na atmosfera′ COm O=trOS

PrOdutos, Peio es⊂aF)amentO do 〔arrO.
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Em uma reacao叩mi⊂a, COm PrOducao de gas ou de vapor’「ealizada em um

Sistemafechado, ⊂OmO um re⊂ipiente tampado, a maSSa do sistema antes e ap6s a

reaCaO Sera a meSmai

Na p「imeira imagem dafigura旦リノVemOS dois re〔ipiente与de vidro usados em

labo「at6rio: um COntem uma SOi=CaO de nitrato de prata (AgNO3)e o outro, uma

SO山eao de.cIo「eto de s6diO 〈Na[l〉i Na segunda foto, OS l申dos foram misturados

e se formou um pre〔IPitado bran[O de ⊂loreto de p「ata (Ag〔l) em uma solucao de

nitrato de s6dio 〈NaNO3〉.

Observe a ieItura da balanca e veJa que a maSSa tOtal nfb se aite「ou.

Veja a reacao quinl厄a que ocorreu entre os doiS Sais:

NaCe (aq〉十AgNO3 (aq) → NaNO3 (aq) + Ag[l (s)

0 ⊂loreto de prata(AgCl〉 nao 6 soidvei em agua. Se o re⊂ipiente em que ele esta

fi〔ar em rePOuSO, ele val aCabar se deposltando no fundo do vldro'

Esse experimento evldencia que, naS reaCOeS quimlCaS em SiStemaS

fe⊂hados ou em sistemas abertos em que nao haja interfer釦〔ia do

meio e desp「endimento de gas, aSOmadas massas dos reagentes

e iguai a soma das massas dos produtos.

Em outras palavras, POdemos dize「 que, em uma rea〔aO

qulml〔a, a maSSa tOtal das substan⊂ias permanece constante,

quaisquer que sejam as reac6es. Essa e uma lei da qurmi⊂a CO-

nhe⊂ida como lei da ⊂OnServaeaO da massa ou iei de Lavoisier.

FoIformuiada pelo quinllCO f「an⊂eS Antolne Lau「ent de Lavo-Sler

(1 743-1 794〉, ⊂OnSiderado o fundador da Qu「mi⊂a mOdema. Veja

a figura旦蛙'

A lei e tambem conhe⊂ida com uma formuia車o mais slmpies,

por6m menos r-gOrOSa. ・′Nanatu「ezanadase ・r-a, nadase perde両O　#軸ra de F。ntai。。噂.。S。融。

Se tranSformal Anto鴫Lavoisier.
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しe雪das p「oporE6es ⊂OnStanteS

〔ada subst釦cia quirnlCa e formada por elementos quinicos em proporc6es 〔0nS-

tantes. Por exempio, Uma mOiecuia de agua e sempre formada po「 um atomo de

OXigenio e dois atomos de hidrogenioi

Em uma rea車o quini⊂a tambem ha uma proporcao constante entre as massas

das substanciaS PartlC岬anteS da reacao. Vamos ver alguns exemplos.

Em um p「ocesso 〔Onhe〔ido 〔OmO eietr6=se, a agua POde ser de⊂OmPOSta em

hidroge面o e oxigeinio. Veja a figu「a塑・

∇“

8鮮駅印「e§鍋胎鐙O d紺ea開O de e融輔s8煽動ua, P「Oduz潤O g台s栂d「oge面e g縫ox唾高0.焼meれtos

r印resentados em tamanhos nao proporcionais entre si. Co「轡s fantasia.)

Se anaiisarmos o que a〔0nteCe COm a quantidade de ⊂ada uma dessas subSt釦-

⊂ias durante essa rea!aO quiml⊂a, Observa「emos que, a Pa巾r de 180 g「amas de agua

Pura, SaO Obtidos 20 gramas de gas hidroge面O e 1 6O gramas de gas oxig釦io.

E, Se utilizarmos outra quantidade da substan〔ia pu「己egua, Verifi⊂aremOS que a

PrOPO「車O Se mante「主: POr eXemPIo, a Pa巾r de 360 gramas de agua pura sao obtidos

40 gramas de gas hidrog釦io e 320 gramas de gas oxIg釦i〇・

Veja isso nas reac6es abaixo:

2H20〈e〉→2H2(g)+Oz(g)

180g 20g　160g

180巳

2H20(l)→2H2(g〉+02(g)

∋60g　　-40g.∋20gi

360g

Veja que a propor車o ent「e as massas de hidrog釦io e de oxig釦io e a mesma nos

doiS CaSOS: 20 gramas de hldrogeniO Pa「a 160 gramas de oxig釦io e 40 gramas de

hid「og釦io para 320 g「amas de oxige面o equivalem a uma propor車o de l pa「a 8, Ou

Seja, a maSSa de oxige面o e oito vezes maiorque a massa de hidrog釦io.
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Em outras paiavras, a P「OPOr車O entre aS maSSaS dos eiementos que ⊂OmP6em

a substancia pura agua permanece ⊂OnStante: 6 sempre de l parte de hidrog釦io

Para8 partes de oxigenioi

Essa e outra lei da quinliCa, a iei das propo唯6es 〔OnStanteS - tamb6m ⊂hamada

de lei das proporc6es fixas ou definidas ou, ainda, Iei de Proust:

’’Dete「申nada substan⊂ia pura ⊂Ont∈m sempre os mesmos eIementos ⊂Om-

binados na mesma propor車o de massal

No caso da igua, a PrOPOrCaO entre a maSSa de hid「og全面o e a de oxig釦io e sem-

P「e COnStante (fixa,旧Variavei〉 de l para 8, qualquer que seJa O mOdo peio quai ela seja

PrOduzidai

Se usarmos, POr eXemPlo, 4 gramas de hidrog釦io para 16 gramas de oxig全面o,

formam-Se 18 g「amas de agua,与6 que, neSSe ⊂aSO, SObram 2 gramas de hidrog全nio

que nao reagem. [ompreenda isso observando o modelo de mol証ulas na fisura呈上生

que mostra uma rea〔aO ⊂Om eXCeSSO de h-drogenlO.

▽
8」鮎印「esenてa煎da 「ea鉾O e∩亡re嗣「og全面o e oxig細o c○m ex鵬SSO de棚「og細0朝e肌e融s

「ep「esen融0S em t8m鍋hos n約p「叩orcio鵬is ent「e s主Co「es fantasね」

Portanto, a PrOPOr車O da massa de hidrog釦io e oxigeniO ⊂0nSumida na for-

macao de agua sera sempre de l : 8' Se a propor車o fordiferente, a quantidade do

reagente que estiver em ex⊂eSSO naO Vai reagir. Uma compara〔aO SimPies que
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馬丁串粥由e 「輔騎芭§四囲冒輸琶
A与reaC6es qu「miCaS POdem ser ⊂iassifieadas em quatro tipos. Vamos conhecer

essas ciassifi⊂aC6es por meiO de alguns exempios.

E possivei realizar em laborat6rio, a reaCaO qu血ca de decomposisao da agua.

Essa rea車O e ⊂hamada eIetr61ise e e feita com a passagem de ⊂Orrente eletrica atra-

VeS da agua, Veja a figura呈上旦

巨聡R印「esent細O de

mo厭∂g銅eXPe「面enね巾ar怠

e触蝿「 a eIet「謝Se da細胞

um亀ba沌「ia ge「a uma

関「r鍋te e廟融a q∪eさ

t「ans涌tid急at「av縫da約融合

p「餅oca a d粥ompos唾O d竃s

mo臨璃Sd箆約鵬em

町沌鴫c南S de g秘輔d「o葛飾o e

de如S O極細0朝日州鍋的s

「印「ese鵬dos細宅綱細雨s

n翻p「o叩「cio繭s ent「登§i

Co「es fa両as副

Para que a eletr6iise ocorra, e neCeSS訓o adi⊂ionar um pou⊂O de acido aagua. V申

a equacao simPlifi〔ada que 「epresenta esse pro〔eSSO:

2 H之0(e〉→Z H2(g)十〇2(g)

Ago「a, VamOS COmParar a 「ea車O quinliea da eietr6"se da agua ⊂Om a rea車O que

voce vIu nO而⊂io do cap乱io: a rea車O entre O gaS hldrogano e o gas oxig釦O foman-

doagua.

Z H之(g)十〇z(g〉→之H20 (e)

Qua1 6 a prin〔ipal diferenca ent「e essas duas reac6es?

Na eletr6iise, a Partlr de uma師⊂a Substan⊂ia reagente 〈a agua), Obt6m-Se

mais de um produto. Esse tipo de rea車o cthamado reacao de de⊂OmPOS唾O Ou

de an訓se. Nesse ⊂aSO, O reagente与e de⊂OmP6e em dois ou mais prod=tOS.
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Na rea車o de fo「ma車o da agua o⊂Orreu O inVerSO‥ duas substan⊂iaS reagi「am

e fo「maram uma血i⊂aSubstan⊂ia. Esse tipo de rea車o, nO quai duas ou mais subs-

tan⊂ias reagem dando o「igem a um 〔面〔O PrOduto, e ⊂hamado 「ea車O de ad庫O Ou

de sintese,

VeJa agOra na figu「a旦耳O que a⊂0nte⊂e. =O laborat6rio, quando uma pla〔a de

〔Ob「e e mergulhada em uma soiu!前de =itratO de prata'

お粥判aca鵬○○め「e sされd。

CO(oGada em so噂をo寄e

諏融o d程p「轡函A江aspecてo

繭函Ca e da s〇時細∂P6s

寄e的「「泊o鵬輔t鮒叩勘

0 ⊂Ob「e (〔u) presente na piaca substitu- a Prata na SOlu車o de nitratO de prata

〈AgNO3)′ formando uma solucao de nltratO de cobre (CuNO3〉 e p「ata s61ida 〈Ag〉. Como

resultado, aP6s certo tempo, e POSS爪Ieinotar que a soiu車o se toma azulada (por

〔auSado nitratO de 〔Obre) e que a prata s6“dase depositasob「e a placade ⊂Obre.

Esse tlPO de reacao, em que uma Substancia simPles substitui

um eiemento de uma substancia ⊂OmPOSta, e 〔hamado rea車o de

SimpIes tro〔a Ou rea車O de desIo⊂amentOi V匂a a equa車O qUini-

⊂a que rePreSenta eSSa reaCfo:

[u (s) + AgNO3(aq〉 → CuNO3(aq) + Ag〈s)

Na figura旦哩esta 「etratada a reacao entre dois salS disso上

Vidos em agua: 0 ⊂rOmatO de potassio (K2CrO,) e o =itrato de prata

(AgNO3), formando nit「atO de pot主ssio (KNO∋) e c「omato de prata

(Ag2〔rO4). Essa rea!fo pode ser rep「esentada por:

K2CrO. (aq) + 2 AgNO3(aq) → 2 KNO.(aq) + Ag2CrO.(s〉

Note que nessa 「eacao duas substan〔iaS ⊂OmPOStaS trO⊂aram

eiementos entre sはsse tipo de rea!fb e chamado reacao de dupla

tro⊂a Ou Permuta車Oi

鮮寧Rea彊O de融函

t「oca ent「e c「OmatO de

POてるssio e撮it「ato de

匹でa e胴SO鴫約aquos∂,

fo「mando c「o肌ato de

P「ata (踊p「eC蘭融o

鵬「「o酷aVerme潤do)

きりma s〇時かd銅壬亀「∂同

塵po胎ss盲o.
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忠Å⊂id〇号, b雷雲e与,

Sais e 6xidos
Vo〔e Sabe o que e um acido? Ge「aimente, quan-

do pensamos em uma subst含n⊂ia acida, imaginamos

aigo perigOSO Ou muitO COrrOSiVO. O acIdo suIfClriCO,

POr eXemPio, e uSado na lnddstria Para Sintetiza「vi-

riOS PrOdutos quinicos, COmO OS fe刷IZanteS e aS

tlntaS′ nO refInO do petr61eo e em estac6es de trata-

mento de agua. Esse acido pode que血a「 a peie e

derrete「 piasti⊂OS. Por essa razao, nOS laborat6rios e

na inddstria, deve ser armazenado em frascos de vidro, 〔Om O qual nao reage.

Mas nem toda substancla aClda 6 tao 〔OrrOSiva ou perigosa quanto o atido

Suif面co. O gosto azedo do iimao, POr eXemPio, tambem se deve a p「esen!a de

Substancias acidas.

」a os produtos de limpeza, COmO OS da figura gr旦SaO geraImente feitos com

Substancias ciassifi⊂adas ⊂OmO basi⊂aS′ Ou ai⊂alinas, e mUitOS deies tambem sao

Perigosos e devem se「 manipuiados⊂Om ⊂uidado, ParaeVitarque ⊂aiam napeie, nOS

Olhos ou que seJam aSPirados ou lngeridos.

As bases tambem tem aigumas propriedades qurmicas em comum. Um g「u-

PO de substan⊂ias 〔Om PrOPriedades qurmit:aS Semelhantes e chamado fun!孟o

quImi⊂ai

Umadas formas de saberse umasubstan〔iae um acido ou umabase e usando

indi⊂adores atido-base. Eles podem ser匝uldos ou irnpregnados em papei e mudam

de ⊂O「 aO entrar em ⊂OntatO ⊂Om aS Substancias, Sinaiizando se eias sao acidas ou

bi与i⊂a与.

O tomassoI, POr eXemPIo, e um indjcador acid○○base muito utiiizado em iabo-

rat6「ios. Em 〔OntatO 〔Om bases, a tira de pape=mpregnada com tomassoi fi⊂a aZul

e, em COntatO 〔Om uma SOlucao acida, fi⊂a Vermeiha. Outra s=bstancia que fun⊂iona

COmO indicador e a fenoIftaleina, que fi⊂a inCOIor em soluc6es acidas e ⊂Or-de十OSa

Ou Vermelha em soluc6es basI⊂aS' VeJa a figura &圭g

維9EmÅ,叩apei鵬

宅o「憫SSOi azu樟ica

ave「爪e肌8加em contat○

○Om uma S〇時約de急cido

ac色tico陶寄叩「ese輔細o

Vinagre圧m B, a solu鉾o de

fe∩o隙∂煽れ8 flCa COトde十〇Sa

O踊e「鵬鵬叩細do se

ac「escenta細部a so時細

b急sica.
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Prop「iedades dos紅雪dos

Ate o sct山o XIV a maiOr Parte das f6rmuias叩miCaS ⊂Onhe。das para as subs-

tanclaS aCidas tinha em sua estrutura um atomo de hjdrog鉦o. Por exemp-0. O H〔者

acido ⊂ioritiri⊂0′ PreSe=te nO Su⊂O gaStrico.

Baseado nesse fato e em outras observac6es・ O quirnl⊂O Sue⊂O Svante August

Arrhenius (1859-1927) prop6s que′ quando estao dissoIvidos em agua, OS aCldos “-

beram o fon H+′ ⊂hamado fon hid「og釦io:

H[e 〈g)撃日当羽) + C珂aq)

Essa equaeao qu血⊂a mOStra qUe aS mOieculas de HCe no estado ga与OSO (g), aO

Se dlSSOiverem em agua′ l-beram o ron posltiVO伍tion) H+e o fo…egativo督:injon〉 C‘-

(⊂ioreto) em soIu〔aO aquOSa (aq).

O fo= negativo var-a de um a⊂ido para outro, maS tOdos os addos liberam o fon

H+ em agua' lsso faz ⊂Om que OS a⊂idos tenham propriedades semelhantes. Assim,

Arrhenius prop6s a seg…te de帥cfo:

’Acldo e t:Oda substan⊂ia que′ em SOiu車o aquosa′一ibera ⊂OmO fons positivos

apenas ⊂ations hjd「og釦io (o anion iibe「ado varia COnfome o acido),・′

Quanto mais fo巾e um icldo′ mais fons H+ sao liberados em soiu車o acluOSa, malS

ac-daficaasoiu車o e ma-S intensa se to「na a ⊂OrVermeiha de um papei de tornassoi.

A a⊂idez ou a basi〔idade de uma solucao pode se「 medldapeiaes⊂a-ade pH'

Essa medida旧di⊂a a ⊂On⊂entraCaO de 「0=S H+ presente em uma soiu〔ねAs soIu-

!6es acldas tem pH meno「do que 7. As soIu〔6es basi⊂aS (que vo⊂e Veraadiante〉

tem pH maio「do q=e 7. 」aas so山c6es ⊂Om PH = 7 sao ditaS neutraS (nao sao

a〔ldas nem b務icas).

A medlda do pH e lmPO鴫nte para avallar POreXe申0, aS ⊂0ndl〔5es daagua de

um r10 0u Para Saber se um soio e adequado ou nao para dete「minado piantio. Ela 6

usada tambin para monitOrar aS ⊂Ond一!6es da agua de pis⊂lnaS, CuJO PH deve ser

mantido en亡re 7′2 e 7,6′ Para que O ⊂Ioro tenha efeito germi⊂ida, garantindo a sadde

do与usu…涌o与.

Na figura宣21 estao ap「esentados o pH aproximado de algumas sofue6es.
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Outra propriedade importante e que, quando sfo dissoIvidos em agua, OS aCidos

SaO 〔aPaZeS de ⊂Onduzir 〔Orrente eほt「ica. l5SO a〔Onte〔e PO「que OS fons liberados em

SO山車o permitem O mOVimento das ca「gas eiet「i〔aS,

Observe a fIgura宣22 A lampada acesa indica que o acido a⊂eti⊂0, enCOn-

trado no vinagre, COnduz co「rente eletri⊂a em SOlu車o aquosa. 」a na solucao de

a印car 〔Omum em agua a lampada fica apagada porque o aedcar nao iibera fons

em soiucfo, SuaS mOほ⊂uIas apenas se sepa「am e se espalham por entre as

molecuias de agua.

▽

8.縦軸s〇時約a叩os尋, OS細dos cond鵬m CO「「卵亀e e!軸ca e a略mpada ace融e.

Os acidos que possuem atomos de oxig鍋O em SUa mOle〔uia, aIem de o血OS

elementos quini⊂OS, Sfo 〔hamados oxiacidos, Os acidos que nao tem oxige面o na

mole⊂ula sao ⊂hamados hidratidos, Ve‘a aIguns exempios de hidracidos (lembrando

que, em eStado puro, eSSaS SubstanciaS SaO gaSeS膏PenaS quando dissoividas em

agua, elas iiberam ions hidrog釦io〉.

. HF - a〔ido fluorfdrico

. H〔e-aCIdocIo「了d「i〔O

・ HBr-a⊂idobromidrico

. HI -aCidoiodidrico

. H2S - aCido suIfidrico

O nome dos atidos quetem atomos de oxig釦io e baseado no nome do eiemen-

to (ou em sua origem).準ja:

. H3PO4 - aCido fosf6rico (f6sfo「0)

. HNO3 - aCido nitrico (nitroge面o)

● H2SO. - icido sulf師⊂0 (enxofre = Su仰向m)
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P「opriedades das bases

Uma ⊂araCteristi⊂a das bases e seu sabor adstringente, 〔araCte「istico do 〔如e do

⊂aquj ainda ve「des・ que ’’prende’’a臨gua’Mas nao devem。S uSa「 eSSe meio para

identifiCar bases -」a que muitas sfro t6xi〔aS e ⊂Or「OSiVaS meSmO em SO-ue6es d皿

das. AIem dlSSO′ nem tOdo sabor adstringente deve-Se a bases: nO CaSO da banana

Verde′ POr eXemPlo′ eSSe Sabor e dado por uma substancia ⊂hamada taninO, que naO

e uma base. Vamos des⊂Ob「ir entfo o que as bases tem em 〔Omum.

V匂a a f6rmuIa quini〔a de a看gumas bases‥

. NaOH - hidr6xidodes6dio

. [a(OH)2 - hid「6x-do de calcio

. Mg(OH)2 - hidr6×ido de magn呑io

Assim{OmO OS aC-dostem em ⊂Omum Ofato de冊e「arem o fon H+em solu車o

aquosa′ aS bases胎m em ⊂Omum O fato de liberarem Um fon negativo (細on), O

OH‾, ⊂hamado fon hldroxila. Por esse motivo essas bases sao ⊂hamadas tambem

hidr6×idos.

Podemos def面「 uma base ⊂OmO Uma Substan⊂ia que em soiucao aquosasempre

Orlgina ⊂OmO fo…egativo o fon hidroxiIa.

As bases sao ⊂hamadas tambem de ataiiS (do arabe a胸囲ue signifi⊂a 'tinzas・・),

A soIu車O basi⊂a Obtida a partir das ⊂inzas da queima de madeira POde ser miS-

turada a gordura animai na fabrica車o de sabねVeja a鴫u「a 8i23.

Quando uma base e dissoIvida em agua・ O fo…egat-VO′ a h'droxiia. se separa do

fon positivo. Podemos representar esse processo pe-a equa車o qu面⊂a abaixo:

NaOH 〈与)撃ちNa+〈印)十OH- (aq)

Qu訓tO maiOr a CO=⊂entraCaO de fons hidroxilas em uma soiucao′ maior o pH

dasoiu〔aO' As so山c6es basi⊂aStem PH maiordo que 71

A am6nia (NH,), tambem ⊂hamada de amon屯co. e uma base diferente das bases

Vistas ate agora. Repare que nao ha um fon hid「oxiia na f6rmula da amchia. No estado

PUrO′ a am6nia e um gas′ ⊂Om ⊂hei「o forte, maS em SOIucao aquosa e-a sofre uma

rea車o, PrOduzindo o fon hidrox=a,準ja:

NH3(g〉十H20〈e) →NH車q)+ OH~(aq)

O fon NH差hama-Se fon am6nio e, dissoIvido

naagua′ forma o hidr6xido de am6nio (NH40H) usa-

do em produtos de iimPeZa.

圏閏
Ponto Ciencia - Sabao

artesanal de cinza

httDS://肌順yOutu be.

COm/u§er/pontociencia/

SearCh?q ue「y=Sa baot

de十C活za

Video que most「a a

P「Odu時o artes∂nal

de sabto no interio「

de Minas Gerais.
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P「op「iedades dos sais

Quando se faia em sa巾ensamos logo no sa同e ⊂OZ旧ha. Em Ou血ica, PO「全m, a

denomina〔fro sal indiea um grupo de ⊂OmPOStOS que PertenCem a f…CaO qu血ca sal.

Muitos deles t全m sabor salgado, maS =unCa与e deve tentar ldent'fi〔ar O Sal levando-O

a bo⊂a, POIS muitos sais sao t6xi⊂OS.

Os sais podem ser encontrados na natureza′ COmO e O CaSO do ⊂ioreto de s6diO′

que e retirado da agua do mar. Mas tambem podem ser produzldos peia rea〔aO qu十

miCa entre um aCido e uma base.

Veja, POr eXemPio, a formacao do cioreto de s6dio:

HCe (aq〉十NaOH (aq) → NaCl (aq) + H20 (l〉

A rea車o ent「e o acido ⊂lo「軸co (H[e) e o hidr6xldo de s6die (NaOH) produziu O SaI

⊂loreto de s6dlO (Na⊂β) e agua(H20)i O s6dio e o cioro estao em soiucao aquosa (aq〉 e′

nesse estado, Se aPreSentam naformade fons Na+ e 〔e‾上SSa e Uma impo厄nte carac-

teristi⊂a dos salS: quando est諦dlSSOividos em agua同beram ⊂ations e anlOnSi

No 〔aSO do NaC4 sfo =berados o ⊂at10n Na+ e o a血on亡者Per⊂eba que a p「Odu-

cao de agua se deu peia un融do caton H+ (do acido〉 e do anlOn OH‾ (da base〉"

Sendo assim, aO ⊂OntrariO dos acidos e das bases, OS SaIS naO =be「am fons H’nem

OH_ em solucao aquosa.

Vo⊂e aP「endeu que as substanclaS que COnduzem ⊂Orrente el細⊂a POSSuem

par血ulas carregadas que podem se mover liVremente. Nos sa-S em eStado s6iido′ OS

fons nao conseguem se movimentar O bastante para ⊂Onduzir eiet「'⊂idade"

As particu-as ⊂ar「egadas eietri⊂amente aPenaS Vlbram em tomo de uma

pos唾O fiXa. Porem′ quando um sai e d-SSOIv-do na agua ou quando sofre

fusfb, OS fons podem se move「 mais livremente. Por isso′ ne与SaS ⊂Ond一⊆6es

os sais 〔0nduzem cor「ente eほtri⊂a. Observe a figura 8.24.

Obse「vando o nome (cloreto de s6dio) e sua f6rmuIa (Na〔l), VO⊂e POde perceber

que o nome do sai eformado a partirdo nome do anion segu-do do nome do c甜0∩・

Porexemplo: 10deto de s6dio (Nal) e iedeto de potassiO (Kl)i Esses dois sais v釦miS-

tu「ados ao sa- de cozinha para prevenir uma doenca chamada b6c'O endemi⊂0′ PrOVO-

⊂ada por faita de 10do.
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0 nome do a=io= Vem do nome do acldo que o originou, COm mudanca natermi-

na車o' Vela um eXemPlo‥

●　HCe - aCido ⊂iorittri〔O (orig庇o a面on doreto)

. NaCl- ⊂ioretodes6die

Nesse ⊂aSO, a termina車o ′’idnco’’do acldo se transformou em ・′eto・:

Veja outro exempIo:

. Hi -請do 'Odidn⊂0 (origina O anio印Odeto〉

. Nal-1Odetodes6dio

0nomedeumsaI

〔aso o nome do acido termine em ’’i⊂0’’(porexemp10, OaCido carb6ni⊂0〉, O nOme

do anion termina「a em ‘’ato’’(por exempio, O anion 〔arbonato〉.

Caso o nomedo i〔idotermi=e em ’’oso’’(po「exempio, OaCido nitroso〉, 0 nOmedo

an10n termjna「まem ’宜o“ (por exempIo, O anio…it「ito).

Quando um eiemento quirnico′ POr eXemPIo′ O Fe (fer「o〉′ Origina ma-S de um tiPO de

CatOn (Fe2+ e Fe3+)′ indi⊂a-Se POr aigarismos romanos a ⊂a「ga eictrica do 〔甜0n em Sua

nomen〔latura. Por exe申0: Fe[l2きo ・loreto de ferro li, e Fe[e3き0 〔ioreto de ferro帖

P「opriedades dos 6xidos

lbdavez que expira′ VO〔e eIimina um 6xido de seu ⊂OrPO: O gaS Carb6ni⊂0 (CO2)′

tambem ⊂0nhe⊂ido ⊂OmO di6xido de carbono.

Observe que os 6×idos sao formados pela 〔Ombina車o entre o elemento oxige-

niO e um dnicooutro eIemento,

Os prefjxos que aparecem no =Ome de alguns 6x-dos indi⊂am O ndmero de

atomos de oxigenio presentes naf6rmula. Por exe申0, O Prefixo一冊i=d一⊂a que ha

2 atomos de oxig釦io na moほ⊂ula desse 6xido.

Alguns 6×idos reagem com a agua formando ac'dos. Sao, POr isso, 〔hamados

de 6xjdos acidos. O gas carb6ni⊂0 (CO2〉・ POreXemPIo, reage ⊂Om a agua formando

acldo carb6nlCO (H2CO3)i

Out「os reagem formando bases喜Sfro os 6xidos basi⊂OS. A ⊂a亜iizada na cons-

tru車o civ巾O「 eXemPio, ctOnStituida por 6xido de c副cio (〔aO〉, ⊂hamado cai viva 。u

Cai virgem. Qua=do adi⊂ionamos agua ao 6xido de calcio, a mistura passa a ter um

〔arater basi⊂0′ formando-Se O hjdr6xido de ⊂ilcio′ ⊂uja f6rmula fta(OH〉2. V頭a rea如:

O composto ctonhecido ⊂OmO ・a冊d「atada, Cal extinta Ou ⊂ai apagada. E usa-

do em p而uras de parede (⊂aiacao) e na argamassa, Uma miStura de cal e areia

usada em construc6es.

Quando se apllCa O hjd「6xido de ⊂alcio em uma parede′ eSte reage ⊂Om O gお

〔arb6ni⊂O do aしPrOduzi=do o ⊂arbonato de ⊂alcio (Ca⊂O3), que da a cor bran〔a a

Parede. Veja a rea車o:

Hatambem 6xjdos neutros′ ⊂OmO O mOn6xido de carbono 〈⊂0), que naO reagem
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1トNo ⊂ademo, fa〔aO baian⊂eame=tO das duas equa〔6es qu「m一⊂aS abaixo e depois indique quai o t-PO de 「eacao que

⊂ada uma representa 〈sintese, an訓Se, Simples t「o⊂a Ou dupIa troca〉:

a) HgO(与〉→Hg(l)+O之(g)

b) Fe (S) + HCe (aq〉 → Fe〔e2 (aq) + H2 (g)

2 > Vamos tentar balancea「 a equa車o quinlica da 「eaeao que o⊂Orre =O mOtOr de um ⊂arrO mOV-do a atoo上Nesse ⊂aSO′

o ai⊂OOi comum, tambem ⊂hamado副cooi et航0, 「eage ⊂Om O OXlgen10 em um tipo de rea車o ⊂hamada ⊂Ombustao’

que libera multa energia em ⊂urto eSPa印de tempo. Os produtos da combustao sao gas ⊂a「b6ni⊂O e VaPO「 de agua・

que saem pelo es⊂aPamentO do ⊂a「rO. A ene「gia libe「ada na ⊂Ombustao faz o ⊂arrO anda「・ V垂abaixo a equa車o

antes do balan⊂eamentO:

〔2H。0 (e〉十02 (g〉 → CO2 (g〉十H20 (v)

Agora, determine OS ⊂Oefl⊂lenteS que balan⊂eiam corretamente essa equa車O.

3トNa estratosfe「a, O gaS OXigen10 (02) e transformado em oz6n10 (03) peia a車o dos raios uItravioietaL

Escreva a equacao quimiCa balan⊂eada que representa essa reacfo.

小A figUra abaixo fuma representa車o da combustao do gis propano・ qUe eSta PreSente nO ⊂hamado gis l-quefeltO de

petr6leo (GLP), USado em bu」6es de gas para aque⊂lme=tO e ⊂OmO ⊂Ombustivel em aiguns a=tOm6ve-S. Observando

a flgu「a, eS⊂「eVa a equa!aO qu血ca balan⊂eada que rep「esenta essa que-ma. 〈O atomo de ca「bono apa「e⊂e em ⊂Or

〔lnZa eS⊂ura; O OXigenio. em vermelho; O hidrogano, em b「an⊂0.)

>さ捺Eiem8れtOS

「印「eseれtados e部

tama雨os南O

p「OpO 「Cio憎is

eれt「e s主Co「es

ねntasia.

5 ) Se ⊂0lo⊂armOS Um POuCO de agua oxlgenada (HzO2) a dez voiumes sobre uma rodela de batata 〔皿, VamOS Ob-

servar uma efervesc釦cia, POr ⊂auSa da transformaeao da agua oxigenada (H2O2〉 em agua (H2O)・ ⊂Om =bera車o de

oxig鉦o (02). Es〔reVa a eq=a卓O balan⊂eada que rep「esenta es…a rea車O. Essa 「eacfo ede sintese o= de an訓se?

6 p Ap6s =ma reaeaO quiml⊂a em um reCiPiente fe〔hado′ a quantldade de materia aumenta' dIminu1 0u PermaneCe

[0nStante? Enun⊂le a iei que permite responder a essa questね

7 > Um professo「 ⊂OIocou uma veia em 〔ada um dos dois pratos de uma bala=ea. As veias由ham massas iguaiS・ e a

baiant描⊂Ou equil-b「ada. Em seguida′ eie a〔endeu uma das velas. Pa「a q=e lado voc全a⊂ha que a baIanEa Pendeu

ap6s aIgum tempo? 〔omo voc全expii⊂a eSSe fato?

8 t E…⊂ie a lel que Perm-te afirmarque 80 g de hidrog釦o se ⊂Omblnam ⊂Om 640 gde ox-gcho p「oduzindo 720 g de

agua. De tambem a p「oporeao entre a massa de hidrog鉦o e a de ox-genio nessa 「ea車o.

9> Sabend○○Se que80 g de hld「ogen-O Se COmbinam COm 640 gde oxlgenio produzindo 720 gde agua・ eXPlique o que

aconteceria Se COiocassemos 1 60 g de hidrog釦o e mantlVeSSemOS a quantidade de oxigen-0.
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菰野肇聾璧聾

a) Durante uma rea車o qu血⊂a′ nOVaS SubstanclaS SaO P「Oduzldas.

b) No primeiro memb「o de uma reacao estao os 「eage=teS′ e =O SegUndo membro, OS PrOdutos.

〔) A soma das massas dos 「eage=teS坤gual a soma das massas dos produtos em um sistema fe⊂hado.

d) A eietr6ise da igua′ PrOduzindo hldrog鉦o e ox-g釦ie, e uma rea如de adI〔aO Ou Sintese.

e) A lel de Lavoisier e tamb6m ⊂0nhe〔ida ⊂OmO lei das propo「!6es constantes.

f) Em um sistema fe⊂hado’O ndme「o tota- de atomos no pr'melrO memb「o da reacao e sempre lgual ao ndmero

total de atomos no seg…do membro.

g) A med-daque umaveIa quelma’Sua maSSad'mlnui, O que COntrarlaa Iei de LavoISle「.

h) Uma substancia pura tem sempre os mesmos eiementos ⊂Ombinados na mesma p「oporcao de massa.

i) Nfro se deve p「ovar uma substan⊂ia des⊂Onheclda para saber se eIa e acida ou basiCa.

j) Q=ando dlSSOIv-das na agua′ aS bases llberam o fon hldrogenio.

k) Quanto maioro pH de umasolu5aO, ma10rSuaa⊂idez.

11 t Os 6nlbus espa⊂laiS SaO Verfulos q=e POdem levartriPu-antes parafora do p-aneta e reto「na岬USando de novo na

liarra. Esses 6nibus carregam ta=queS ⊂Ontendo hldrog鉦o e ox軸〇回uldos. Qual缶fun如dessas substanclaS?

12圧xplique por que as pessoas que trabalham 〔Om a。dos e bases em labo「at6rio devem manusear ⊂Om Cuidado esses

PrOdutos e usar luvas証ulos de segu「an⊆a e trabalhar em -o⊂a南m a ve=t一時o adequada.

13 "o laborat6riO′ O PrOfesso「 preparou agua de ca一′ um申ydo tra=SParente, que e uma SOiu軸de hldr6xido de 〔al〔10

dlluido em卸a. 〔olo⊂Ou eSSaSOfucao num copo e・ ⊂Om um CanUdo′ SOPrOu Varias vezes dentro dele. A細a de cai

COmeg:ru a ficar IeltOSa′ POr CauSa da forma如de um composto chamado ⊂arbonato de ⊂ai⊂一0, COmO Se POde ver na

figura8.26.

Responda no ⊂ademo:

a) Observando a f6rmula dos

doIS　⊂OmPOStOS men⊂iona-

dos =a queStaO′ O qUe deve

ter 〔aUSado a forma車o do

⊂arbonato de ⊂alc10? A que

fun車o qu血i⊂a Pe'tenCe eSSe

踊mo 〔OmPOStO?

b) Se delXa「mOS um COPO [Om

agua de cal destampado, aP6s

alguns dlaS ⊂Ome〔a a Se f〇十

mar uma ⊂amada de ⊂arbo-

nato de ⊂alcIO. Por que iSSO

a⊂O nte 〔e?

0
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愚請esぐ的己n輔ro

Nestas atlVidades, COm a Orlenta車O do professo用o⊂e POde「a obse「var aIgumas reac6es qu血l〔aS‘

Atividadel

Para rea=Zar eSta atiVidade, PrOVldencle O que Se Pede a seg… e depo-S Siga as orientac5es.

MateriaI

e Um copo pequeno

e Agua

O Um ⊂OmPrlmIdo antiacido eferves⊂ente

P「o⊂edimento

l, DiSSOivao compr皿do em me-O ⊂OPO de agua eobserve.

〔onsidere que o comp「Imldo eferves⊂ente ⊂0ntem b一⊂a「bonato de s6dio e um aado fra〔0廟do ⊂軸co ou acldo ta南rl⊂0〉・

Em ⊂0ntatO COm a igua, O aCldo llbera fom… hid「og細0′ que reagem ⊂Om O bl⊂a「bonato. Ago「a’reSPOnda.

a) Quaはa evidf南a de que ocorreu uma reaeao qu叩Ca durante o experlmentO?

b) Mesmo sem fazer a pesagem, VO⊂全a⊂ha que a massa do conteddo do copo depo-S da reaeao e lgual a massa do

⊂OmPr-m-do somada a massa da agua? 」ustlflque SUa reSPOSta.

c) Para que uma rea車o qurm一〔a aCOnteCa,串reCISO que OS reagenteS ent「em em ⊂OntatO. FaEa entaO O Seg…te

expe「lmentO: Pegue do-S 〔OmPrimldos lguais de um antlaCldo efe「ves⊂ente e Parta um deies em peda印s pe-

quenos. Ao mesmotempo′ 〔Oloque o ⊂OmPrimldo lntelrO em um COPO e O COmPrlmidot「iturado em outro copo′

ambos ⊂0ntendo a mesma qua=tidade de igua. Anote o tempo que ⊂ada comprimido demora para se dlSSOIver

⊂OmPietamente, ate a efervesc釦⊂ia parar. Quai dos dois se dissoiveu malS raPidamente? 〔omo vo⊂e eXPli⊂a

iSSO?

Atividade2

Para 「eallZar eSta atiVidade p「atlCa, PrOV-dencle O que Se Pede a segulr e depoIS Siga as o「lentaC6es.

Mate「ial

e DoIS Pedacos de paIha de a印

O DoisplreS

e Um pou⊂O de agua datomei「a

l. No prlme-rOPi「es′⊂Oioque um pedaco dapalhadea印depoIS de umede⊂ldo em agua. Noseg…do′deposlteOOut「O

peda印, bem se⊂O. Veja a flgura旦ZZ.

pa-ha de a印umede⊂ida ⊂Om igua paIha de a印se⊂a
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Respostas da secao Aで/V/dades nas OrlentaC6es c=d…ltlCaS

Atjvidade 3

Nesta atlVldade, VOCe Val anailSar O PH dos p「odutos abaixo′ SOb a orienta車o do p「ofessor.

愚聖聖

Refrige ranteS

Detergente庇luido

Xampu

Sabfb de co⊂O Iit]Uido

Duas ⊂Olhe「es (uma de sopa e uma de ⊂afe)

Um ou mais ⊂OPOS PeqUenOS de vldro ou plastl⊂O tranSParenteS

Pro⊂edimento

乱Peca ao professor ou a outro aduito que prepa「e um indieado「 ⊂Om Caido de repoIho roxo. E pre⊂lSO P6r 〔er⊂a de

5 fo旧as piCadas desse repoiho em O,5 lltrO de agua e ferver por ⊂er⊂a de 15 minutos. O professo「 pode optar tambem

POr bate「 folhas pICadas ⊂Om agua nO =quidifi〔ador e ⊂Oar.

2" DepoIS de esfrlar, a mlStura e PaSSadaem um 〔Oador de cha ou em um fiitro de cafe, e O 〔aldo pode ser guardado

na geladelra (por alguns dlaS) ou no ⊂OngeIador (por malS temPO). O 〔aldo tem ⊂Olora車o roxa ou rox○○aZuiada. As

folhas do repo旧o roxo possuem pigmentOS, 〔hamados anto⊂ほninas, que mudam de 〔Or na PreSenCa de acldos e

bases. Por iSSO. O 〔aldo flCaVermelho ou rosa em contato ⊂Om PrOdutos acldos, e Ve「de ou amarelo em contato com

PrOdutos basicos. Em soiu車o neutra, PermaneCe rOXO. Veノa a figUra ±埜.

3. Adi⊂iOne uma ⊂Oiher de sopa desse ⊂aldo em um copo de vidro ou plistiCO tranSParente. En屯o, adl⊂iOne Uma COlher de

〔afe, 0剛m POu⊂O malS, de um dos produtos lndl⊂ados ante「iormente. Mexaa miStura e Va aCreSCentando aos poucos o

PrOduto, atきque VO⊂台observe uma mudanca de ⊂Or na SOlucao de repo旧o.

4" Anote no ⊂ademo a ⊂Or Obtlda{iassifique o produto como atido, basl〔0 0…eUtrO. Replta O PrOCedlmentO uSando o

Caldo de 「epoiho nos demalS PrOdutos. Ao flnal de ⊂adateste. lave as colheres e o ⊂OPO em agua COrrente. tOmando

Cuidado para nao quebrar o ⊂OPO, CaSO SeJa de vldro.

5. Agora, tente neutraiiZar uma das so血g6es acidas ou basi⊂aS a⊂reS⊂entando outro produto da "sta. EIabo「e uma

hiP6tese para expli〔ar POr que lSSO POde aconte〔er.

Se puder, rePita esses testes usando papei de to「nassoi como lndicador. lndiqUe a COr reSUltante e compare-a ⊂Om a

⊂0「0抽da no teste ⊂Om O Caido de repo冊o roxo.

pH=7

酬胸爛〈169



釧鵬鵡∂ eXa輔腫れdo踊a 「合的g「轡干ia

RespostasdoboxeAqL/eS筋Oe naS O「【entaC6esdldatlCaS

Vo⊂eja observou uma lmagem Semeih訓te a dafigura吐? Usando um equipa-

mento de raios X, ⊂0nSeguimos produzir imagenS que reVelam, POr eXemPio, OS OSSOS

SOb a pele. Mas, diferentemente do que ocor「e com a luz visivel, naO POdemos ver os

raios X nem as ondas de radio e de teIevisao, OS ralOS inf「avermelhos, a 「adia車o u」

trav10leta, aS miero-0ndas e os raies gama. 1t)dos esses exempios, aSSIm COmO a luz

ViSiveI, SaO radiac6es eletromagneti⊂aS Ou Ondas eIet「omagneticas.

As aplieac6es tecnoi6glCaS de diferentes tiPOS de radia車o v台m 「evolucionando a

forma ⊂OmO nOS ⊂Om…i⊂amOS e d血ndimOS lnforma!6es. O telefone ⊂eluiar e as

transmiSS6es de rad10 e de televisao sao aiguns exempios dessas apilCaC6es.

Alem das ⊂Omuni⊂aC6es, aS diversas areas da sadde tamb6m se desenvoiveram

muito 〔Om a aPiiCa車O de radia〔6es e das ondas sonoras. [omo veremos neste ⊂aPi亡u-

io, eSSaS te⊂nOiogias posslbiiitaram diagnosti⊂ar e tratar diversas doencas.
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_重A与⊂尋細さ⊂te「経を証as

de uma onda
Em aigumas a〔ademiaS de ginasti〔a, aS PeSSOaS fazem um tiPO de exer⊂屯o em

que se usa urna ⊂Orda grossa e pesada para fo巾Ie〔er OS bra印s. A ⊂Orda e presa a um

POntO fixo e sa⊂udida para 〔ima e Para baiXO a um ritmo ⊂0nStante. Veja nafigu「a呈圭

uma situa車O Seme旧ante, COm uma 〔Orda maiS f旧a, O que a⊂Onte⊂e 〔Om a ⊂Orda

nes与a与i亡ua車0?

王王王===ここ王

国

漢

Quando a pessoa comeca a sacudir uma co「da presaa um (坤eto fixo para cima

e para baiXO Periodicamente, PrO⊂ur訓do manter um ritmo 〔OnStante, forma-Se uma

Sequ釦〔ia ritmada de puIso5 qUe Se PrOPagam Pela corda, isto e, forma-Se uma Onda

que se propaga peiacorda' Dizemos que uma onda e uma perturba〔aO que Se PrOPa-

ga nO e与Pa〔Oi

Observe que, embora 〔ada tre〔ho da 〔Orda suba e desca, Ou Se)a, OS⊂Iie verti⊂al-

mente′ a ⊂Orda nao se desIoca horiZOntaImente, quer diZer uma das pontas dela

Permane⊂e PreSa a m託da pessoa e a outra ponta continua fiXa a maCaneta. O que

faz ⊂ada tre〔ho da corda os〔iia「 6 a ene「gia que esta sendo transmitida ao Iongo da

COrda. Portanto, uma PrOPriedade da onda e que eiatransporta energia sem transpor-

tar mat6ria.

A onda que se propaga na ⊂Orda, aS-

Sim COmO aS Ondas nasuper冊e de um

lago quando gotas de 〔huva 〔aem naagua

SaO Ondas me⊂ani⊂aS: elas se propagam

atraves de um meio material. Esse meiO

POde ser s6ildo, COmO a 〔Orda; nguido,

COmO a agua de um iago; Ou gaSOSO,

⊂OmO O ar. Veja a figura9圭Adiante ⊂0-

nheceremos tamb6m as ondas eIetro-

magn甜cas, que naO Pre⊂isam de meio

material para se propagar e s託u胡zadas,

entre outras ap=⊂aC6es, na tranSmissfro e

「ecep車o de imagens e som nos meiOS de

⊂Omunieacao.

賊Es叩銅a de ∪鵬舗da

p「opaga融かS叩O「踊a

的「舶p「きsa細部囲鵬的飯o.

(鵬鵬議tos 「ep「eseれta舶s

em油m盆緬8S n50

p「印o「斑鵬is 9蘭8 S主Co「es

子a暁S胤)

墓鵬Ond亀s門a s坤e「細雨e u面∂g叩「OVOCa融s輔la哩e鵬d㊧ got総穣c鉦va.如融a

n昌8 t「anS匹「t呂maさる「i8.囲「 isso膏aSO胴a千〇鵬閃ia sob「e a 〇両紬a鵡崎eね准重

OSC縄「 pa「a c血a叩a「盆baixo岬鐘S南O Se de割8Ca「緬o「izo議場I和銅te.
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A figura坐mostra uma ⊂Orda pela qual passa uma onda em determlnado ins-

tante‘ Observe q=e neSte instante ha regiees mais aitas′ Chamadas ⊂ristas′ e reg-OeS

mais balxas, [hamadas vaIesi A dist釦⊂ia entre uma crista ou um vaie em rela車o a

uma pos庫O de equ腫rio e 〔hamada amplitude da onda. Ela ⊂OrreSPOnde ao desio-

camento maximo de um ponto em relacao asua posICaO de equiiTbrio.

A distan〔ia perco「rida por uma onda ate que eIa ⊂OmeCe a Se rePetir (ate que eia

COmPiete uma os〔ilacao〉 pode ser obtida a partir da dlStanCia entre duas crlStaS Ou

entre dois vales. Essa dis屯n〔ia 6 chamada 〔OmPrimento de onda e e representada

PeIa letra grega lambda minC'SCuia母

O tempo gasto para realizar uma os⊂ilacao 〔OmPieta, Ou Seja, Para um POntO da

〔Orda subir ate uma crista, des〔er ate um Vale, e entaO VOitar a sua pos庫O de equil剛0,

e 〔hamado perfodo (T).

A frequen⊂ia (f) de uma onda 6 0 namerO de oscilac6es 〔OmPletas que ⊂ada pon-

to reaiiza por unidade de tempo' A u面dade de frequ釦⊂ia no Sistema lntema⊂ional de

Unldades (Sl) e o hertz (Hz), que Sig輔〔a⊂i〔ios po「segundoi E comum usaros mditト

U師ve雨dade de Coio「ado

https://p het、COlorad o.

edu/pし履R/sim両tion/

WaVe-0∩葛a-S証ng

Simulador que pemite

○○nSt「ui「 e a脱胎a「 Ondas

8m uma Ca「da com

diferentes a mp剛des

e f「印u台ncias.

Acesso em: 22 nov. 2018.

雪間韓e即eSeれ亡a煎es

邸鵬m紬鎚s de ondas

照「印合g翻as eⅢ co「南

画「涌e涌C○「da es鳴

Se棚ねSa捌融d霞的m

maisきれe「附PO「 isso

急s飾das ge「adas鴨m

鍋頼りde欄a証叩e

as d金seg踊d∂ CO「da,

担e鵬職的s

「ep「e§引証融os e削

総桐綱hos鵬Q

P「OpO「Ci踊ais e円鵬s主

Co「es船舶Sね,)

pios do hertz: um qu冊ertz (kHz) vale m冊ertz, um megahertz 〈MHz)vale um milhao

de hertz e um gigahertz 〈GHz〉 vaie um bilhao de hert乙

Ve)a que ha uma reはcao simpies entre o perfodo e a frequ釦⊂ia' Vamos supor que

a pessoaque estasegurando a ⊂O「dasa⊂=dao bra印de modo a produzlr4 puisos′ Ou

os〔嘩6es 〔OmPletas, POr Segundo. A frequ釦⊂ia da onda e entao de 4 Hzi Mas, Se 4

pulsos foram produz-dos por segundo′ entfro perfodo de um pulso ede ‡ de seg…-

do ou O,25 segundo. Portanto, O Perfodo 〈T〉 e o lnVer50 da frequ釦⊂ia (f〉; a frequ釦⊂ia

e o inver50 do pe「fodo:

f二三〇U丁=‡

172〉醐剛軸噂eS軸ate棚塵

O nome色uma

homen∂gem aO fisico

∂iemao日e活「ich日e「セ

(1857-1894L que most「ou

Se「 POSSivel p「Oduz冊ndas

eletromagn6tic∂S a Partl「

da eiet「icidade



〔ada tlPO de onda tem uma veio〔ldade de propagacao diferente, As ondas sono-

ras, POreXemPIo. que nos permitem OUV町Se PrOPagam nO ar(a 15 O〔) 〔Om VeIo〔ida-

de de ⊂er⊂a de 34O metros por segundoJaa iuz viSivei (que nos permite Ver OS ObJetOS)

e as outras 「adほc6es eietromagn甜⊂aS que VamOS eStudar neste capr山io tem velo-

⊂ldade bem maior: CerCa de 300 mil qu愉metros por segundo no va⊂UO.

〔omoチVelo⊂idade (v)ねreia缶O entre O eSPa印PerCOrrido e o tempo gasto em

PerCOrre-lo, e COmO Uma Onda gasta um tempo igual ao seu perfodo (T) para per⊂Orrer

uma distancia iguaI ao seu ⊂OmPrimento de onda M podemos estabeIe〔er a Seguin-

terelacao:

v=牢uvこ高

Onda与tranSVerSa雪5 e longitudinais

A moladafigura呈圭6 de um tlPO bem maieavel e pode ser coiocada para p「odu-

Zlr Ondas de duas maneiras. Eia pode ser sa⊂udida ve巾⊂almente′ 〔OmO foj feito com

a corda; Ou Sua eXtremidade solta pode ser puxada e comprimidavariasvezes.

No p「Imeiro ⊂aSO, Cada ponto da⊂Ordaos⊂ila numadire車O que 6 perpendi⊂ulara

dlre車O de propaga!訪dos pulsos" Esse tipo de onda e, POr isso, Chamado de onda

transversal. As ondas que vo⊂鉦u anter10rmente, na COrda, SaO desse tiPO.

No segundo 〔aSO, [ada ponto damolatambem osciia, S6 que pa「aafrente e

Para traS na meSma dlre車O da propagacao de energia. Formam-Se reglOeS em

叩eamOlaestamais〔OmPrimldae regIOeSem que elaestamaisdiStendida, 〔ada

Parte da moia os〔ila na mesma dlre!aO de propagacao dos pulsos. Esse tipo de

Onda e 〔hamado ondalongitudinaI・ As ondas sonoras, 〔OmO VeremOS a Segulr, SaO

desse tiPO.

9.5症sq鵬手嶋eS鞘e鵬総de

踊ぬS t「細SV鮒Sais (ac繭a)

e他面蝕暗面s幽a胸

P「O関g細do置S印O「踊a酷Ola.

鵬deta鞠e a繭xo′ VemOS

的賄O網田鵬1〇円gi弛d各曲S轡
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rep「e§朗纏細S命m亡綱急両o§
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盛Ondas sono「as
Podemos perceber o som devido a propagacao de um tipo de onda: a Onda sono-

ra, As ondas sono「as sao ondas longitudinalS Originadas a partir de vlbrac6es de co「pos

materlaiS 〈laminas, membranas, 〔Ordas, etC.)' Veja a figura呈旦

敦馴nst「ume「融S de

pe「c鵬S和銅千es鴨POP幽「

鵬輸鵬S Novas幽6), 2鵬,

柄ib「a鍾O das memb「鋼as

融s腫St「踊e∩tOS O「ig胴a

O雨as s即O「aS,

Essas ondas se p「opagam pela vibra車o das par虻ulas 〈atomos ou mole〔ulas) do

ar ou de outro meio materiaI, No va⊂uO, POrtantO, eSSaS Ondas nao podem se propagar

uma vez que 6 preciso existir um ndmero suficiente de partたulas para haver uma onda.

Vo⊂e POde fazer a seguinte experiencia: aPOie a eXtremidade de uma regua de

metal ou pほstico duro na borda de uma mesa, ⊂Oiocando um livro sobre eia e segu-

rando-O flrmemente, COmO mOStra a figura宝玉Com cuidado, for⊂e a regua Pa「a baixo

e em seguida soIte-a: a regua Vai Vlbrar varlaS VeZeS e um SOm POdera ser ouvido.

Experimente diminuir e aumentar o comprimento da parte da regua apoiada sobre a

mesa: OS SOnS POdem fi⊂ar mais ou menos intenSOS:

quanto maiera ampiitude da os〔iIa車O, maiOr

a intensidade do som. O与Om POde, ainda,

tornar-Se maiS agudo ou mais grave: quantO

maior a frequ釦cia, mais agudo e o som;

quanto meno「 mais grave e o som.

Quando dedilhamos uma ⊂Orda de vio-

1ao ou um elastico bem estiCado ou, ainda,

fazemos vibrar uma membrana de um ins-

trumento de per⊂uSSaO (reveja a figura 9且

avibra車o dacorda, do eiastico ou da mem-

branafaz os⊂iiar as partrculas do ar que es-

tao pr6ximas. Essas partieuias mteragem

com as vIZ旧has fazendo-aS OSCilar tambem

e assim por diante.

鮒Jm8 「釣Ua de函Sti純ou m軸1 0SC=a融叩ode

PrOduzir o融as so晒ras.圃ementos 「印resen融os em

ta棚雨os融p「opo「cion彊ent「e s再o「es軸でas扇

伽〉 u鵬掴ns時6esda唖e「融煎S
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Surgem asslm reg10eS em que O ar eSta ma-S COmPrimido′一StO e′ em que aS Par-

亡千culas do ar ficam mais pr6ximas umas das outras′ e reg-6es em que as partieuIas do

ar fieam maiS afastadas umas das outras, Sao as regi6es de ⊂OmP「eSSaO 〈onde a

pressao do ar e ma'Or) e de ra「efa車o (onde a pressao 6 menor〉′ reSPeCtivamente' A

sequ釦cia de ⊂OmPreSS6es e rarefa〔6es propagando-Se Peio ar forma uma onda

longltudinal. Ve)a a figura♀旦

regi6es de reg'6es de

⊂OmP reSSfo rarefa車o

閏
馳A vibra班o da membrana do pa雨ei「o pro融z o暁s sono「as

que s轡p「op急gam pe踊b「a扇O das pa面鎚ias do a「・

(醜me∩tos 「印「ese面ados細ta鵬nhos南O p「OPO「CiO圃S

鍋t「e s待S閃南面S de a「南o s約淘v繭Co「es融くるs融

A distan。a que separa duas compress6es (ou duas rarefac6es) co「responde ao

⊂OmPrimento de onda. As vibrac6es se propagam em todas as direc6es′ isto e膏as

tendem a o〔uPar tOdo o espa印po「 onde se propagam. Vela na figura塑as ondas

sonoras emitidas quando uma corrente eletrlCa faz v-brar a membrana (dlafragma) de

um aito葛falante,

A velo⊂idade do som depende do meie em que aonda se deslo⊂a. Quanto mais

eiasti〔O e maiS denso forum meio, maio「avelocidade do som. Porisso aveiocidade

e geralmente maiO川OS S61idos que nos l申dos e maior nestes que nos gaSeS陣

〔luindo o ar). No ferro, POr eXemPIo, O SOm Se PrOPagaa 5 13O metros por seg…do;

na agua, a 1450 metros por segundo川O ar a Cer⊂a de 340 metros pO「 Segundo.

Esses valores sao aproximad。S e Variam ⊂Om a temPeratu「a do meio peio quaI o

SOm Se PrOPaga.　　　　　　　　　　　　　　　　._- 「
、∴・ :華子

即.輔印「ese繭煎O eSquem細a de o雨as s〇日0「aS

p「ovocadas pe幽b「合頑O d蟹memb「a蝿d帥m

alto一掬∂融点巨は鵬融os 「印「ese諏ados e爪

t細釦hos融p「opo予的競るi§ ent「e S軌s p∂暁幽S

de合「融S細V扇veis。 Cores f卸tas融

Rad蒔eS。aSa醇es ・融印しO9 〈175



O e⊂o

Quando umaonda sonoraatinge uma superf砧e, uma Parte da onda e absorvida

e outraかefletida. lmagine que VO〔e de um gritO e aS Ondas sono「as se ⊂hoquem

⊂0ntra um Obstaculo que reflita bem′ ⊂OmO mOStra a figura呈二二旦fazendo com que as

ondas voitem para vo⊂e. Nesse ⊂aSO′ POde aconte⊂er um fen6meno lntereSSante′

〔Onhecido ⊂OmO eCO: VO〔e Vai ouvirseu grito de novo・ Mas nao 6 sempre que aconte一

⊂e O eCO. V∈ja por que‘

Os seres humanos s6 distinguem um som de out「o se houver entre ambos um

intervalo de tempo de peIo menos um dedmo de seg=ndo (0,1 segundo). Menos que

isso, VamOS OuVi「 OS dois sons ⊂OmO um dni⊂O SOm′ Ou O与egundo som apa「e⊂e ⊂OmO

uma cont血acao do prlmeiro. Agora′ Sabendo que aveio⊂idade do som no ar atem-

peratura ambiente e em tOmO de 340 metros por segundo (m/s)・ VO⊂e POde「ia Caicu-

iar a distancia minima que deve existir ent「e vo⊂e e O Obsta⊂uIo que 「efiete o som pa「a

Ser POSSivel ouvlr O e〔0?

Veja ⊂OmO O 〔al〔uio pode ser

feitO巾a「a haver e〔○○ O SOm tem de

ievar peio menos O,1 segundo para

ir e pa「avoltar. Entao a distanciato-

tai pe「corrida nesse lntervaIo pode

Ser 〔a血iada por umaf6rmuIa slm-

Pie与:d =V. t′ em qued eadlStan⊂ia

F)erCO「rida出a Velo⊂idade do som;

e t, O temPO de⊂Orrido. Logo′ a diS-

tan〔1a tOtai se「a d = ∋40. 0,1 =

= 34 metros, Mas essaeほdistan-

⊂iatOtai que o som pe「COrre, lStO e,

a dlStan⊂la Para ir e voitar. Logo, a

SuPerfieie que va口efletir o som

P「e〔isaestarapeio menos 17 me-

tros de dist釦cla, Para que O SOm

PerCOrra 17 metros na 'da e

9.10輝「ese随所O da 「e締約的S細くe潮C∂融Oね輪鵬的do eco (Ås p諦cuias

鵬a「繭鵬約V扇v扇S.醜m朝寝OS箆鵬t金融程s 「印「ese鵬的s鋼t綱a雨os競る0

1 7 metro与na VOlta.　　　　　　p「opo「c臨ais鋼tre S待OreS fantas勘

ln什assom e u鵬「assom
As ondas sonoras, quando captadas peias oreihas・ PrOduzem a sensacao de som

nos seres vIVOS. A o「e旧a humana. por exempIo, 6 capaz de ⊂aPtar SOmente aS Ondas

que estao nafa-Xade ⊂erCa de 20 Hz a 20 kHz (1 kHz = 103 Hz = 1000 Hz).

Per⊂ebemos 〔OmO SOnS, lStO e, OuVlmOS, aPenaS O=das nessa faixa de frequ釦cia声u

se直Ondas ⊂Om frequ釦cla abafro de 20 Hz 〈infrassom〉 e acima de 20OOO Hz (uItras-

SOm) nao sao aud丁veis pelo ser humano.

Mesmo nao se=do capaz de sentir e ouvir ondas nessas frequ釦cias′ O Se「 huma-

no utiiiza a tecnologla Para emitir e captar uitrassons. O apareiho ⊂Onhe⊂ido ⊂OmO

sonar, uSado em nav-OS, emlte ultrassons para lo⊂ai融「 Ob与ti⊂ulos・ COmO Ca「dumes′

reclfes, Subma而os e outros objetos que refIetem o som sob a superf丁de do ma「. O

apare旧o mede o lntervaio de tempo entre a emissao e a re⊂eP車O da onda sonora′

cal⊂Uiando a diStan⊂ia ate o obstatuio.
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Na faiXa de l MHz a lO MHz, O uitrassom e usado tambem para fazer uitras-

sonog「afia, … eXame ⊂Om aPareihos que pe「mitem obter lmagenS de 6rgfos do

corpo para diag=OStiear aigumas doencas ou para examinar O desenvoIvimen-

to do feto durante agravide乙POr eXemPio. Veja a figura芝Ll' Por esse exame,

e possivel examinarorgaos que nao sao bem visua"zados por raios X. O ult「as-

som e usado tambem em fis10teraPia, Para aCeierar a ⊂ura de les6es nos siS-

temas muscuIar e esque胤〔O" Ini⊂ialmente′ O uItrassom foi usado no与aPare旧os

de ⊂O巾Ole 「emoto, Sendo depois substituido por radiacfo infraverme旧a.

tervalo de u皿segundo e chamado de frequencia・ Guarde este nome! A frequ台ncla 6 essenclal para entendemos

per que a長町噛an皿ais conseguem ouvlr SOnS que OutrOS nem lmagmam que eXistem‘

A缶equchcla detemina se o som 6 ma王s grave ou mais agudo. Se a onda tem un comp血mento mais Iongo e’

portanto, uII過f[eqし1enCia menor, Seu SOm 6 malS graVe・ Quanto menor o comprimento da onda, maior a缶equencla

e皿a韮agud○ ○純血十.I

血ragine elefaIites, baleias , maCaCOS , mOrCegOS , paSSarOS , gO岨nhos ’C5es ’gatOS e SereS hunanos , tOdos reumdos

em um extenso ∞IaL A idela PareCe unda, maS, na Pratica直averia un pequeno problema quem sena o maestro?

Ne血um se丁Vivo e capaz de escutar com perfelgaO tOdos os sons que esse coral magln徹io produzina・ Isso acon-

tece poIque cada an血al esta preparado para ouvlr e emitir sons em uma detemmada faixa de frequen帆a.

O homem, peIeXemPIo, quando ainda jovem, 6 capaz de distingur sons entre 20 Hz e 20 000 Hz Abaixo ou aci-

ma desses血血es, 0 0uvido hunano smplesmente nao escuta. Ja os caes, OS gatOS e OS CaValos ouvem sons com

ate 45 (朋Hz. AdestradoIeS de caes costunam usar apitos que emltem SOnS em frequ台ncias aItas que n6s nao es-

偶Ita皿as, n aS que as CaChorros percebem com clareza・

U皿dos aIliⅢais com o ouⅥdo mais agucado 6 o morcego Ele consegue escutar sons de at6 75000 Hz' em me-

dia.髄unaexp capao na同ral. o morcego, POr COn七a de sua vlda notuna’PIeCisa u咄Zar Sua audlCaO占nalS do que

Sua visao, IXⅡa Se guiar e capturar as presas.

Durante un voo, O mOrCegO emite sons de alta frequ台ncia, pOrtantO , agudos Essas ondas sonoras ecoam pelo am-

bler晦baL晦m em diveIsoS Obs胎c旭os e voItam Chegando de vol七a ao ouvldo do morcego’OS SOnS SaO inte卿retados

pde c6rebIO do a血nal, que COusegue descob血os obstaculos que es屯o ao seu redor. Assm’ele 6 capaz ′ POr eXemPIo′

de perc瞳er a皿OV血entapao de una presa e calcular o momento certo de atac餌mesmo sem estar erlXergando bem・

Enquanto o皿OrCegO e alguns de seus parentes roedores estao entre os animais que ouvem sons mais agudos'

as baleias e os elefantes estao entre os que ouvem- e emltem- OS SOnS mais graves Eles trabalham com una faixa

de fre(狐e珊a de ate 20 Hz. Por isso, Se VOC台Vir un elefante abmdo a boca no zoo16gico e nao ouvmada, naO Pen-

se que ele es船boce]ando ou se fingmdo de mudo. Ele pode estar emi血dO sons in宜ass6nicos (COmO S急O Chamados

aqudes ahaixo de 20 Hz), que n6s nao escutamos!

闘a勘S闘幽es凋血鵬〈177
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庵Rad毒a特es elet「o鵬gn6t昌⊂aS
As radiaC6es eletromagnetICaS SaO formadas por

Ondas eIetromagneti⊂aSi Diferentemente das ondas

me⊂anicas, aS Ondas eletromagnetlCaS n訪pre⊂isam

de meio materiai pa「ase propagar podendo se propa-

garnovatuo. Eo caso daIuz ou dasondasde radioe

de teievisao, utilizadas na transmissao e 「ecep車o de

SOnS e lmagenS nOS meios de comuni⊂a車O, entre Ou-

tros exempIos. Ve‘a a figura呈上主

As ondas eIet「omagnedcas se deslo⊂am nO Va〔uO

⊂Om aVeiocidade daluz, que e de 300 mii quii6metros por

Segundo, aPrOXimadamente. Enquanto nas ondas me〔a-

niCaS ha um meio materlai que os⊂iIa, naS Ondas eietro-

magneti〔aS O que eStまos⊂jlando sao 〔amPOS 〔惟tri⊂OS e
簿解約eれte de s8幽eぬet涌a胸印alo爛雨Q融叩台「a

S8 CO剛面ca「 em posto腫らdico e桐釦e「釦cね的†), 2018.

magn餉⊂OS. fanto as cargas eletri⊂aS ⊂OmO OS inlaS (am-

bos estudados no 8旦ano) exercem seus efeitos a distancia. Fala-Se que 〔argaS el甜⊂aS e

inl誌⊂riam um 〔amPO de forcaao seu redor Assim, dlZemOS que ha um campo ei細〔O aO

redor de uma carga eictrica e um 〔amPO magneti⊂O aO redor de um ina.

A frequ釦〔ia das ondas eletromagnetiCaS 6 obtidaa pa巾r dos vaIores dos 〔amPOS

elet「icos e magn甜⊂OS que OS⊂ilam por unidade de tempo. Assirn, afrequ釦⊂Ia de uma

Onda eletromagneti⊂a ⊂O「reSPOnde ao ndmero de oscilac6es que seus ⊂amPOS el釦-

⊂O e magnetico reaiiZam a ⊂ada segundo.

As estac6es de radio AM (amplitude modulada), POr eXemPio, tranSmItem Sua

PrOgrama串O na falXa dos quilohertz, de 500 kHz a 1 600 kHz. As estac6es de radio

FM (frequ釦〔ia moduiada) transmitem nafaixa dos megahertz, de 88 MHz a lO8 MHz.

Radares e fornos de micro○○ndas operam na faixa dos gigahertz. Quanto maior a

frequ釦⊂ia, maior a energia da radia車o e menorseu ⊂OmPrlmentO de onda,

Na flgura皇蝦VO⊂全v全um 〔O巾unto de diferentes tipos de 「adiae6es eietromag-

neti⊂aS que eStfo organIZadas de a〔0「do 〔Om aS SuaS frequ釦⊂laS: da esquerda pa「a

a di「eita, a frequ釦⊂ia e a energia da radiaCfb aumentam e o 〔OmPrimento de onda

diminui・ Essa organizacao e chamada de espe〔trO eiet「omagnetico. Vamos ⊂Onhe〔e「

Um POuCO SObre essas radiac5es eietromagn甜⊂aS.

直弼罵印「es削tac約

esq鵬m緬ca do espect「o

e厭「omag鵡tico. co鵬をs

f「eq鳴れcねS de 〇両a m合is

baix8S沌e m創Q「

C○mp「血e∩to鵬o南紀〕急

100m　　lm　　l⊂m　　O,01cm　　lOOOnm �� � 

難読 � 
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A与Ondas de 「舌dio e as mi⊂rO-Ondas

Nos es血叡糖度…日記厄e televisao, OS SOnS e aS imagens de um programa sao

⊂aP由〔bS Por m職工dむ畦5 e ⊂ame「aS. Elas ent託passam po川m [ir⊂uito eletri⊂0, em

que s:b廿ar血rTnd遁帥ondas de radio, nafaixa de 88 MHz a 216 MHz, e tranS-

爪出立占印す軸七重-

CL要事重出a寄抑ISS和e feita vIa Sat訓te, aS Ondas enviadas peia antena estao

na fE心臼を5 m轟〇十細事虫s (e=tre 300 MHz e 300 GHz) e, aP6s per⊂Orrerem a atmOS-

feTa na ue如出藍〔蟹田乙SaO ⊂aPtadas por um sat訓te.

As m宙0-皿重畳5 SEie usadas nas t「ansmiss6es de ⊂Omuni⊂a〔…ie, POrque eias

⊂0置甘閏L一冒すl抽facjlmente a atmosfera terrest「e, ⊂Om menOS interfer釦⊂ia

de que聞di玉dEifeqL血u撮ma上s bajxa e comprlmentO de onda maiS Iongo (〔OmO aS

O「底deね[馳脚T¥自動「 exemplo). O satelite amPila O aican〔e da prlmeira antena

de脚阻eS申請種で蔓れ玉sortL 「eemitindo essas ondas eletromagneticas para uma

a動向駐車ae罪rI 。血a 「egiao do planeta, tambem na faixa das mi〔rO-Ondas.

O s云韮而玉稿農奴e印Sa庵lites e antenas tambem ut=iza micr○○Ondas para a

⊂町で町車中畦語調re⊂elular e para o a⊂eSSO alnternet m6vel nesse e em outros

心中磨つ∈重美すぎ白ニ!唾墨奇利岨呈二王三・

墓室童5 S±動ヨ¶遍S de曲eromuni⊂ae6es usam os ⊂hamados sat副tes geoestacIO〇

両噴queh相聞24杜燭s pan ⊂OmPietar uma volta em tomo da lerra. Esse nome

e心霊b脚阜野面己un (bervado川a Te「ra, eSSeS Sat釦tes parecem fi⊂ar Parados

S虞舞E um而t碧両面P[耶出血ltrra. O que a⊂0nte⊂e e que eSSeS Sat訓tes, que eStaO a

⊂野⊂al農勧請暮岬da super塙e do pianeta, eXatamente SObre o equador

aH職「n餌nhe肌do a rota車o da li±rra,

telecomunicae6es

https://wvwyoutu b e.

迎並
WatCh?∨こO M haWHjsZtl

Video sob「e a hist6ria

da t「ansmissao das

info「map6es telef6nic∂S

POr Cabos e fibra 6ptto∂.

Acesso em: 22 [OV. 2018.

9.14 Ås面c「8-鋸d急s s登o

u§細as閃「毎で「釦S面SS6es

de 「朗io e鳴廊is急o e pa「合

鳴瀞〇両a卵「 Sa輔でes.

階em鍋的s e dis軸cias

「e即轡Se∩鳴dos電柵鱈鵬雨os

n約即0叩「C臨程お鍋t「e si.

C餅e$手a髄Sl盆)

OE璽逼関東血quaIut VO⊂e meXe nO botao de sintonia do radio ou a⊂iona o ⊂0∩-

t巾e也t醸嶋主出庫暮a Sintonizar uma esta!託ou um ⊂anal, POr eXemPio, eSta regu一

由rl篤めsI劃a阿喝的0呼Para⊂aPta「 determlnada frequencia de onda em吐ida pela

瞳申孤聾ぬt打田∈丈0皿do.

CLmaEH孝和〔畠s onda5 de 「甜o e o GPS, Slgia para a expressao, em ingles,

釦的n日面がさg車兜の向stema de posi⊂ionamento global〉. E um sIStema que Per-

問腔a町m lJEn血b陣ErTe5tre, ma両mo ou aeronauti〔O〉 determinar sua pos唾O na

親書責痴口E d両eneta f却|rde, iongitude e altitude〉 ⊂Om base em ondas de rad10 ⊂Om

ulT田fn判JB喜田aPⅢ咄de l,2 GHz vlndas de 31 sateiiteS a面i〔iais que giram ao

勲a嘩㊨SuaSaP噂S ・輔弼即〈179
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para ser uti=zado, O GPS necessIta aPenaS de um re⊂ePtOr que CaPte O Sinai emi-

tido peios sa軸tes (atuaimente′ …tOS aPare旧os de teIefone celuiar possuem 「e⊂eP-

t。r de GPS〉. Aほm de ser apii⊂ado na avia辞o e na navega缶O ma砧ma′ eSSe Sistema

tem sido ⊂ada vez mais usado na =aVega車O terre与tre Para localiear ende「e印s e

可vdar no deslo⊂amentO das pessoas' V車a figura壬生

醗E両国由C韓m 「eC郎O「 d9さPS se雨用Sad○甲a「怠れavega煎em ca「「o e, e鴫鳩p「eS繭煎a嗣Ca do

§istema d8 Sat練es ao 「edo「 d8軸a即e鍋v繭s繭s囲「8 0S栂os重t臨(As会「彊S的s sa鳴臨es es勧e桐escaぬ

e朋「e蝉ao軸e軸a丁e「「a・軸軸os 「ep「ese鵬dos e両∂舶a幽帥紳OP○「C緬s en鵬s胸「es軸asi8・)

Algumas estruturas astrOn6mitas’COmO gaiaxias distantes e est「eias′ emifem

uma grande qua嗣ade de o=das de radio. Essas o=das nao sao visiveis aos nossos

oihos e nao podem ser ⊂aPtadas pe-os teles⊂6piOS 6pti⊂OS (que apenas captam a l=Z

visivel). Para per⊂ebelas, POrtantO′ SaO utiiizados os 「adlOteies⊂6pios′ que ⊂aPtam′ POr

meIO de uma superffae parab6Ita′ eSSaS Ondas emitidas por aqueles corpos ceiestes

e as refietem a um 「e⊂ePtOr muito sensivel′ Permitindo reconstruir as i=foma⊆6es.

VeJa a figura旦上皇

As ondas de r甜o s訪usadas tambem em uma tecni⊂a que Permite observar

⊂ia nuciea「 magn6ti⊂a. A tecnica permite d'agnOSti⊂ar V鉦os probiemas de sadde nos

6rgaos internos′ in。usive em partes mOies do ⊂0「PO′ COmO ⊂artilegen与′ mdscuios′

cora直O e OutrOS 6rgaos, que SaO POu⊂O VisiveiS em eXameS de ralos X‘

180〉胴彊2 ・丁「a融噂es軸離C「a崎

血agens do

離6 R細o泡ぬs6時機かara

Obse陥ゆe§ aS輔雨滴融S・

Na血合gem,的m函薄deま「命s

「adiOteねSC細OS (doねらs融

v壬siveis醸す〇時Q ma融deies,

e隔p「血ei「〇時胸高鮎O m

de鵬met「o), e椰C細p活as

(Sp陸銅8.



Nessateoliロ, a PeSSOa fica no lnterior de um campo magn餉co. O aparelho

emife on庇藍de 〇割もque se ⊂ho〔am COm OS atOmOS do ⊂OrPO e SaO 「efletidas′ mu-

d劃血) SIJa垂pe N鎧sa mudanca de trajeto das ondas, SaO emltidas pequenas

〔。「'帥置2S elEtI屯S_ A inte「tsidade do sinal eietrieo varla de acordo com o tipo de te〔ido.

O e町重劃印面Ca中esses sinaJS e uma imagem e P「Oduzida por um computador.

V亘a軸生せ

竜直面毒す曲る曹お墓撰和め朗爪e (8 Cab明細a「醜細CO「te e e朋鵬紬臨画00「eS軸地割鉦

O田m押E瞥励血preduzido nesse exame e muito forte’COmO um CamPO ge-

相調p[関同部岳的細めPOde「D三船・ Po「 isso′ PeSSOaS ⊂Om implante de metal =O ⊂OrPO‘

mar田岬塵連関0同番は羊aS met訓⊂aS naO POdem reaiizar o exame′ entre

Hr高調あm蘭rds sao tambem emitidas pelo forno de mi⊂rO-Ondas. A

fre中古重ja撞岬東田等咄唯Ste ⊂aSO′ e 」uStamente a frequ釦cia nat=raI de vibra-

車〕瞳玉m提出匪捷ag凪de 2.45 GHz. Dessaforma, aO Serem atingidas pelas mi〔rO‾

○○n鹿妻i a5 T柚歴。L由s de ag‘Ja dos aiimentos ⊂OmeCam a Vibrar mais rapidamente′

aum日面覆面鴎援扇動匝坤ra da 〔Omida. VeJa a figura旦喧

し蘭年長E de micTO-Onda5, PrOVeniente de uma fo=te’e diSt「'buido

A聾`屯〃置○○面

甲田貢正調〇〇〇義豊
「面容卓おっ○○聾轟き巨

さら調鵬三三三三

三書霊宝励「二ミ、

野馳脱s叩em8 do f囲c融合me融de

嗣子o「no鵬飾iC「O-踊das.睡鵬do

8P綱欄O n細f①圧印「ese瞳da pa「a

Visu劉za頑O do s鮒輔e「io「▼

醸e鵬航os 「印res卸ta舶s em

tam剃蛤s門約p「opo「ci〇両S e議t「e

s主Co「es fa証欝融

Fonte. elabo「ado com base emWHELAN, M et al MCrOVvaVe OVenS Edison

7証h Center DISPOnivel em <http.〃edlSOnteChcenter o「g/MIC「OWaVeS hthll=

Acessoem 13 nov 2018
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O in什avermelho

O infravermelho e um tipo de radia車o

do entre ⊂er〔ade 3. 1011 Hze4. 1014Hz,naOSendo viSivel pelos olhos humanos.

Apesar de nfro servisive一〇 a radi車o lnfrave「me-ha pode se「 Per⊂ebida como calor,

devido a termlnaC6es nervosas esPe⊂ializada与da pele"

巾dos os corpos emitem a radla車v inf「avermeiha ⊂Om maior ou menor iritensi-

dade, dependendo de sua temperatura. Da mesma forma′ OS ⊂OrPOS absorvem e sao

aque⊂idos por essa radia車v recebida de outros corpos aO redor ou mesmo de corpos

dlStanteS, ⊂OmO e O CaSO dos raios lnfraverme-hos do Soi que chegam ao planeta.

Quando fmamos expostos aO SO巾Or eXe申0′ reCebemos uma grande qua両dade de

radia車o infravermelha.

Esse tlPO de onda eiet「omagn6ti⊂a e uSado em bin6⊂uios e ⊂ameraS que PermItem

enxergar e fotografar a noite′ em Satdites de previsao do tempo (que dete⊂tam OS

raiOS infravermeihos emitidos peia「i±r-

ra) e em 〔0nt「OIes 「emotos de aparelhos

de teievISaO e 「adio. Veja a figura9±19

0 infravermeiho e usado ainda em

⊂ame「aS fotograficas・ Para medir a

que dlSt釦⊂iaesta um obJetO e ⊂Olo⊂a-

-lo em foco, e em SenSOreS Para a⊂en‾

der lampadas ou dispararalarmes' Os

sensores dete⊂tam Va「laCOeS na ra-

dia車O infravermelha quando uma

pessoa passa por eles. O lnfraverme-

iho 6 usadotambem paralero ⊂6digo

de barras naembaiagem de produtos:

enquanto as barras es⊂uraS absorvem

os ralOS, aS ba「ras ⊂1aras refietem-nOS

詳記霊宝詳諾‡露盤諾密書謹書謹
⊂OmPutador.　　　　　　　繭轟緬急verm棚d岬e o res融o am軸e・

A山Z Visiveし

No pr6x'mO CaPitulo′ VamOS eStuda「 a-gumas propriedades da parte visivel do

espe⊂trO eletromagnetico′ Ou S頭v da luz visiveL uma vez que SOmente enXergamOS

ondas nessafaiXa do espectro eletromagnetico (4′3. 1 014 Hz′ Para a fuz vemeIha′ ate

7,5.1014 Hz, Paraa Iuzvieleta).

vo〔eja per⊂ebeu que a luz em postes de i両na車o acende quando es⊂ure⊂e e

apaga quando amanhe⊂e? O mesmo a⊂OnteCe COm aS luzes que iiuminam alでaS COmO

garagens e corredores'

o que provoca o acendimento e o des-1gamentO da luz fum dlSPOSitiVO ⊂hamado

ha balXa lumInOSidade no ambiente e a

a⊂eSa durante a noite国a manh証fotoc肌a detecta o aumentO da lumlnOSldade e

182〉醐睦2 ・丁繭鴫6esda蘭画aもらeS

automati⊂amente quando



Veja a figura 9二型. A foto⊂引ula tem um

SenSOr de lumj「調sIdade. Ao ser exposto a uma

⊂e巾aqut血Ie de lu乙O SenSOr gera um SinaI

eletri⊂O qlle a血e ou f貰ha um ⊂ir⊂uito eletrl⊂0.

E como q腹膿b aェin脚mS um inte「ruptor co-

m11m. S6 qL鼠neSSe ⊂aSO, O qlle desen⊂adeia a

abe巾」,ra Ou O fedement卿do ⊂i「⊂uito e a exis-

t釦cia ou 「岳D (としm Si「也ele廿i⊂0. A Lampada

a⊂e「lde qL田l|教わ指呼駁Sagem de [Orrente eie〇

両⊂己e萄甲声q鵬劃地福o h己

主よ七も筋腫細る場面脚Se脚「叩e aCiona a

車幸市耗襲す丁誹で彊給油Ca関「a O dispositivo

∂O叩al es鳴co鵬ctaね

Os 「aios ult「avioしeta

Ac訂電也缶E叫合ut da Iuz visivel estao os raios uIt「avioieta (uitravIOieta sig葛

n話i‘邑‘種田r隠do曲1, ⊂Om frequ合n⊂ia variando entre lO15 Hz e lO17 Hz・ Esses

「ai暁S証す適量Pck〕 Sol e atuam, POr eXemPlo, na PrOdu車o de vitamina D no

o昭r高調蘭m目"鴫i蒙teSS:iriaao desenvoIvimentO Saudavei dos nossos ossos. No

entH後陣a epe車邸二eSSiva aos 「aiOS uitraviOieta aumenta os ris⊂OS de desen-

VI妬崩面dEGお重賞ざde peie. aIem de provo⊂ar O Surgimento de rugas e o enveihe-

凸汀東署賞ロ車両遭填重畳画.

O与「a商うX
暁n回冨Xer±m-Se nafaixado espe〔trO entre lO17 Hz e lO20 Hz e s託par-

曲面歪む要5計艦随na- P「Oduzidos por maquinaS eietricas, eies geram imagens

中農S跡隠H夢a握定±腰細Problemas nos ossos e em outros 6rgaos do ⊂OrPO'

田e§重出a躍如虞r5 pebs ossos, maS at「aVeSSam teCidos menos densos. Ent…it)

e estes forem ⊂a tados num fiime fo-

t饗r都血誌四5‘麗a関r襲e「ll COmO 「egi6es mais ⊂laras 〈que nfro foram at「avessadas

p申5 Ta臆i e「、餌fu ∈SCurO (as regi6es que foram atravessadas〉. Essa imagem,

d由の瞳駐車市　usada para dete⊂tar fra亡uras e out「o与PrObIemas. Reveja a

屯が置皇コ「なす正調握う睡QP軋io・

舶Em a畦s田鶴n l配血s na5 radiografias ⊂OmunS Pa「a detectar probiema5 nOS

O喝画E叩E崩細田5 X sa。 u±a血糖ta「nbem na tomografla COmPUtadorizada. Essa te⊂ni[a

usa a5混食臣X田raCI車瞳撃u旧magenS bem maiS detalhadas do interior do ⊂OrPO hu-

丁う〇日のO竜を郭四億を塞く由南東ぎふ疎ら.

鼻I復田!車rfe叩剛直E aOS raios X e perigosa, [omo vimos no capituio 6, algumas

『重囲因り5a「 danos no material gen甜⊂0 (como mutac6es), dependendo

(掲億は11門地rem肇aO, aUmentando o ris⊂O de doencas ⊂OmO O ⊂anCer. Os profissi○○

昭雄印書抽出日蘭画m皿m C5親radia串O, ⊂OmO OS denti与taS Ou teCniCOS em radioiog直

握ぉ日間翼面画調n a肥れ由sde ⊂humbo - materiai que lmPede a passagem dos

Qua雨0 0S 「a「os X fo「am

des的b帥OS peio fisi的

a厄mさO間細eとm Con「ad

R飾tg亀伸輔-1 9勧両O

S巳Sa由ia o叩e e「am

ess隙「訓口S,叩「 isso eies

「eceb亀「∂m巳SSe鴫m巳

-巳m軌atem細ca,

∂憤「a爪濫「印「巳s合nta

um valo「 desco雨ecldo.

rE賞重義-宴両面EI5.宣百両Perrr即eCer na SaIa do exame ou fiCa「 atrds de paredes espe-

C亘li5血細石的畳a申Fa租OB pa⊂ientes tambem devem usar aventais de ⊂humbo pa「a

陣瞳琵画a5i暇玉血cr細pe que naO eS屯o sendo examinadas.

Ra唾esuasa圃es南的し鈍く18曇



Apesar de seus efeitos prejudiciais, quando usados sob ⊂0ndic6es ⊂0ntrOiadas, OS

raios X e os ralOS gama (que veremos a seguir〉 sfb capazes de destruir ⊂ertOS tumOreS.

Esse tratamento, ⊂0nhecido ⊂OmO 「adioterapia, e uSado pa「a trata「 determinados

tipos de can〔er. Veja a figura連星

Uma te⊂nICa 〔hamada difra!託dos ralOS X permite determinar a

estrutura de ⊂「lStais e de moiきculas. Essa tecni⊂a foi uSada para句udar

a determinar a estrutura do materiai qu面co do gene, O DNA. Veja a

figura 9i茎0s raios X tambem pe「mitem estudar o inte「ior de f6sseis

Sem danifi⊂a-ios.

Na lndt]stria, SaO uSados para dete⊂tar fa旧as em aig…S ma-

te「iais (podem revelar, POr eXemPio, Se ha trlnCaS Ou OutraS faihas

nas pecas que ⊂OmP6em um gasoduto ou uma ⊂aideiraavapo「) e,

nos aeroportos, Verifi⊂am a P「eSenCa de objetos met乱icos nas ba-

gagens (fa⊂aS e teSOuraS, POr eXemPIo, naO POdem ser t「anspo「ta-

das na bagagem de maoL Finalmente, aStr6nomos podem des〔ObrI「

而orma!6es sobre ⊂OrPOS Celestes ao dete⊂tar OS raios X emitidos

POr eles'

Os raios gama
Os raios gama sao as o=das ⊂Om frequ釦c-a mais alta′ PrOduzidas por materiais

「adioatiVOS, COmO O ur…面o, en⊂Ont「and○○Se na faixa a〔ima de l O19 Hz ate l O22 Hz. Por

terem grande poder de penetracao′ POdem destruir as c紬Ias dos organ'SmOS. Mas・

usados sob ⊂0ndis6es controladas, OS raios gama, aSSlm ⊂OmO OS raios X, tambem sfo

ut紺zados no tratamento de ce「tos tumores.

Os raies gama podem ser ut=izados tambem para este帥zar materiais ⊂而「glCOS

(se「ingas, agulhas, et〔.) e para 〔0=Serva「 aiimentos' Os ralOS destroem as ⊂紬Ias de

bacterias, fungos e outros microrganlSmOS′ tOmando o a=me=tO eSt釦A冊adia車o

pode serfeitaCOm O P「Odutoja naembaiagem e nao tomao alimentO nOCivo'

184〉醐掴まnS緬a幽mat9「棚d繭S



鼻[a5ere fibras軸ti鯖雲
O血嘆が亘uma i血eSPeCia」, mOnO〔rOmatica, 〔0∩〔entrada em um feixe estreito,

muito majS int蝕-SO que um feixe de ra10S de iuz comum e que tem a capacidade de

Per〔Orre「 bngaE5 d違tandas p「ati⊂amente Sem Se eSPal har.

0励"F加e ser・ PrOduzido a pa巾r de diversas subst釦⊂ias ⊂OmO metais, gaSeS e

Pedras p妃出藍蒔' que emitem luz quando recebem uma fonte de energia. Assim,

foma-se um f由暖de ondas luminosas ⊂Om um drll〔O COmPrlmentO de onda (mono-

⊂rom豆と瞳5L t聞出S ⊂Om a meSma frequ釦⊂fa, Vlbrando em uma師〔a direcao e em

Sin(丁m邑tem fa5e‡- isso sig南⊂a que tOdas as ondas atingem ao mesmo tempo as

⊂rist益e腿W聾5電車as das ondas. Vem daro nome h5er Sigia do termo em ingles

働fα巧軍二重Drl dys由nu厄fed em店如n〆m。侶飯on (ampIificacao da Iuz por emjssao

e5糎m唖der覆申こ弧Isso que「 diZer que O佃5eruSa luz ampiificada (aumentada ou

⊂O虹割出却a pa巾u de atomos estimuIados a emitir radlaC6es (iuz) em fase. Veja a

缶糾轟き些圭

9密事毒面前a珊坤削t「e a emiss約de踊煽鵬d露飾das de庇vis緬的「「esp〇両e鵬S

寄り回章三重轟置■寒露翻細薫れ出国e do feixeぬs問esmas o融合s e朋子8Se.的mO O的「「e鵬l為s日子

亀田LE動瞳は婁deapiieac6es do h5ere lmenSa. Entre elas′ eS亡きa leitu「a do ⊂6digo

de出すFa5握宣膿三千n己f町丁na que O而rave「meiho〉 usado na inddstrla, nO COmer⊂io, em

咄職級定握s, hosp向s, ⊂Or「eiOS, tranSPOrteS e em mUitas outras areas.

0細田ざde aぬpo彊=Cja e 〔aPaZ de ⊂Orta「 0= queimar te⊂idos do corpo humano,

S弧わu醸重りe]m Va鵬巧さpos de ⊂血「gla. Veja a figura呈こ迫Ele tamb6m pode ser usa-

〔出冨田履奇競鷺口調を事e ∋ひ鵬叶軸e由与.

9.糾しaser se融O uS鏑do
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Outros tipos de h5er SaO uSados ainda nos apareihos que leem軌圧?0〃 CDs e DVDs.

Essas midlaS em forma de dis⊂O t全m uma textura formada por eIevac6es e sulcos mト

⊂rOSC6p-COS que amaZenam infomac6es. Um motor faz com que o dis⊂O gire no apa-

「e旧o enquanto um hser e emitido川m detecto「 de l=Z entaO ⊂aPta aS diferentes reflex6es

que as ondas eietromagnetiCaS SOfrem ao atingir as eleva〔6es e os sulcos do dis⊂0・

transformando-aS em Slnais elきtricos que s和⊂OnVertidos em dive「sos fo「matos, ⊂OmO

SOm言magem e dados. 0 /c75ereSta PreSente ainda em aigumas lmP「eSSOraS e naS 〔O-

munlCa〔6es espacialS ⊂Om SateilteS′ en亡「e muitas 。utraS aPIicac6es.

As fibras 6pticas sfb tubos f-nissimos de vidro・ Piastfro ou outros materlais trans-

par帥teS dentro dos quais um feixe de luz se propaga a longa diStan⊂ia′ refletindo-Se

em suas paredes 'ntemaS. O feixe de山z pode ser de /ase左mas aiguns tlPOS uSam

um diSPOSitivo conhe〔ido como LED (diodo emissorde luz〉, que PermIte a

passagem de corrente eほ師ca em um面co sentido′ ⊂OmO eStudamos

no 8旦ano.

As fibras 6pticas vem substituindo fios na f…車O de t「ans-

po巾e de dados, ⊂OmO me=SagenS telef6niCaS e Sinal de televisao

e internet a 〔abo, 」a que SaO mais eficientes, POis as ondas

eletromagn餉⊂aS Se PrOPagam em Seu inter-Or ⊂Om Veiocidades

maio「es do que nos fios met訓〔OS. Vela a figura連星

Alg…St-POS de fibras 6pti⊂aS SaO uSados aindaem apa-

re冊os especlais, ⊂OmO O endos⊂6piO′ que Permite observar

O interlOr de ⊂aVidades do corpo humano.

9統軸as 6p亀治るS (博繭描e高騰洞se「欄das para亀「急騰輔白面o「削締e§ C○融uz融s po「 um feiXさ

dさ嬢8工As 「edes de触as =g細OS t「a聡面sso「es de s幽(細瀧O「aS dさでelevis約〇理「0融o「es de

面e「鵬で朝「 e鵜噂凋aos 「ec印to「es 〔os apa「軸os額as 「esi蜘c勘鵬緬o ma百〇「言飛staぬ閑o de dutos

de聾aSS∂gem臼e触a緬Ca e面細bei面SP〕( 2016・
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占T「ansmissfb e re⊂eP!割o

de imagens e sons
Ao es軸e「 os 〔nnte蘭os deste ⊂aP軸0′ VOCe PerCebeu ⊂OmO aS radiaC6es eie-

tro鵬ig九範c益me輔田ram asformas de 〔Omuni⊂a車O e a manejra ⊂OmO tranSPO鴫-

m(扇蘭画睡? 題園
確史五番押印E5 C睦ondas de ridio e das micro○○ndas e pense sobre como as　∴ Ci緬a岬e dasCrien鮮

誼irTrE車es前曲盲〇両ds de foma rapjda at鴨]me巾e. L帥bre-Se de que para a[eS-　htto//中0「睦聖ito-

s劃a確聞的I噸m両vecenfrodependeapenasdecomputade囲efo。e。∪卿　#聖霊聖　∴

青T勝也「心血艇種鷹番eH調magn範⊂aS, Sejam eias transm伽as por cabos, fIbras 6tica与,

naatⅢ重瞳確艇す「調m ⊂aS。das mi⊂rO-0ndas e das ondas de radio) ou por outros meios.

Fbe罰髄rTrolas fomas de com…ica〔託foram se modifi⊂ando: falas e gestos,

des誉廿東野e荘子因むte車両′ te」efone. 「adio, televisao, lntemet COm SuaS redes so〔iais

e 5確S高嶋出口瞳E畦鋤-1「 que a而brma車o transita foi aumentando rapidamente.
-同軸D a押饗噛まn卸・調a dissemina車o de conhe⊂imento foram afetadas peia t「o⊂a

r可量邑捷蘭血中e da possib冊ade de ⊂Oiabora車o no trabalho ou nas pesquisas

de p∈臼田臣同葛的撮亮r鴫婆UmaS das out「as.

鱒要a虹画調5 m血u ⊂OnVe「Sar aO teiefone ou pela l=ternet COm aiguem que

e重た舞曲瞳C顔面u霊室im屯na que era a comunicacao a diSt釦〔ia 300 anos atras?

屯揮妻蚕瞳匪q甲Fn臆m le「 e es〔reVer trOCaVam Ca厄S, que POdiam demora「 anos

甲a劇竃訂aD aE5出田産れ0・ dependendo da dlStan⊂ia e de ⊂OmO a ⊂OrreSPOnd釦⊂la

留る読手重訂重量峡馨る呼ぬ2王室・

四国匿a産毛劃己de 19so′ ⊂Om O desenvoMmento e a popuiarlzacao da而ernet,

a餌TL案尊重肇垂_ mufro malS raPida e prati〔amente lnStantanea, isso s6 foi

鴎5E5轟きg肇蚕室軸da5 radiac6es eietromagneticas nas teiecomunica!6es,

両面通電に評克n脚薯一tD aParelhos ⊂OmO radio′ televisao, teiefone e equipamen-

拡〔工事〇十七重吉冒主軸

もー監;T調t醒T耶eSSaS muda= aS taO raPidas exi-

琴一重丘El毒〒 L汀申rgぜzado pe「manente das pessoas,

二重“t= =““’SJ良5訂害毒5 de箆迅rdo ⊂OmO nO traba旧o. As fo「

T毒S田中C茎響童蜜吏萎閲ham vem sofrendo grandes

n臆ngiEi甲g咄軒JE Se pr印elrem ⊂ada vez mais para

睡雷電的整調重富軽di呂曲s.

屯圃C雲故地的這nO 7±劃0, um dos grandes desa-

高遅出兜腰匪雲重畳同曲m早fa perda de emp「egosi Pro-

宿題Ⅲ喝E呼駁±m概唯咋逼S func5es fo「am su bs一

捜血筋医師町田昌呼止甘5 e直れova5 te〔nOlogias de in-

昂車e証飽弼毒血⊂却丁り5 aut6nomos (sem moto-

畦塵紫電噛番地南東量細正す巾0父m pe与与0己S nO与Caixa与

匝らIl瞳講読亡百聞⑬ 〔鴫O de barras dos produtos e

O輩出か同棲画面両軸曲面重心no ⊂a「瞳o de 〔「editO) sao

弧弼巨砲r曜E5G事由revoiuEaO te⊂nOi6gica, Se,

P[r狐隠連出重要国5紡軸rmaE6es fa⊂航am a vida de

Lemb「e-Se de que as

Ondas eletromag[6ticas

Se P「OPagam COm a

Velocidade da lllZ Compare

a ve10Cldade da luz

〔300000 km/s) com a do

SOm 〔540 m/s), Voce pode

∂t6 faze「 um c引cuio de

quantas vezes a p「lmeir∂

色mais 「apida que

a segunda.

TTH瞳萎襲撃劃掃孤的種]ramP調biemasserios, 〔OmO P

0曲暗唱書幅軸aseguir ⊂OmO f…〔ionam A軸緬a岬O S6c剛胆mitlu a imp「ess空席yros e panftetos

葦叩晦日細面賀田血豆暖口車“町血オされ　　　　　　　鋼胴tem印m秘鎚的fa掘削do a c○桐踊噂範e刷綴SSa.
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軸を「O血ne与e庵dio与
No 8Q ano, VOC全vi= que Um fio ⊂Ondutor飢「Olado em esp-ral e conduzindo uma

⊂Orrente e闘ca por ele gera um ⊂amPO magnf庇o ao seu redor. E viu tambch que

um ⊂amPO magnetico variavel gera uma ⊂Orrente el緬Ca em um COndutor.

Em aiguns tipos de mi⊂rOfone′ haiObre um inna, um fio de metai

enroiado, a bobina. As o=das sonoras fazem vit"ar uma memb「ana

(diafragma) e a bobina que esta PreSa a eia' O movimento da bobina

em rela車O aO rma ge「a uma COrrente eietrica. Veja a flgura皇ZZ

ve)a agOra O que a⊂OnteCe′ de fo「ma slmP-ificada′ na eStaCaO t「anSmiSSOra de 「adio.

Na esta勘tanto o m血ofone do locutor ⊂OmO OS aPareihos que tocam mdsi⊂a

fl〔am COne⊂tados a uma mesa de som′ que armaZena dado与em um COmPUtado「. Os

smalS eIetricos que saem da mesa de som pa与Sam PO「 um amP桐cado岬e aumenta

a intensidade de ⊂Orrente e闘ca, e SaO enViados para uma antena Ou Para Um Sate-

1ite, que tranSfoma esses sinais eletrlCOS em Ondas e-etromagnetiCaS. As ondas ele-

tromagndicas sfo transmitidas em todas as d噂6es e chegam aos aparelhos de

radlO (receptores)i

No alto-falante dos aparelhos′ aS ⊂Or「enteS eletricas fazem va「iar o 〔amPO mag-

nedco de uma bobina em VOlta de um rma. A bobina ent:to se movime=ta Pela intera〇

時v ⊂Om O CamPO magn甜⊂O do rma{omo a bobina esta presa a uma membranaresta

tambem se movimenta, gerando ondas de compressao e ra「efa車o no ar. Essas ondas

sao as ondas sonoras, que Chegam as nossaS Oreihas'

∇
9.幻聴quema s面p臨ado

「印「総帥ta雨o o

乱れcio鵬鵬e撮o de um

mic調fone. (鵡me競tos

「印博聞taきos 8m亀a閥雨os

南O p「O印「C壬o「融S e∩t「e S主

的「斡fa証asね〕

「瞭しevi与o「e与

A imagem ⊂aPtada pe-a -ente das cameras de video das emissoras de teIevisao

em gerai passa por um PriSma eSPeCla- e e sepa「ada em tres feiXeS COm aS ⊂0「eS

vermeiha, aZul e verde. Cada fe-Xe anre⊂iOnado para um se=SOr′ ⊂hamado d-SP。Sitivo

de carga acop-ada ou C⊂D (do ingies′ C偏rge-`0`擁dde励Esse sensorきum peque-

chamadas 〔eiuias fotovoltaicas. [ada uma dessa与⊂引ulas ⊂aPta a luz e forma um

pequeno po=tO da imagem′ Chamado pixei. O C⊂D′ POrtantOie se=Sivel訓uz.

Quando a luz lnCide no与enSOr e-a p「ovo⊂a um mOV-mentO de ⊂argaS e圃cas

(e胤ons) neIe, gerando uma pequena ⊂0「rente eletrica. As ceiuIas fotoe闘⊂aS COn-

vertem a energia -uminosa em energia e闘⊂a" Essa eietrl⊂idade e captada em um

[ir⊂uito eletr釦ico e transmit'da (por cabo, Satdite′ etC.) pa「a os apa「elhos de telev-SaO,

onde e novamente ⊂OnVertlda, formando as imagens na teia.

100〉醐告2 ・丁手綱両軸ma融釣8輔



Essesdjsposidvosde⊂argaaCOPiadatambemsaouti ��izadosemapareihosque ��Voc S急O 

PrOduzemimagensdea忙ap「e〔isao′⊂OmOteies⊂6pjosesateiitesquetransmitem 

lmagenSdoespa印・Atualmente′amaiorladascame「asfotograficasedevideopossu一 ����COio dec 

essesensor.V〔車afigura9.28. 

:⊥∴上謁茸十王∴ � � � �teIe Vam deta ∂〇〇n 

Astelas de televis6es mais novas e tamb∈m as de ⊂OmPutadores,細b廊e bloguesco=tral

5"調印東脂SaO decristai l和do′ Chamadasteias LCD (do -ngles佃uHc甲s細/伽p励　asmulh。,。S,

qlle Sig両ta viso「 de ⊂rista=巾uido). Nesse t岬o de teia, aS VarlaC6es de corrente

e艇ir屯fazen o ⊂「lStai se to「nar opaco ou tra=SParente. E ha ainda as teievis6es com

te速L臼〕・ qUe uSam OS emissores de luz chamados LED (do ingles倒しemi帥g伽o紺

⊂eluLa「es e与ma「中hone5

Se関〔 es丘habituado a se comuni⊂ar uSando um 5mOrさphone, deve a〔har dif砧l

vi唯rs‘善一n ale. Mas vo⊂e Sabe ⊂OmO eSSe e OUt「OS aPa「eihos ⊂eluiares f…Cionam?

0軸me cel而「 emite e re⊂ebe mi⊂rO-0ndas tanto parafazer e re⊂ebe「 ligaE6es

⊂聞nO P劃a tIorar menSagenS Pela internet・ Quando uma pessoa liga para outra, 0

a畔事的o envia ondas eIetromagn甜cas

⊂調同山rafrequ釦⊂ia eSPe⊂冊ca que [Od十

億ォo namero do out「o aparelho. Essas

C山das sao captadas por antenas de u ma

esta亘v de telefonia m6vei pr6×ima de

onde es丘a pessoa. Veja a flgura 9.29.

EsE逼eSせ唾o ofere⊂e CObertura ape-

nas p蘭a誌telefo=eS m6veiS que eStaO

r購E「屯里5ぬsua a「ea・ Se uma pessoa

Sai da arlea ⊂Oberta po「 uma esta車o, a

iiga亘。 e aS庫職唱も⊂amente tranSferida

Para C山脇笛tal亘0. Essas estac6es, POr

Sua VIZ Se卸m岬Ikam ⊂Om uma eStaCaO

⊂en吋que調n顔ねo serviso geral.

929丁o「「e鵬t「ans面ss急o

na削apada胡a飾a門でi鵬

(B鉦2鵬葛
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年Que dlferen!aS eXIStem entre Ondas sonoras e o=das eletromagn6tiCaS?

2 > Observe a representacao das o=das abalXO e depo-S・ nO Cademo・ reSPOndaおque5t6es.

妙鶴亀沌印「ese nta錐O
de dois串0§ de 〇両金,

a) A que correspondem os pontos indi〔ados pelos nClme「OS l e 2?

b) A que 〔0「「eSPOndem as dlSt含∩⊂laS一nd-Cadas peios ndmeros 3 e 4?

〔) QuaI das duas ondas tem malOrfrequ釦⊂la: A ou B?

3 > As ondasde umapiSClnafazem um barquinho debrlnquedosubi「e des⊂erJ de modo queele levaO′5 s parasublrate

uma 〔riSta, descerat6 um vale e entao voltarapos唾O lnlCla上Qual o per千〇do e afrequ釦⊂iadaondaque passa peio

barqulnho?

小Se vo⊂全〔Oiocar um despertador dentro de um re⊂iPlente de vidro fechado′ PrOVaVelmente ⊂OnSegulra eS⊂utar O

barulho. E se o ar fosse removido do re〔lPiente, alnda se es⊂utaria O baruiho? Expilque.

与, Em filmes de f噂o ⊂lentifica, e ⊂Om=m OS trlPuiantes de uma espaconave desio⊂ando-Se nO eSPaCO lnterPlanet左rio・ em

regi6es o=de ha vacuo, 0UV-rem SOnS de expios6es de outras espa印naves. Por que′ na 「ealidade南o sena possivei oun「

e与与es与on与?

6$ Uma pessoa solto= um grltO Curto e O′4 seg…do depoIS O=Vi…m e⊂0. Conslderando que aveIo〔idade do som no

lo⊂al era 340 metros por segundo, qual a distancla entre a PeSSOa e a SuPerf千⊂一e q=e 「eflet肥O e⊂0?

7 > A propaganda de uma esta〔aO de radio dlZ当03.4 MHz, a SUa ranO団ue lnforma直O封o「r`e⊂ida 〔Om eSSe n丘m帥?

8 > No caderno, lndique aS afIrmativas verdadeiras.

a) 0ndas podem transportar energla Sem tranSPOrtar mat6ria.

b) A frequencia de uma onda e a dlStan⊂la e=tre duas crlStaS Ou entre doIS VaIes da onda.

⊂) 0ndas sonoras propagam-Se nO VatUO.

d) Ondas 5OnOraS SaO formadas por uma sequ釦c-a de comp「ess6es e rarefac6es em um meio〃

e) Quanto ma10「eS a amPlltude e a energia de uma onda sonora, maior sua intensidade.

f) Avelo⊂idade de propaga車O do som nao depende do meiO Onde ele se propaga.

g) O Infrassom e o ultrassom provo⊂am SenSae6es so=0「aS aO atinglrem a Oreiha de uma pessoa.

h) No e⊂0 0COrre arefiexao da ondasonora.

9 p Observe o graflCO abaixo e responda: ⊂omo a temperatura do ar afeta a veio⊂idade do som nesse me10?

Ve看ocidade do som no a「 X tempe「atu事a
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Respostas da se?aO Af/VIdades nas Orlentag6es dld釦cas E§監輩蛋塾童

10, Em aigumas hiSt6riaS de pe「segu喧O Ou fuga, VemOS que aS PeSSOaS enCOStam a Orelha no ⊂hao para saber se

⊂aValos estao se aproximando. Explique esse ⊂OStume.

11 , AigllmaS ⊂ame「aS⊂Oio⊂am O ObJetO em fo⊂O COm auXflio da emissao de ultrassom. Um senso「 detecta o tempo que

ieva para o uItrassom ir e voitar para a camera depoIS de se 「efietir no obJetO. lmaglne qUe eSSe temPO foi de um

de⊂ImO de segundo. Sabendo que a velocldade do uItrassom e de 340 m/s, a qUe dIStan〔la eSta O Ob」etO?

12 ) Po「queosastronautas que andaram na Luas6 puderam ⊂OnVe「Sar entre Si ⊂Om atranSmlSSaO de r甜0?

13 - Vo⊂　eSfudou neste ⊂aPr山io var10S tiPOS de onda eletromagnetICa: lnfravemelho, Ondas de radio, ml〔rO○○ndas,

raios X, ra10S uItrav10leta, 「aios gama, luz vISr¥/e上Entao, nO 〔ade「no′ aSSO⊂ie o tlPO de radlaCaO eletromagn6ti⊂a a

⊂劃ぬuma das ⊂a「aCteristi⊂aS a Seguir.

al Atuam na p「oducao de vitamina D em nosso organlSmO.

bl Usados em ortopedla Para detectar f「atura nos ossos.

CI A onda com a menor frequ釦⊂la,

d] Aonda⊂Om a ma10rfrequencia.

e) Usadas na t「ansmissao de teievisao por sat釦te.

fl Usados em apare旧os que nos permitem enxergar a noite.

1あ・ lt肌tOOS 「aiosgama⊂OmO OS raios X podem serutlllZados naareadesadde paraotratamento detumores. QualS aS

dTfe「en〔aS ent「e eSSeS dois tipos de radia車o eietromagn6tl⊂a?

15. Oepois de de⊂OmPO「 a luz branca ⊂Om auX紺o de um p「isma, O aSt「6nomo旧gles Wi帖m Hers[hei (1738-1822〉 ⊂0-

k責Ou um te「m∂metro na regiaO um POu〔O anterlOr訓uz ve「melha e 〔0nStatOu um aUmentO de temperatlJra. 〔omo

VO⊂e eXPli⊂a i与与o?

16 " Mamife「os e aves sao anlmalS endotermi⊂OS (Ou homeotermi⊂OS〉. isso slgnifl〔a que eSSeS anjmais podem manter

a tempe「atu「a ⊂0「POral mais elevada do que a do amblente a ⊂uSta do caio「 produzido no pr6pr10 COrPO. Aigumas

SapenteS Pe印nhentas que se alimentam de mamiferos e aves tem, de cada lado da cabeやuma depressao entre

O OIho e a narina, 〔hamada fosseta loreal. Veja a figura 9.32. A fosseta 「egiStra PequenaS Varlae6es de tempe「atu「a

a爪biente.

9轍Se「peれte do g釦e「o Bo蛸的pS師cm a 2 m寄e o飾p面e職でo〕,

審Que再po de onda elet「omagn甜⊂a eSSe 6rgao 6 capaz de dete〔tar?

嶋Q岨I a fun〔aO desse 6「gao na 〔aPtu「a de p「esas da serpente?

d互選aS SerPenteS Pe印nhentas 〔OnSeguem ⊂a!ar nO eS〔urO? Por que?

17 ●晴う嘘CapituIo vo⊂全⊂Onhe〔eu a Velo⊂idade da luz e a veio⊂Idade do som. Entao, reSPOnda甲or que em uma tempes-

ta血primei「o vemos o relampago (luz) e depois ouvimos o t「ovao 〈som)?

18 ・ rmprt弛a SegUinte eXPreSSaO: ′‘O hsere uma soIucao a pro〔ura de problemas“:

19. O que s証foto⊂elulas? Como essa tecnologia POde 〔Ontrlbul「 Para e〔0nOmizar energia?
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韻胸筋醐油漸盲

A not庇abafro foi publi⊂ada em 2015′ nO anlVerSario de 120 anos da des⊂Oberta dos raios X. Le-a a nOt種e faEa O

quesepede.

120 anos da descoberta dos raios X

Em novembro de 1895, O Clentista alem急o Conrad Rontgen iden唖COu uma radla。aO CaPaZ de atravessar s6hdos e

radlOgraf餌os completanenteApesar dos perigos dos raios X, [0] avango clentffico revoluc10nOu dlagn6sticos

口Rontgen, prOfessor de fisICa da皿VerSidade deWurZburgjana expe血entos口em seu laborat6no no血StltutO

JulluS Maxim址an Na realldade, ele pretendla apenaS Observar os betos fen6menos lurmosos.

De repente, ele percebeu que a alguna dlStanCia de seu expe血ento皿Vidro come。Ou a brmar' emitindo uma luz

fluorescente口

Rontgen havla descoberto una radla。急O eletromagn鉦Ca ate enfao desco血ecida. 1 ` Sua contnbulgaO Cnentffica foI

conslderaraq皿o algo lnCOmun e dar contlnuidade as suas pesquisas" " eXPHca Roland Welgand’membro do Conselho

de Curadores Rontgen deWurzburg ' que reCOnSt皿COm equipamems da6poca os a血gos Iocas de trabalho do fisICO,

transformand○ ○ OS num muSeu

口
Å descoberta, Rontgen confem o nome de ′’raios X当・・]

Em 22 de dezembro de 1895. o cientlStafez a primelra血age皿deuIm関rte do ∞IIro h皿anO’a maO de una m皿eI

selS dias depois, ele apreser加u os reSuItados da pesqursa nO amgo Sc奴e皿a脚昭es画e de radlag釣Em 1901 ’ele

IeCebeu o PremlO Nobel de FislCa Pela descoberta.

口
os ralOS X mudaIam O dlagn6stlCO medlCO. Ja na Primeira伽erra M皿dial' a te皿ctOgia c狙usada reglllamente - naO

somente para les6es 6sseas’maS tanb6m para o reco血ecimento de doenc播t貼廓a皿S, coInO at血aculose・

A radlaC急O descoberta por Rontgen tambem e lmPOrtante para a ind心stIia e o sar de seg隔nGa- Ch皿粗銅vssivel

oThar atraves de bagagens, ananSaI Obras de arte’aChados arqu∞16gicos e艇遁is岬皿O tam漉弧det鏡軸def舐os皿a-

terialS de componenteS

上1
scHMIDT,且120狐OS da d由nb‘導くa do遍]o l De± _ Era血DisIronivel e皿

a) Consulte em dlCiona「ios o signifi⊂ado das pa-avras que vo⊂e naO 〔Onhe槌e n呼u鵬defin瞳Para eSSaS Palavras.

b) De exempios de radia〔5es de menor e malOr freq直面a que os rajos X-

⊂) Po「 que podemos dlZe「 que OS raios X revolucIOna「am diagn65ti⊂OS?

d) Que outro t函de radia直o pode ser usado na a「ea da sa調e? ExpIique.

e) De a⊂Ordo com o texto, quais sao outras apiieac6es impo「tantes dos raios X?

veja estes tre⊂hos da mdsi⊂a ”parabo-1⊂amar狙e Gi曲O G岬ame「 MIISi⊂′ 1992). A palavra ’函bollCamara“ foi

inventada por G冊O Gi- unlndo as paiavras parab6“⊂a (de antena parab61i⊂a) e camara (um arbusto e=⊂Ontrado em todo

oBrasll).

Antes mundo era pequenO

Porque Terra eIa grande

Ho]e mundo 6 muito grande

PoIque Terra 6 pequena

Do tamanho da antena parabohoamar台

1工

Antes Ionge era dlStante

Perto, S6 quando dava
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罷軽輩護

GIL’G ParabollCanara.血teIPrete・ Gllberto Gll Pa助ofIca脚をBrasil Wamer MusIC Brasn Ltda 1991 1 CI) FalXa 2

a) A antena parab61i⊂a ⊂aPta Ondas elet「omagneti⊂aS tra=Smitidas pela televISaO e O=trOS aParelhos de telecom…ト

Ca勘permitindo que as pessoas re⊂ebam而orma⊆5es em tempo real de varias partes do mu∩do. Por que nao

POdemds ver essas o=das eietromagn甜⊂aS?

b) Embora otamanho daTerranao tenhamudado, nOSSaPe「⊂ePCaO ⊂Om rela卓OaOtamanhodo m…do mudou. F)or

que isso aconte⊂eU?

⊂) De que forma a fa⊂ii-dade na ⊂Omunica卓O entre PeSSOaS dlStanteS POde lmPaCtar dlferentes 〔ulturas?

Fa5a uma PeSquiSa …Ob「e os ltenS a Seguir. Vo⊂e POde pesqulSar em llVrOS′ reVIStaS′ Sife5’etCI F)reste aten串o se o con-

te師vem de uma fonte ⊂Onf'aVel′ ⊂OmO u=iversldades ou outros ⊂entrOS de pesquisa. Use suas pr6prias函vras para

elaborar a resposta.

1 >　O que sig両〔a O te「mO ’′⊂elular’’u帥zado 〔Om O termO “telefone′′?

2 , Vo⊂e uSa O teiefone ⊂el=lar para enviar e re⊂eber lmagenS? Como essas lmagenS Sfo trocadas entre aparelhos q=e

POdem estar a multOS qUl16met「os de dlStan⊂'a? Por que devemos ter culdado ao ⊂OmPa剛ar informa!6es pelo

⊂e刷ar’eSPeClaImente 'magenS?

3 >　Pergunte aum aduito de seu ⊂OnVivio ⊂OmO ele fazぼPara eStUdar quando estava =a eS⊂Ola. ⊂omo um apare旧o de

telefone 〔elular pode ser usado para ajudar vo〔e a eStUda「?

4ト〔eiuiares e out「。S djsposltlVOS eletr6nlCOS POrtatelS SaO multO dtelS nO ⊂Otldiano. Mas voc弾Per〔ebeu que todo

anO Surgem nOVOS mOdelos de ceIuIares? E=taO PenSe =aS queSt6es aba-XO e 「ed'Ja um teXtO reSPOndendo a e癌

a) Antes de comprar =m mOdelo novo de ⊂e帖ar ou out「o apa「e旧o vo〔e Se PerguntaSe realm帥te PreCISa dele?

b) Vo⊂e levaem ⊂Onta O ⊂=StO do aparelho e a sua sjtua如financelra Ou a dos respo=SaVejs que vfo pagar pelo produto?

⊂) Sea ⊂OmPra for a prazo′ VO⊂e SaE)e ⊂al⊂UIa「 quanto va- Pagar a malS Pelo produto? E sabe ⊂al⊂ula「tambem qualS

SaO OSJurOS dessa⊂OmPra? Faea umapesquisado preap de um apa「e'ho ⊂elularvendldoavstaeap「azo e 〔alcuIe

O Vaio「 pago em ⊂ada sltuaCfro,

吐血grupo de estuda=teS Val eSCOlher uma das atlVldades a seguir para pesqulSar em llVrOS, reVIStaS Ou S爆〔OnflaVeis

(de univeT5idades’0UtroS. 〔entrOS de pesquisa′ et⊂・)l Vo⊂全s podem b=S⊂ar O aPOio de professores de out「as ds〔回InaS

(Gcog「己fia' Hist6na・ Lingua Po「tuguesa′ etC.〉l Exponham os res=ltados da pesquISa Para a 〔lasse e a 〔Omunidade escolar

(estuda巾es' PrOfessores e fun〔ionarlOS da esco-a e palS OU reSPOnSaVelS〉, ⊂Om O aUXfro de jlustra時es, fotos, Videos′

blogues ou midias eietr6ni⊂aS em gera上Ao Iongo do trabalho′ ⊂ada lntegrante deve defender seus pontos de vISta COm

argumentos e 「espe直訓do as op'nj6es dos colegas.

1 t Qual are車eentre afrequen⊂ia da onda sono「a e um som grave e agudo? E o que e o tlmbre de um som? Que

Unidade e usada para medlr a intensidade sonora? Quando falamos′ qUa1 6 a estrutu「a do nosso ⊂OrPO叩e Vlbra?

Pesquisem como o som da fala 6 produzldo.

2 1 Que probiemasainten5idadesonoraeIevadapode ⊂auSaraSaClde?Quais os llmlteS maXlmOS de lntenSldade sonora

e de tempo de expos直O nOt「abalho permitldos por lej? Que medidas governamentalS SaO lmPOrt訓teS Para eVltar a

POlu唾o sonora e o qlle POdemos fazer pa「anos proteger dos efeltOS de-a sobre a sadde? Verif中山em a F)OSSl帥dade

de ⊂OnVidar profiSSionaj与da i「ea de sadde para a reallZa車O de pa-estras destlnadas atom…ldade es〔Olar.

3 t F)e5qulsem quais os dive「sostipos de transmissao de lnternet que exIStem, QualS desses sIStemaS de transmlSSaO

SaO malS raPldos? Se twerem a opo同いldade′ ent「eVIStem t知l⊂OS que trabalhem na lnStala串v de televISfo a [abo

e telefonla Para ter uma idela do fun⊂iO=ame=tO desses outros sIStemaS de transmlSSaO.

醐醒中9き



⊂omo meしho「a「 um sinar?

」a vlmOS qUe aS Ondas e-etromagned⊂aS SaO bastante usadas em transmiss6es a longa distan⊂ia′ 〔OmO

radi。, TV e celula「. Os sinais tamb6m podem ser usados para realizar 〔Omunica直O ⊂Om aS SOndas espaciais,

a centenas de miihares de quii6metros da 「そTra.

para que a emissao e a re⊂ePCaO do sinal s垂mais efi⊂iente′ e POSSiveI usar antenas parab61i〔aSi Como

essas antenas f…Cionam? Onde mais eias sao usadas?

Emitindo sinais
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凪蘭葺扉「is雨se「融両a弛「「a輔g鍋彊a囲sa S針r合約§両細り瀧m鵬蕪R陸別7 0会「〇〇璃s毎

「弧亜融6 d盆鵬的噂os廟0軸u痛剛的e画e脚「「e岬鋼融融OS SOぬ「es壷亀「avessam掘融融

巨comum que as pessoas pubiiquem, naS redes socほis, fotos de fen6menos na-

turalS 〔OmO O ar〔O-「rlS. Veja a figUraJ±ユEntretanto, muita gente n前sabe expl厄ar

⊂OmO OCOrrem eSSeS fen∂menos. Vo亡きja fotografou um arc〇両s? [onsegue exp=⊂ar

〔OmO ele se forma? [omo veremos ⊂Om mais detaihes neste cap血io, O ar⊂○○irlS Sur-

ge quando a luz do Sol atravessaas gotrfuias de agua e a luz bran⊂a edecomposta em

varlaS ⊂OreS, E por isso que essefen6meno o[Orre geraimente quando hasoi durante

umachuva ou iogo depois deia′ OU aindaem io⊂ais em q=e haquedade igua・ ⊂OmO

Ca⊂hoeir挙e 〔atarataS.
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1 Po「 que vemos os o印etos?

Oihe ao seu 「edor e perceba os obJetOS que VO⊂e ⊂0nSegue enXergar. Agora

apague as iuzes, Ou imaglne-Se neSSe meSmO ambiente totalmente escu「o. Voc全

〔OnSeguiria enxergar os mesmos objetos sem a presenca de luz? Por qu全?

A luz, Ou mais exatamente a luzvisive匡afaixa do espectro eietromagnetにo

que ⊂OnSeguimos enxergar. Ou sela, e a faixa que sensjbi=za o olho humano. Essa

Parteき〔hamada espe⊂trO VisiveI e abrange os ⊂OmPrimentos de onda entre cerca

de400 nme 700nm, OqueequIValeおfrequ釦⊂iasdecercade4OO mii GHza790

mil GHz. Vejaafigura lO.2"

)  )  I l l l　　看　)  i　　嘉　l l　)  i　)∴∴饗　l i　)

400 nm　　　　　　　　　　　　　　500 nm　　　　　　　　　　　　　　600 nm　　　　　　　　　　　　　　700 nm

閏
粗彊Sp㊧Ct「O e廟「胴轡等n鍋脚的m d融合qu印a「竃O eS粥Ct「踊is鵬上

的se「ve a va「海豹do comp「涌飢tO de ①融a融s的「es

[ada frequ釦cla do espe〔trO Visive獲e percebida peio nosso sentido da visao

〔OmO umaCOr 〔庸e「ent∈. As cores variam do violeta, que SaO Ondas de maior

frequ釦cia, aO Vermelho, que SaO Ondas de menor frequ釦⊂ia. ja o branco e a

SenSaCaO que temOS quando os o冊os re⊂ebem ao mesmo tempo todas as fre-

qu釦cias do espe⊂trO Visive上Revejaafigu「a lO.2.

」脚o予調雨脚8 〈197



Em um qua巾O COmPletamente escu「o, naO Se POde ver nada porque s6 〔OnSe-

gulmOS enXerga「OS Objetos que enviam ou refletem luz ate os nossos oihos. Alguns

Objetos emitem luz, isto 6, SaO fontes de Iuz, ⊂OmO O Soi e outras estreias. uma

lampada, umaVela, uma lantema. Vejaafieura lO.3. Esses corpos ou o切etOSt「anS-

fomam alguma outra forma de energia em energia iuminosa e tamb6m sao cha-

mados ⊂OrPOS iuminosos ou com luz pr6prla.

Entretanto, a maio「ia dos 〔OrPOS que COnhecemos nao emi亡e luz‘ [omo, entaO,

eies podem ser vistos?

Ao inCldir SObre um 〔OrPO, a luz pode ser refietida ou absorvlda por esse co「po.

Ou POde at「avessa-10. Em um mesmo material, OS treS fen6menos podem o〔Orrer

Slmuitaneamente.

Quando a iuz atinge uma parede, POr eXemPlo, Parte da luz sofre refiexao, isto 6,

VOita para o ambiente. E mais ou menos ⊂OmO uma boIajogada contra um muro: ela

bate e voIta. Devido ao fen∂meno da reflexao da iuz, OS Objetos podem ser visto与

quando iiuminados. Por n託apresentarem luz p「opria, eSSeS ObJetOS SaO 〔hamados

⊂OrPOS iIuminados.

Alem da parte da luz queかefietida, ha uma parte absorvida, isto e, t「anSformada

em outras formas de energia, COmO O 〔alor'

Em aiguns casos′ a luz pode at「avessar os ob」etOS. E o 〔aSO de objetos transpa-

re=teS e t「anSld〔idos, COmO O Vidro e alg…S Piisti⊂OS. Vejaafiguraユ旦生Quando a Iuz

nfo passa atrave5 do objeto, dizemos que eIe e um ⊂OrPO OPa〔O. isso qlIer dizer que

n託⊂OnSeguimOS enXergar atraV呑dele'

198〉脚醐・ †「ans両軸8m綱e「亀崎
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A fo「ma軒O de sombras
A forma車o de sombras depende de uma propriedade da luz: ela se propaga em

Iinha reta em meios homog釦eos.

O SoI, aChamade umavelaou uma rampadaacesa, POreXemPlo, emitem iuz em

todas as dire!6esi lsso pode ser rep「esentado por uma serie de linhas 「etas sa旧do da

fonte de luz:・Sfo os raios de Iuz ou os 「aios Iuminosos. Os 「aIOS lndiCam a trajet6ria

da iuz. e um 〔Onjunto de raios iuminosos emitidos peia fonte e ⊂hamado de feixe de

iuz. Observe a figuraJ;壁'

A fonte de luz representada na figu「a tem dimens6es pequenas em reia車o ao

Objeto que vai iiuminar Assim, forma-Se uma SOmbra, que 〔Or「eSPOnde a parte da

Parede que nao es屯recebendo luz da fonte luminOSa, uma VeZ que eSSa Pa巾e dos

「alOS luminosos foram bioqueados peio corpo opa〔0,

Se a fonte de iuz tiver dimens6es 〔OnSideriveis em reiacao ao ob)etO que Sera

>10.5 Re印S箆繭鱒O d鮒m盆

fo南融通碕mpa胸e de

踊objeto栂南関do,鎚se醗

轡触「棚9約d細m8 SO輔「釜

S弱「e o a鴫Pa「O蘭箆me幽S

「ep「esenねdo$ em ta削理由os

南O P「OPO「Ci飾るis e席re s主

Co「es手鍋t合sぬ.〕

iluminado, Vai apare〔er, alem da sombra, uma reglaO um POIICO majs clara, qUe 「eCebe

apenas parte da luz direta da fonte, ⊂hamada penumb「a. Observe a figuraユ生身

A sombra se forma nos io〔ais que nao sao atingidos diretamente po川enhum 「aiO

luminoso dafonte de luz' A regiao da penumbraforma-Se nOS io〔ais em que aiguns ra10S

〔hegam e outros sao bloqueados. Por isso eIa e um pouco mais 〔lara que a sombra,

巨1寄.6鵬P「㊤S軸霊廟O d紬m

O恥でo柚面髄的po用船a

f帥te maめ「 de庇, CO朋

旬間色弱O巌somb「a程

p飾り棚b「a.圃em箆的S

「印「8Sentados鍋ta鵬競れos

種〇匹OPO「擁預ais鮒t「e s主

Co「凌s飴姉as融
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塁A 「eflexao da山z
Se voce」ogar uma bola de borra〔ha bem navertl⊂aI 〔Ontra um ⊂hao plano e sem

efeito de rota!aO, ela voita na mesma direcao. Se for lancada obllquamente, tambem

Sem rOta車O, elasera refletida em um釦guio igual ao釦guio⊂Om que bateu no ch訪.

Vela afigura lO,7.

Quando um ralO de luz面de sobre umasuperficIe Pla旧e poiida, COmO aSUPer-

f了〔le de um espelho 〔Omum, a〔Onte〔e algo pare⊂ido: O raio de山z e 「efletldo 〔Om O

mesmo angulo com que in〔idiu. Essa e uma Iei da refIexao da luz.

Observe, nafiguraユ旦旦que o angulo de ln⊂lden⊂ia-釦gulofo「mado entre o ra10

incldente e a reta normai 〈reta pe「pendlCuiar ao pIano do espeiho) - e iguai ao anguio

de refiex託- a=gulo formado entre a reta normai e o ra10 refIetido. Alem disso, Pe「Ce-

bemos tambem que o raiO lnCldente, O 「aio refietido e a reta normal es屯o situados no

mesmo piano (nafigura, e O Piano dafolha de papei).

feixe de iuz in⊂idindo em um espeiho
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Nas supe苗eies que nao sfro tfo =sas quanto as dos espeihos, um feixe de ratos

Pa「aielos, aO而dir sobre essas supe甫⊂ies, 「efiete-Se em VariaS dire〔6es:きa chama-

da reflexao difusa. E essetipo de reflexao que nos permite veros o昨tos do diaadia,

V印a figura土製.

誌pe抽0霊草貼れ①霊
Em um espelho piano, aS inagens que vemos pare⊂em

estar atras do espeiho. Ao proiongarmos os raios refletidos

de determinado ponto peio espelho, VeremOS que eSteS

COnVergem Para Um inico ponto, que Pare⊂e ter Partido de

t「as do espeiho. A imagem do objeto e vista no ponto de

en⊂OntrO dos proIongamentos dos raios refletidos. Obser-

Ve a figura子音虹Q.

A imagem que pare〔e Se forma「 atrおdo espeiho, Pelo

PrOiongamento dos raios refietidos,きchamada imagem

Virtuai, Essas lmagenS naO POdem ser pro」etadas em um

anteparo, COmO uma Parede. As lmagenS que POdem ser

Prqjetadas, 〔OmO O〔Orre nO ⊂inema, SaO 〔hamadas imagens

reaisi

Cada ponto do objeto es屯a mesma distan⊂ia atras do

espeIho que o ponto correspondente da imagem. Quando

afastamos o ob)etO do espelho, a Sua imagem tambem se

afasta. Alem disso, eia e do mesmo tamanho que o obJetO.

Agora, fique em frente a um espelho plano e observe

que, quando voce levanta a mao direita, a imagem faz o

mesmo, maS ha uma inVerSaO: O lado esquerdo aparece

como direito e vICe-VerSa. Esse fen6meno e ⊂hamado re-

VerSaO de imagens.

圃
組総的ue鵬de軸ma鋒O de言問8g馴S細きSpe鵬s pi釦os.

Pe「ceb銅os as imag銅s c踊o s鴛eねs s箆でo「部会ssem a

囲「鉦de繭os妃面的sQS p「Opa9a額os s細甲「e em臨ha 「繭.

但em鍋t○s 「ep「es融ados em tama油os舶p「叩O「C雪o繭s

e融「e s主Co「es fa融鐙s盲a」
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∈speしhos ⊂u「VOS

A superf丁cie do espeIho da figura Jqu nao e plana: eia 6 ⊂urVa. Nesse ⊂aSO.

a superfr⊂ie 〔urVa e eSPeIhada pode ser ⊂6∩⊂aVa Ou ⊂0nVeXa.

Nos espelhos convexos・ a SUPerfr⊂一e eSPeihada e ⊂0=VeXa, ⊂OmO a SuPerff⊂ie

externa de uma ⊂OIher. Es与eS eSPelhos formam imagens virtuais menores do que

as reais e fome〔em um 〔amPO de vis訪maior que os espeIhos planos, Por isso sao

usados no retrovisor extemo de aIguns ve丁culos, nOS eStaCiOnamentOS, em Saidas

de eIevado手em toJaS e em Out「OS Io〔ais que ne〔eSSitem de um ⊂amPO VisuaI maior,

COmO nO eXemPio da figura王Qi吐i

Nos espeIhos ⊂6n〔aVOS, a SuPerfitie espeihada e ⊂6∩⊂aVa, ⊂OmO a SuPerffcle ln-

tema de uma ⊂Oiher. O tipo de lmagem formada depende da diS患n⊂ia do objeto ao

espelho. Por exempio, eSSeS eSPelhos forne⊂em血agens v油田aJS e amPIiadas quando

OS Objetos estao pr6ximos a eies, embora diminuam o ⊂amPO de visin Po「 isso sao

utiiizados por de雨StaS e em eSPelhos de rosto em banheiros, entre OutraS apli〔a〔6es.

Veja a figura土壁2.
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3 A re什a軍Oda luz
Quando um raio de luz passade um meio, COmO Oar, ParaOutrO, ⊂OmOaagua, ha

VarIaCaO em Sua Veio〔idade. Se a luz in〔idir PerPendicuIarmente sobre a supe甫tie de

SePa「a車O dos meios, haapenas mudanca de veiocidade' Se in⊂idir obliquamente, alem

da variacao de velocidade, ha tambem mudan〔a na dire車o de propagacao, COmO

mostra a figuraユ生せ

A mudanca da veiocidade que a⊂0nte〔e nO mOmentO em que um raio de luz pas-

Sa de um meio para out「O e Chamada ref「a車o.

Lentes

Uma apli〔aCaO imPOrtante da refra車o sao as lentes. No 6Q ano, VOCe V肥que

6〔uios e lentes de 〔0ntatO COrrigem probiemas de visao como a miopia e a hiper-

metropia.

Outra aplicaeao sao as lupas, tambem 〔0nhe⊂idas 〔OmO lentes de aumento' veja a

鳴ura上皇些・ A iupa e uma lente que forma imagens aumentadas de objetos 〔Olo⊂ados

pr6×imos a eiai E ut=izada. portanto, Para Ver meihor e mais detalhadamente um o咋to.

0utra apli〔aCaO das lentes sao os

鯖節A 「ef「鵡細d∂庇a○

PaSSa「 do a「 p∂「a a約闇

函esq鵬輪講程s勘e「幽

0岬a「鋤鍋「鵬0面子oto

台d盲re船津鉦o約言〇時S盆的

踊圃0始S9叩締高細onst「a「

O f鮒緬鍋o雄海鵬鋤でos

r印「esentados鋼で細貧血os

n細p「叩O「諦潤is即t「e si.

Co「es fa南sia.)

C6plos 6ptlCOS, que forne⊂em imagens amplladas

de objetos muito pequeno5, Permitindo observar

estrutu「as que sao invisiveis a oiho nui

Os telesc6pios refratores, 〔Onhecidos tam-

b6m 〔OmO lunetas, S託instrumentos 〔OmPOStOS

de sistemas de lentes que fome〔em imagens

aumentadas de objetos distantes, 〔OmO a Luai

」a os telesc6pios refletores usam espeIhos ⊂釦-

⊂aVOS Para forma自magenS amPiiadas'

閉朗色鮎upa pode se用s呂da pa「急vi§融撚「

m幽O「 e COm mais d鐘崎es os的「pos轡

0S Obj細S de粥q鵬請O tam細ho烏m騰m

囲deねcii融「 a輔u「程de pessoas叩e

poss鵬m d縮c踊る節es de visね

しuzeco「es・融醐〈2脚
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血As ⊂OreS da luz branca

Voc全ja viu um o功eto como o retratado na figura lO'15?巾ta-Se de uma pe!a

transparente, 〔Om SuPerfrcies retas e poiidas, COnhe〔ido ⊂OmO Prisma. Nafigura, VemOS

que esse ob)etO re〔ebe um feiXe de luz bran〔a Peio lado esquerdo. Que fen6meno vo⊂e

COnSegue Observa「 ent託na passagem dessa luz peio p「isma?

A luz bran⊂a e fo「mada por uma mistu「a de ondas de v緬as f「equ釦ciaS, Reveja

a figura哩三・ Quando a iuz bran⊂a atraVeSSa um PrlSma Ou uma gOta de agua, ⊂ada

uma das ondas que 〔OmP6e a luz bran⊂a SOfre refra車o dife「ente em sua trajet6ria. O

resuitado e que os diferentes ⊂OmPrimentos de onda se sepa「am e podemos entao

Pe「Ceber que luzes de va「laS ⊂OreS COmP6em a luz b「anca.

Esse fen6meno 6 chamado dispersao da luz. Embora se fale nas sete ⊂O「eS de

um ar⊂0〇千ris 〈vemeiho, iaranya, amareIo, Verde, aZui, aniI e viOleta), ha um espe〔trO

COntinuo de va「ias cores′ ⊂Om diferenclaCaO graduai e=tre eIas, Sem uma distincao

exata entre os limites de cada ⊂Or,

顕子
Ås co「es da l葛は

州似Sea 「a.而c.b 「/

esoecia is /fisica /00 reshe/

CO reS山z.htm

Pagina que ap「esenta as

Ca「acteristicas e

PrOPriedades de luz

Contchl SugeSt6es

de experimentos

e atividades.

Acesso em:博agO. 2018.

旅館鵬醐鵬睦浄婚艦純難聴脳

Ao decompo「a luzdo SoI pormeio de um

Prisma, isaac Newton (1643-1 727〉 demons-

trou que a luz bran⊂a e formada pela mlStU-

ra de todas as co「es. Vqa a flgura迫些

Ele most「0U alndaque 〔ada [Or do espe〔一

t「O naO POde ser dlVldida em outras peio

Prisma e que a luz bran〔a POde ser recom-

POSta, a Partir de seu espe⊂trO, POr OutrO

Prisma, COIo⊂ado em pos唾O lnVertida, a

〔erta dlStanCla do primeiro.

Antes do expe「ImentO reallZado po「 lsaa〔

Newton, a⊂redltaVa-Se que aS COreS que

apa「e⊂iam eram produzjdas po「 impurezas

do vldro.

204〉脚腰2・丁繭「ma棚蘭9「轟S

8
君
∈
【
〕
幕
○
ち
曾
○
○
を
q
〇
〇
°
も
三
つ
と
S
空
言
の
∑

O
U
O
」
8
〕
○
」
盲
急
e
∈
一
u
e
∈
0
宮
-
」
曾
山
凸
>
d



Dis⊂O de Newton
Observe a figura型. Eia mostra o ⊂hamado dis〔O de Newton, que reP「Oduz

OUtrO eXPerimento feitO POr eSSe ⊂ie雨sti廿ata-Se de um circulo dividido em sete

Se印eS lguais, Cada uma p而adacom umadas ⊂OreS do ar〔O重o. No centro do

dis⊂0 6 encaixado um lapIS′ q=e Pemite 「odar o dlS⊂O bem rapidamente, COmO

Se fosse um pia。.

O que voc全a〔ha que a〔0nte⊂e quando o disco 〔淘rado rapidamente? O

que pode ser demonstrado po「 meio desse experimento?

Quando o dlS⊂O gira com rapidez, nOSSOS Oihos nao conseguem djstinguir

〔ada ⊂Or SeParadamente, en瞳o as ⊂OreS Se f…dem, reSultando na cor bran〔a, 〔om

isso′ Newton quis mostrar que a luz bran〔a e reSUitado de uma mistura de cores. Veja

a figu「a l生壁,

萄醸
函
10」8 Rep「eserlta車O do disco de N鋤ton‘ Observ8 0 que aCO鴫Ce qua雨ete gi「a.

Vo⊂e POde reproduzir o experlmentO de Newton′ uSando um transferidor para

divid一「 um Cir⊂uIo de ⊂artolina em sete se!6es lguais. Cada se車o deve ser pintada, COm

tinta soldvei em agua, COm uma das sete cores do arco一子rlS.

団
鱒補印「ese飛ta鋒O露o鵬c○

也e鵬w珪腫.

航脚騨鱒浦酔臓牒馴蛸壷臨

Na forma車o do ar⊂0-iris, a iuz 6 refratada ao entrar em uma

gota de ag=a′ reflete-Se na SuPerfr⊂ie inte「na dagota e sai sofrend。

mais um desv10 de trajet6rla, aO mudar de meie (daagua para o ar).

Observe na figura哩上皇que a山z vermeiha e a luz violeta, aS

duas extremidades do espectro da luz vISivel, SOfrem desvIOS bem

diferentes: aVermelha sof「e um desvIO menOr, e aVioleta, um des-

Vio ma10r (as demais luzes sofrem desvios lntermedjarlOS〉.

Paraver o arco-irrs. e p「ecISO que O Sol este」a mals pr6×lmO aO

horiZOnte e atraS do observador que deve esta「 entre o Sol e a

⊂huva. Apenas uma das ⊂OreS da luz que sai de ⊂ada gota atinge

nossa visao. A faixa larga que forma o ar⊂O証s resulta dos ra10S

Vjndos de muitas gotas. Peveja a figuraユQ二坦

制等Esq鵬ma da子o「聞a商O do a「co諦s母鍋as合!u之ve「me眠

e a潮eta繭両極adas.ま的m鋼亀os 「印「es鍋融os em

油m細雨s n約P「OpO「Cio繭s e航「e s主鎚「es飴師轡s勘
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A ⊂0「 dos ⊂OrPOS

Voce ja sabe que enxergamos os objetos porque a luz refiete neies e volta para

nossos oihos' Mas o que faz com que vejamos objetos de diferentes ⊂OreS?

A foiha de uma計vore e percebida ⊂OmO Verde porque, iluminada peia iuz branca,

Prati⊂amente naO absorve a frequ釦cia COrreSPOndente ao verde e reflete a maior

Parte da onda referente a es与a COr Com as outras frequen〔iaS que COmP6em a iuz

bran⊂a O⊂Orre O OPOStO: a maiO「 Pa巾e e absorvida peia foIha e uma peque=a Parte e

refietlda, Predominando o verde.

A 〔Or de um o切eto opa⊂O depende entao das frequ鉛〔ias de Iuz que ele absorve

e das frequ釦〔ias de luz que reflete, Se um objeto reflete maiS a Iuz vermelha e absor-

Ve a maior parte da luz de outras 〔OreS, eie sera pe「cebido como a ⊂OrVermelha. 」ia

folha bran〔a de seu 〔ademo absorve pouca energia luminosa, refietindo quase toda a

luz que lnClde sobre ela甲or isso eia e per〔ebida 〔OmO a ⊂Or branca. E um o切eto preto

absorve quase toda a iuz que incide sobre ele, dara 〔Or P「eta. Veja a figuraユ旦;迫

≡一理≡堅「
紬勧総present8蜜O eSqu9matica da re鵜x約d細nz b「anca em objetos de difere証es co「8S. V功a叩e a

CO「 de ∪m Objeto opaco depe雨e das cores q鵬ele absorve eぬs co「es que ele 「eflete.

Repare queacorquevemos de um objeto dependetambemdaiuzqueo iiumina:

Se血minarmos uma fo旧a bran⊂a aPenaS 〔Om luz azuI, POr eXemPIo, ela se「急vista

COmO aZuli Se iIuminarmos uma maca vermeiha apenas ⊂Om luz vermeIha, ela se「a

Observada ⊂OmO Vermelha; maS Se a岨minarmos somente com luz ve「de, ela se「主

Vista como p「eta, POis a luz verde 6 quase toda absorvida peIa ⊂aS〔a da ma車e quase

nada dela e refletida. Veja na figura ng圭1 o efeltO da血m旧a車O COm Varjas 〔OreS

SObre uma bola vermelha e outra verde pintadas 〔Om Pjgmentos puros.

圏圏
br訓⊂a e POdemos perceber que uma bola e

Vermelha e a outra, Verde.

函

●●
紬劇寄りas bo塙踊a函ada d鋤e「鵬鵬【semp「e全esque「da)紬m描きve「de 【se部p「9洞「eit8)朝雨隅das po「庇彊嗣Ca聞

庇vさ「de圃e庇ve「鵬鵬(鉦

Portanto. as cores dos objetos do diaa dla - que nfro tem luz proprIa e refletem

a luz do SoI ou de uma lampada - Sfo vistas porque eies absorvem determinadas

frequencias de ondas que ⊂OmP6em a luz bran〔a e refletem outras.
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醐覿鮒藤醜醜聞態輔議

Se vo⊂eja mexeu 〔Om tintas pa「a fazer pinturas ou 〔Oio而objetos provaveimen-

te conhe〔e O reSultado de aigumas miSturaS de ⊂OreS. Qu訓do mISturamOS tintas ou

〔OranteS′ eStamOS misturando produtos que cont全m pigmentos - Subst釦⊂ias que

absorvem aigumas frequch⊂ias de onda e refietem out「as. Um risco feito com tinta

Vermeiha, POr exemPio, absorve todas as frequenclaS de onda da Iuz bran⊂a menOS a

da Iuz vermeiha’que e refletida para nossos o旧os' A ⊂Or que VemOS′ PO厄=tO, e O que

「estou da luz bran〔a absorvida pelo pigmentoi V垂a flgura些圭2.

Os pigmentos ou as tintas ⊂Oloridas′

POrtantO, PrOduzem ⊂OreS Peiasubtra車O Ou

reti「ada de cores da luz branca. Nesse caso,

a mistura de tinta das ⊂0「eS do a「⊂O-iris nao

resulta em branco, Ja que eSSa mistu「a ab-

SOrVe quaSe tOdas as cores da luz bran⊂a, E,

Se houver absor車o total, a CO「 「eSuIt訓te

Sera Preta.

Na pintura Ou na imp「essao de co「es em

fundo b「a=CO‘ aS 〔OreS叩m和aS S証magen-

ta, aZul ciano e amarelo, que, ⊂Ombinadas em

diferentes p「opo「E6es, POdem p「oduzlr aS

Out「aS ⊂0「eS. E o sistema usado na5 grafi〔aS

e nas imp「esso「as ⊂OIoridas, qUe fun⊂ionam,

em ge「ai, ⊂Om ⊂a巾」⊂hos que ⊂0ntem eSSaS

tres cores de tinta, alem de um ⊂artU〔ho com

tinta preta.

As ⊂0「eS da teしevisao

Voce viu que′ Se mistura「mos todas as luzes do espe⊂trO de iuz visivel, Obtemos

a luz bran⊂a. Mas n6s′ SereS humanos′ tamb6m podemos te「a sensacao de branco

Se aPe=aS t「eS raios iuminosos de cores difere=teS atingi「em as cei=las receptoras

de iuz na retina. Essast「es ⊂OreS SaO O Vermelho. o verde e o azul, 〔Onhecidas ⊂OmO

〔OreS Pnmarias,

As 〔6luias da retinaqueSaO SenSiveis adlferentes 〔OreS de luz sao os cones. Ao

re⊂eberem est血uIos do ambiente′ enViam as me=SagenS aO Ce「ebro peio nervo

6ptico. Hatres tipos de 〔One, de a〔Ordo com a cor que mais os estimuiam: OS ⊂0neS

mais sensiveis a 〔Or Vermeiha, a COr Verde e a〔Or aZul,

A luz amarela estimuia tanto os 〔OneS mais sensiveis ao ve「de como ao verme-

1ho, e nOSSO Cerebro interpretaesse est血uio como a ⊂Or amarela.

E possiveI realiz叫com auxfro do professo印m eXPe「imento simpies para ve-

rifi〔ar O que a〔0nte〔e quando as tres cores se miSturam.

Para isso sfo ne〔eSSariOS treS Pr。jetores ⊂Om lampadas /ed5pOt(essa lampada

forma um feixe mais ⊂On⊂entrado de luz) nas ⊂OreS VermeIha′ Verde e azui・ Entao, em

Uma Sala escura, O PrOfessor i「まprqietar剛⊂iaime=te, em Uma Parede ou out「o ante-

ParO de ⊂Or branca′ aS treS lampadas ao mesmo tempo, n。 meSmO lugar e na mesma

intensidade. Depois ele i「i p「。jetar apenas a luz de duas lampadas de ⊂ada vez.
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Nesse experimento, Sera POSSivel observar que a combina車o de verde e verme-

iho produz o amareio; de verde com azuI produz o ciano 〈verde-aZuiado); de verme旧0 圃
COm aZu巾roduz magenta (carmim ou vermeiho-aZuiado〉. E, quando todas as cores Seg「edosdaluz

SaO PrO」etadas, aPareCe O branco (pode haver 〔erta diferen〔a nOS reSuItados se a in-

tensidade de alguma ⊂Or for maiorque as outras)' V∈Ja a flgura土壁主Repare que esse

me旧o, O Verde e o azu上e naO tOdo o espe⊂trO do ar⊂0-iris.

br訓⊂O naO e formado por ondas de todas as frequ釦ciaS. Se de⊂OmPuSemOS eSSe Ora相dexJ)hD?module=00

braneo - uSando um pr'Sma”OreXemPio -・ teremOS ・OmO reSU固o apenas over-　認諾&a

tempo (b「a請的) e,細V諏箆的雷鍋亀「q程s的書経s繭id貧s

COm a P「Ojeきめda c踊軸盆煎O de d躍dessas的「鷲.

As 〔OreS das teias detelevis証ou de um monitorde ⊂OmPutadorsao baseadas

」uStamente neSSa PrOPriedade que os oihos e o 〔6reb「o tem de per⊂eber as variadas

COmbinaC6es das tres ⊂OreS PrlmarlaS 〔OmO uma amPla s前e de ⊂OreS, [aso a inten-

Sidade dos proJetOreS do experimento possa ser reguiada, Se「a POSSive1 0bter muitas

OutraS 〔OreS PeIa 〔Ombina車o em proporc6es va「iadas de dife「entes inte=Sidades

de ve「meiho, Verde e azul.

巾das as 〔Ore与que VO⊂e Ve na televisao ou no monito「 de computadores s訪

PrOduzidas peia combinaeaO das tres ⊂OreS. A imagem e formada por m冊ares de

POntOS vermelho与, Verd∈S e aZUISi

Se pudessemos observarcom uma lente de aumento atela(ilgada)de um televiso「

Co[hecido como padrao

RGB言nlCla!S das pal∂VraS

em ingles p∂「a aS CO「eS

Ye「meIh∂甚助嶋「de

um monitor de ⊂OmPutador ou umateia de celu厨ver屯mos a-gocomo afigura lO.24. 'ね脚) eazul (b/ue〕

Esses pequenos quadrados que formam as telas e monitores sao ⊂hamados西

O piXel e a meno川nidade de uma imagem dlgita上A paiavra e fo「mada a partjrda ex-

PreSSaO, em lngies /折れre dement(’’eiemento da imagem’’). Em uma imagem ⊂OIorida書

Cada piXei 6 ⊂OmPOSto de tres pontos de cores: Vemeiho, Verde e azuしDesse modo,

a cor de cada pIxel e uma ⊂Ombina車o dessas tres 〔OreS, em difer帥teS intensidades.
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敵襲薬詳報違

1 ) Po「 que nao e possiveI enxe「gar em ambienteS tOtaimente es〔urOS?

2 ・ Em um dia皿bぬdo,aS nuVenS bloqueiam boa parte da luz do Soi. Mesmo assim, re〔Omenda-Se O USO de rou-

PaS' lxmEefiltroso由「鴫p個la Para P「Oteger a Pele′ alem do guarda-SOl. Expllque POr q=e eSSa reCOmendacao e

i調印伽藍-

3 , Que tran5ftrT冒車de e肥「gB nOS Pe「mite enXergar uma lampada e uma veはa⊂eSaS?

4 ) Aigurrs 「賭6is (義経s]庇玉e爪quadrlnhos tem ′’visao de ralO X“’Um desenho mostra ra10S Salndo dos oihos do

he「6i e se di「屯心血ao覆車to 〔om base no que vo[e eStUdo川eSte ⊂aPitulo. qua1 6 o erro desse desenho?

5トimagine qUe地膚岨an暗めa創ergia em Uma 〔aSa e duas pessoas b「In⊂aram de fazer sombras ⊂Om aS maOS, COmO

most岨a角g調う「0-益

10.25岨s紅a頑両e p9SS朗

b而粥融o鵬純ze「 somb「諭

的m aS酷急騰南船鵬的§

r合β鵬8南極s銅総鵬幽os

南8 P「叩O「暮i脚徳is鍋帝e $主

Co「鱒干象れtas泡.i

Qual proprledade da luz permlte qUe eSSa b「in〔adelra Se」a felta?

6t Vo〔e ji observou que os le亡reIrOS que iden師⊂am ambul釦⊂ias e outros vefculos de emergencla Sfo es⊂ritos

ao ⊂Ontra「io? [aso nao, VeJa afoto abaixo, Por que lSSO e feito?

7 > As Ientes permitem′ POr eXemPio′ que PeSSOaS COm PrOblemas de visao - COmO a VISta CanSada, que afeta gerai-

mente pessoas de mais idade - POSSam enXergar bem. Que outras apli⊂aC6es das lentes ampllaram nossa [On〔eP-

CaO do UnlVerSO e nOSSO 〔Onhe⊂imento sobre os seres vIVOS?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘉
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Respostas da secao Af/V/dades nas OrlentaC6es dldatlCaS　　　　　　　　　　　　　　　　　鞭軽輩

8 t Um estudante c。locou um espelho piano em pe ao lado de umafo旧ade pape上〔OmO mOStraaflgura abalXO.

♭ 10.Z7割em即to§ 「eP「eS削融os

em tam自照缶os競る0 P「OpO「Cio飛ais

DepoIS, ele escreveu a letra F no papell Escolha a op車o que mostra a lmagem da ietra vista peio estudante no

espe旧o e a desenhe em seu ⊂ademo.

鞘亜
9トNa questao anterior′ VOC全deve ter observado que a lmagem da letra F apare⊂e nO eSPeIho de forma d'ferente da

let「a es⊂rlta nO PaPe上Entao′ PenSe: qUaiS aS letras de forma do aIfabeto que・ quando observadas em um espeiho

Plano, naO aPareCem diferentes do que sao?

10 t Em seu 〔ademo, 〔OPle aPenaS aS afi「matlVaS VerdadelraSl

a) Quando um ralO de luz incide sobre um espelho, O anguio de reflexao e maiOr que O de in⊂iden⊂ia‘

b) Os espeihos planos fome⊂em lmagenS VirtuaIS dos objetos.

〔) A reflexao difu5a O〔Orre em SuPerfrcies polidas e refletoras.

d) Os espelhos 〔OnVeXOS POdem ser usados para amp=a「 0 ⊂amPO de viSaO.

e) O与espelhos c∂ncavos podem ser usados para fomecer imagens ampiiadas dos objetos.

f) O prIn⊂iPal fen6meno que o⊂O「re quando os ra10S de luz atravessam uma lente e a refIexao.

g) A superffcle eSPeihada de um espeiho ⊂釦⊂aVO aSSemelha-Se a SUPerfr〔ie externa de uma coiher, enqUantO a do

espelho convexo assemelha-Se a SuPer托ie lnterna da ⊂Oiher・

h) A refra車o exp=ca por que umほpis parece quebrado q=ando par⊂ialmente me「gulhado na agua.

i) A lupa e uma iente que pode fomece「 imagens amplladas dos obJetOS.

j) Os teles⊂6pios ampliam a imagem de objetos multO distantes.

11 ) Porq=e quando um felXe de iuz bran⊂a PaSSaPOrum Prismase revelam as mesmas co「es que podemosverem um

a「c○○「「i与?

12 } Ao ilumInar UmaPlanta ⊂Om uma lantema de luzve「de, uma PeSSOa Per⊂ebeu que asfoihas pareclam Ve「des・ maS

SuaS fiores nao. Como vo〔e eXPiica essa observa車o?

13) As cldades do Bras" mais p「6×imas訓i=ha do equador como aquelas na regほo Norte, 「e⊂ebem a iuz do Soi de

maneira ma-S dlreta. Nesses山gares, aS PeSSOaS ⊂OStUmam VeStlr rOuPaS malS ieve5 e de ⊂O「 ⊂lara. Por que nao se

「e⊂Omenda o uso de roupas escuras em dias muito ensolarados?

210〉鵬鰯



鵡醇譲

A not了〔ia a seguiranuncia uma ini〔iativa para 〔Ombater as aItas temperaturas em uma 〔ldade dos Estados Unidos, Leia

a not了cia e pesquise em um d面oni「io o slgnlfl⊂ado das palav「as que vo⊂台nao conhe〔e. Em segulda, reSPOnda as quest6es

no⊂ade「no.

A cidade, Ondeas temperaturas podem山trapassar 40 OC no verao, 6 una das primelraS mega16poles do mundo ates-

tar este上十pavmento fresco’’

O pavmento de asfalto negro comum absorve entre 80% e 95% da luz solar, enquantO O reVeStimento cぬro a re組ete,

dlminuindo a temperatura do soIo significatlVamente, de acordo com os defensores da tecnoIogia.

[」

Agora a prefeltura deve observar as reag6es dos habltanteS a eStaS mCOmunS ruaS brancas, aSSim como a rapidez com

que負cam su〕aS Pela passagem dos caIrOS e dos restos de 61eo e combustivel

George B an-Weiss , PIOf鏡海OI ad]untO de engenharia civil e amblental da Umversldade do S山da Callf6mla, COnSldera

que o “ cooJpavemenげ[.’pavimento宜esco’’i 6 una promessa real na luta contra o aqueclmentO口
“O pavimento que re且ete o calor do so1 6 una das estrat6glaS, aSSm COmO OS tetOS refrat紅ios ou o plantlO de arvores,

que as cidades pede皿aP血car pa工a reduzir as temperaturas urbanas“’, dlSSe O eSPeCia虹sta [工

roS ANGE【"ES p血ぬnlaS de bran∞ m tentativa de dlmmulr te皿peratura. Fd也a de S.Pa山o. DISPOnivel em. <wwwl.folha.uol.com.br/

aⅢbieIl暮色健017仰8/19O9877-1os-angeles-p血ta-ruaS-de-branco-na-tentatlVaL-de-dimmulr-temPeratura.Shtml>. Acesso em. 1 3 set. 201 8.

a) Explique a medida tomada em Los Angeles para tentar reduzIr aS altas temperaturas da cldade, Por que a cor

b「anca foi es⊂Oihida para revesti「 o asfalto es⊂urO?

b) QualS SaO OS POSSiveis p「obiemas do ’’pavlmentO fres〔O’’de acordo com o texto?

⊂) Que out「as est「ategias sao apontadas no texto para reduzlr aS temPeratUraS Urbanas?

Leiaotre⊂ho asegulr, eXtra「do de 0nomed。IOSO. do escritor ltaliano Umberto E〔0′ e depoIS fa〔a O que Se Pede.

Guilherme enfiou as maos no habltO, Onde este se abha no peito formando uma esp6cle de sacola, e de la tlrOu um

Objeto que ]a Vlra em SuaS maOS e nO roStO, nO ourSO da viagem. Era uma forquilha, COnStruida de modo a poder宜car sobre

O nanZ de um homem上1 E dos doIS lados da forqullha, de modo a corresponder aos olhos, eXPandlam-Se dois circ山OS

OValS de metal, que enCeHaVam duas amendoas de vldro grossas como fundo de garrafa. Com aquilo nos olhos, Gu皿er-

me Ha, de preferencia, e dizla que enXergaVa melhor do que a natureza o havla dotado, Ou do que sua idade avancada,

especia血ente quando declinava a luz do dia, lhe pemitia.

ECO, U Onome da rosa. Rio de JanelrO: Nova FrontelraL. 1983, P lO7-108

a) 〔0nSulte em di⊂ionarlOS O Sig輔〔ado das palavras que vo⊂全nfo conhe⊂e e 「edi」a uma defin庫O Para eSSaS Palavras.

b) Que disposltivo 6 descrito no texto?

⊂) Em que se baselaSeu fun⊂10namentO?

1l , Alem de realizar o expe「imento 〔Om OS PrQjetores de ⊂OreS Vermeiha, Verde e azul descrltOS nO teXtO deste 〔aPitulo e

「epresentados na figu「aユ哩, Planejem e exe〔utem uma atividade para 〔OnSeguir fo「mar sombras 〔OIorIdas de o功etos

OPa⊂OS uSando esses prqietores. Para plan垂r o experimento vo⊂eS deve「fo fazer uma llSta dos materiais necessarios

e, em Seguitぬexpli〔ar OS Pro⊂edimentos passo a passo. Ao finaL eXPliquem os resuitados [Om base nos conhecimentos

SObre luz e 〔OreS. A reahzacao deste experlmentO POde se「 filmada e ⊂OmPa刷hada ⊂Om a 〔Omunidade es⊂Olar.

2 ) A旧da utiiizando os p「ojetores de cores vermelha, Verde e azuI descrltOS nO teXtO, Plane」em e eXeCutem um eXPeri-

mento para mostrarquea 〔Orde um objeto esta rela⊂ionadaa⊂Orda luz que o =umlna. Para planejaro experimento

VOCeS deve「at fazer um三川sta dos materiais necessi「ios e. em seguida, eXP=car os procedimentos passo a passo. Ao

final, eXP岬uem os resuItados 〔Om base no与〔Onhe⊂lmentOS SObre luz e 〔OreS, A 「eaiizacao deste experlmentO POde

Ser fiImada e 〔OmPart=hada 〔Om a 〔Omunidade es〔Olar.
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11彊厭患「d錐e「 em棚離合Po鵬鵡頚眼彊S〕( 2018.

Respostas do boxe A ques袴O e naS OrlentaeC)eS did5tlCaS

Para os se「es humanos e para os demaiS SereS ViVOS daTer「a, O Sol e, Sem ddvIda,

a est「ela mais importante do Universo. Veja a figura土工⊥. Sem a luz do Sol nao have-

rほ, POr eXemPio, a fotossintese - um PrO⊂eSSO fundamental para a vida na lerra,

〔om o desenvoIvimento da Astronomia des⊂Obrimos, nO entantO, que O Soi e

apenas uma entre o imenso而mero de estrelas do Universo. E, emboraadi与tan-

⊂ia possam pare⊂er PequenOS POntOS luminosos, muitas estrelas s託bem maio「es

que〇号o上

Neste cap証ulo, VO⊂e Val Sabe「 mais sobre [OmO O Ser humano interPretaVa O

〔eu nO PaSSado e como o conhecimento cien師co permitiU 〔Onhece「 as gaはxiaS e

as estrelas que formam o UnlVerSO. No pr6ximO CaPitulo, VamOS 〔0nhe〔er a eStru-

tura e a COmPOS喧O do SIStema Solar, Onde estamos situados.

21心〉醐輪転繭SeGS-S輔融「



_霊As ⊂OnSteしa盲6es

As primeiras observac6es do ⊂eu eram feitas a oIho nu, POis ainda nao existiam

telesc6pios. O teIes⊂6pio passou a ser usado ⊂OmO lnStrUmentO aStrOn6mico no inf⊂io

do与e⊂uio XVii. Esse lnStrUmentO uSa lentes ou espelhos que amp=am a imagem de

Objetos dlStanteS do observador‘

NaAntiguidade, quando os p「imeiros povos passaram a observaras estrelas, eies

tinham a mesma imp「essao quetemos hoje ao olhar para o ⊂乱sem nenhu…nStru-

mento: aS eStreias pa「e〔em eStar tOdas a mesma distancia da -1er「a e pare⊂em fixas

umas em relacao as outras,

Usand。 Observa〔6es e a imagina車O, O Ser humano reia〔ionou agrupamentos de

estrelas com aIgumas figuras que fac冊avam a sua identifi〔a車O nO 〔eu. Alguns exem-

PIos dessas figuras s託: an血aIS, COmO O urSO, O lobo e o ⊂OrVO; Ob)etOS, 〔OmO a CruZ

e a baianca; e SereS Ou her6is mitO16gl〔OS. Esses agrupamentos de estreias formando

desenhos foram ⊂hamados de ⊂onStelac6es. Ve)a a flgura lコ圭

11.2総P「8Se離鵡約a「瀬i飴das

的鴨矧誹るes obse鵬舶S棚

鵬洞締る雨n掘e、巨ste烏um dos

m卿aS朕痛S篤S叩e冊st「頚踊

謝る§万歳的「急的醗胸聞合鳴m緬c○

鮒「閃闘A雨「粥Sきe臨油s

栂9闘6§5) e恥航ado em 17鵬

弼「 Pet「us Sc露e飛火e 6e「台「d淘ik,

⊂onsteしa!5es ⊂OmO gu看aS

Ao observar o c乱e as consteiac6es, e fac“ pe「ceber que elas pare〔em mUdar de

POSLGaO aO iongo da noite, aSSim ⊂OmO a Lua.

O ser humano, ha multO temPO, tambem pe「cebeu que as constelac6es visiveis

em determinado ho「a「io一nO而⊂io da noite, POr eXemPIo - Pare⊂em muda「 com o

PaSSar dos meses. HQle Sabemos que esse movimentO aParente O⊂Orre 〔OmO COnSe-

quen⊂ia do movimentO de transia車o da 「iar「a.

Essas observac6es a両aram o se「 humano a mar[ar O temPO Para PreVe「 OS Perト

Odos de chegada das ⊂huvas e para de帥r melhores epo〔aS Para CaCa e PeS〔a, aSSim

〔OmO Para Piantar e 〔Olher os allmentOS. Em varios lugares do mundo, POr eXemPio, a

Pianta車o封eita na Primaverae a 〔Oiheita, nO OutOnOJi nas regIOeS qUe fieam proxlmaS

do equador 〔OStuma Ser malS lmPOrtante Observar os perfodos com mais ou menos

⊂huva, ja que aS eStaC6es do ano nao sao bem diferen⊂iadas' Com a defin唾o de与SeS

Perfodos, O Ser humano ⊂0nSeguiu tambem eiaborar ⊂alendarlOS, uSados para mar⊂ar O

tempo. Aiias, COmO SaO aS eSta〔6es do ano na reg患o em que vo⊂細Ve?
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Alem disso, em umaePOCaem que naO eXistiam bdssoias e outros instrumentos,

as estreias eram guias para a navega車o, SerVindo de pontos de refer釦〔la.

Atualmente, OS aStr釦omos - 〔lentIStaS que eStudam os corpos 〔elestes - ⊂On-

Ven〔ionaram dlVldir O 〔eu em 88 regi6es ou partes correspondentes a 88 〔0nSteia〔6es.

Veja na figuraユ|三duas ⊂0nSteia〔6es que podem ser vjstas facilmente no Brasji′

dependendo da epoca do ano: a [OnStela車o de 6「ion e a do 〔ruzeiro do Sui.

Devldo ao fomatO eSferi[O da 「可ra, algumas [OnSteia〔6es s6 podem ser vistas

em um dos hemISf釦os terrestres. A 〔0nStelacao do CruzelrO do Su巾Or eXemPio, naO

POde ser vista por quem estまna Europa. Se a lerra fosse plana, Verねmos a mesma

Parte do cfu de qualquer lugar dela.

As interpretac6es dos fen6menos 〔elestes varlam de a⊂Ordo ⊂Om a ⊂ultura e a

6poca. Entre outros motivos, devido a diferente locallZa車O geOgrafi⊂a de cada grupo

1鵠As 6St圃as q鵬陶「m∂m

さ郎電柵涌金融cons短南開O

Se鍋C○面「凌m a輔e「鋼tes

轟s鳴れc拾S d∂鴨汀a,鱗s鳴朋os

a面p「ess純約勘e劉a§ eSt約

即飯涌as脚程s d∂s鎚t「総

e暁鐘棚SaS臨彊s

涌合g面会「ねS軌e eS融

盆p鵬das鵬s陶鵬S〕《

子o「胴a雨o dese∩血os、巨m Å,

9S亀「eぬs da耽れs†eia鋳O de

O「iOn e良師B, eSt「eねS da

的鵬でei8鍾O

doき間Ze汀O do S血

humano.

No BrasjI, OS in(堆enas da etnはGuarani identIfi[am nO ⊂乱〔0nStelac6es lmPOr-

tantes岬Or eXemPIo′ a COnStela!fo da Ema o⊂uPa a meSma regifo do ⊂eu Onde estfro

a do CruzeIrO do Sul e a de Es〔OrPlfo; e a COnStelacao do Homem Veiho es亡急na mes-

ma 「eg冶o das constela!6es de lt)UrO e de Orion.

Quando a 〔OnStela車o da Ema su「ge ao leste no anoite⊂er言ndi〔a O inr⊂jo do inver-

no para os Guarani do suI do Brasii e o come印da esta車o se⊂a Para aS 〔Om…idades
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ind畦enas do norte do

Bras= Veja a figura JJ上・

」a a constelaeao do Ho-

mem Veiho apare⊂endo

ao ieste, na Seg…da quin-

Zena de dezembro, indica

O而〔iodoveraonosuieo

⊂Ome印das 〔huvas no

norte do pais.

1博航o騰幽鮮約舶軸程粥C〇両ec輔弼「甲aSe

的d○$ OS囲V総i「蘭鮮麗as融醜s乱睨「8 0S

G圃急門川O Su閥o B「怠s囲頚嗣彊a経he鮮技a do

鞘e「nOI騨e的O汀銅釜S関踊窮翁q幽独白a de函ho.
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読追撃議琵鎌蹴鞠輯獄

RegiSt「OS de malS deら000 anos lndlCam que mUltaS CIVlliZa!6es se vaieram dos fen∂menos celestes pa「a fazer

⊂alenda「iOS e medi「 a passagem do tempo. Os 〔alendarlOS em gera廿oram construrdos a pa巾r dos movimentos da

」u己edo与o上

O calendariO OCidental adotado atualmente, POr eXemPIo, tem ⊂OmO base os movlmentOS do Sol e deriva do calend前o

⊂「lado pelos romanos no seculo V用a.CJaos 〔alend訓os ISほmlCO,」udal〔O e 〔hlneStem ⊂OmO base os movimentos da Lua.

Veja na fIguraユ上皇um 〔alendario sola「, ⊂0nhe〔ido 〔OmO Pedra do Sol, uSado pela cIVlilZa車O aSteCa, que O〔uPaVa

a regiao cent「al e sul do atual MexICO e teVe Seu auge nOS Se⊂UIos XV e XV上A〔「edita-Se que eSSe 〔alend訓o era

usado para determinaras esta!6es do ano e atlVldades agr「〔Olas. Nele, O anO eradlVidldo em 18 meses de 20 dlaS.

Alem do 〔alendario solar, USaVa-Se um 〔alendarIO rltua圧om uma contagem dlferente de tempo e usado tambem

Para fazer prevIS6es sobre o futuro.

1鴫鵬d「盆的S鉦

C∂ぬ欄細0袋S鳴きa

ex弼St〇円O剛S鮒

間合蝋購a同e

如t「印o圃∂脱C瀧鵬

do鵬Xi的陶を函c㊤L

戸oto de 2鋤5.

No Bras情Oi des⊂Oberto em 2006 no Amapa um possivei obse「vat6「lo, COnStru「do por povos lnd屯enas que hab十

tavam o Iocai ha mais de lOOO anos. Eie demar⊂arla alguns fen6menos celestes. 〔OmO O SOistr〔iO de verao (22 de

dezembro〉 e o soIstf〔io de invemo (21 deJunho〉・ VeJa a fIgUraユ上皇

Esse observat6rio fol ⊂hamado ‘’Sめneher7ge

da Amaz6nia’にm 〔OmPa「aCaO 〔Om O 5めncher伊

da lngiaterra, um mOnum飢tO de ped「as cuJO

〔ent「O aPOntaO lo〔al em que o Sol nas〔e durante

O SOistit:io de verao 〈21 de」Unho).

Fonte elabo「ado com base em ’.Sfonehenge

da Amaz6nla: o obse「vat6ho astro16glCO ergUido

h6 malS de mll anos na f!o「esta BBC Bl∂SI/

DISPOn‘vel em. <https 〃www bbc com/POrtugUeSe/

notiClaS/2O1 5/1 2/1 51 22Lamazonla_StOnehenge_Vale_
rb>　Acessoem　7 nov 2018
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忠A与o「8genS
Como vimos, O Ser humano sempre buscou entender os fen6menos que observa;

daisurgiram expiicac6es sobre a origem do UniVerSO, do Sistema Soiar e da-rerra. 〔ada

SO⊂iedade tem sua propria maneira de explicar essas quest6es, que POdem envoiver

S血boios, ⊂6digos e observa〔6es sobre 〔OmO devemos nos ⊂OmPO巾r e sobre vaiores

morais. As expIi⊂aC6es das origens do Unive「so fazem parte da ⊂ultu「a e da identidade

de um povo, e POr VeZeS Se mlStu「am a ma而estae6es reiigiosas. E fundamentai res-

Peitar quaiquer forma de relig冶0,

Para os povos ind屯enas da etnia Guarani, O mundo foi C「Iado por uma dlVindade

chamada雨ne pam6=usu Papa (‘′Nosso grande av6 eterno告a凧gua guarani). Essa

dlVindade constltulu a SI Pr6prla a Pa巾r do 」asuka, uma Substancia com qualldades

criado「as, que tambem criou sua esposa,晴nde 」arl (′′Nossa Av紺Ela entao c「10u a

lerra, O C6u e as matas.

Os mitos va「iam de acordo com a etnia ind屯ena' Eies podem ser passados atra-

VeS das gerac6es de forma oral 〈trad唾o orai). Veja a figura型'

鋸Ca瑚ue enS縮約do c「ね噂S d8軸ia Ka南画掴a棚eia融h8膏a「叩e踊粥潤d踊れg両軸,糊矧

A t「ad唾○ ○「a席uma融s子o「mas鵬で「糾s面でi「面的s e i謝d聡組aV色s d∂S ge「a舞es

Para os nav皐jos, POVO ind晦ena da Am釦ca do Norte, T50hanoai era o deu与Soi

COm forma humana, que Carrega O Soiおcostas, tOdos os dias, atraV6s do 〔eu' 」a os

abor畦ines da Austr訓a descrevem o come印da lerra como uma plan砧e nua, 0nde

tudo e「a escu「0. Sem Vida.

Seg…do a mitoIogia grega, nO面cio havほo vazio, a aUS釦〔ia de tudo, 0 ⊂ha-

mado [aos. Do [aos, Surgiu Gaia 〈altrra〉, algo exiStente e eStaVei - O COntr緬O do

〔aos. Surgiram tambem Eros, que rePreSentaO impuiso do UnlVerSO, e umaSerie de

OutrOS eiementos: lartaro 〈debaixo da -rerra), Herebo (as trevas〉, Nix (a noite〉, He-

mera (o dia), entre OutrOS.

Nessa mitoiogia, incorpo「ada posterlOrmente a mitologia romana′ Apoio,

fiiho deZeus(o maiordosdeuses), e O deus do Soi - queeSPaihaa luz no Un主

VerSO ○○ dapoesia, damdsICa,dacura, das artes, dotiroaoalvoe dajustita. Nela,

OS Pianetas tambem eram dlVindades. Na maioria dos ⊂aSOS, OS aStr6nomos

mantiveram esses nomes.
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Veja a seguir uma expii〔aCfro para os nomes dos planetas do Sistema Solar

〈o primeiro nome faz parte da mitologia romana e o seg…do, da mitologia grega〉.

. Mercdrio (He「mes) e o mensageiro dos deuses' O planeta re〔ebeu esse nome

PrOVaVelmente p。rte「 nO C乱o movlmentO aParente maIS raPldo do que o de

OutrOS PIanetas.

. Venus 〈Afrodite) e a deusa 「omana da beIeza e do amor. O pianeta aparece

O〔aSiもnaimente como o ponto mais luminoso - depoiS do Sol e da Lua -, aO

amanhe〔er e entarde〔er.

. A丁さrra e o血i〔O Pianeta cujo nome nao deriva da mitoIogia greco-rOmana, e

Seu nOmeVariade um idiomaparaoutroi O nome ‘rrerra’’vem do latim fers, em

referen〔iaate「rafirme. em oposic託ao mar, 〔orresponde a divindade軸0 (para

OS rOmanOS) e Gaia (para os gregos). Na mitologia, Gaia su「giu do Caos, nO

面〔io do Universo, e deはo「iglna「am-Se OS OutrOS deuses.

. Mate (A「es) e o deus daguerra, e O Pianetarecebeu esse nome possiveimen置

te devldo a uma associa車o 〔Om a Sua COr aVe「melhada 〈que Iembra sangue).

. 」dpiter (Zeus) e o mais importante dos deuses nas mitoiogias grega e romana.

O pianeta 」中Ite「 Se mOVimenta lentamente em trajet6「ia regular'

. Satumo 〈[「onos〉 e o deus do tempo e pai de」CIpiter, Esse e o mais lento dos

PIanetas visiveis a oiho nu.

A trad庫O de usar nomes da mitoIogiagrega e romana foi mantida tamb6m para

COrPOS 〔eiestes des〔Obertos mais 「e〔entemente, COmO Urano, Netuno e P冊ao.

・ Urano (nome grego〉台o pai de 〔「onos e av6 de Zeus. O planetafoi descoberto

em1781.

. Netuno (P。Sejdon〉 eo deus romanodasaguas. Des〔Obert。 em 1846, O Piane-

ta recebeu esse nome taivez por sua coIoracao azuiada.

・ Plutao 〈Hades〉 e o nome do deus dos mortos. Descoberto em 1930, hQje nao

e mais 〔iassifi〔ado como pianeta, maS Sim 〔OmO um Pianeta-an…io, 〔OmO Ve-

remos no pr6ximo 〔aPi亡ulo.

Ve「emos as seguir as expiica!6es ⊂ien珊〔aS Para a Origem do Universo, das

estrelas e do Sistema Solar.

灘軸親庵躍輔顧鶉

Ao iongo da Hist6ria, muitos povos usaram suas observa〔6es e sua imaginaCaO Para eXPliea「 a origem do ser humano

e dos fen6menos que observavam, Esse ⊂Onhe⊂lmentO foi elaborado tambem paraJUS輔⊂ar Vaiores e ideほs.

A ⊂i釦⊂ia tambem 6 uma forma de exp用tar os fatos, maS Se Vale do desenvoIvlmentO de modelos e teorias que

POSSam Ser teStados e repet-dos po「 observac6es e experimentos・ E entre seus obJetiVOS eStaO a CaPa⊂idade de prever

e aIte「ar determinados fen6menos natu「ais,

Pa「a muitos cientistas, naO ha confiito entre pensamento cien珊co e re=giosidade. Uma pessoa pode ser religiosa e

aceitar, POr eXemPIo, que um deus crio=m UniVerSO regIdo por leis 〔Ien珊⊂aS, Cabendo aos ⊂ientistas desvendarem

essas Ieis.

Para esses ⊂ientrsta5, a ClenCia desenvoIve leis e teorias ⊂aPaZeS de gera「 predie6es sob「e fen6menos naturaisJi a re=gIaO

atua em uma area diferente: a dos signifieados e valores humanos, refIetIndo sobre o que e mo「almente ⊂ertO e errado, O

bem e o ma上Pa「a muitos, a refiexao mo「al estafo「a dos o頃tivos e dos metodos da ⊂Ien⊂la, embora o ⊂ientista - ⊂OmO

todas as pessoas - tenha de fazer es⊂O旧as eticas sob「e a condueao de seu trabalho e sobre as apii⊂ae6es da 〔iencia.
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痘∈st「eしas e gaしaxias

Quando se estuda o Universo, COStuma-Se trabalhar com d教St釦〔ias muito gran-

des. Se usdssemos qujI6metros, terramOS de es〔reVer tantOS ZerOS que naO haverIa

PaPel suf蘭ente para lSSO. Neste ⊂aPfuio vamos estudar dois 〔OmPOnenteS do Unl-

VerSO: aS eStreias e as galaxIaS.

A afirma〔訪a seguir pode pare⊂er eStranha, maS, quando olhamos para as estre-

ias′ O que VemOSe O PaSSado deias. Se a estrelaestiver muito Ionge′ maS muito longe

mesmo, ela pode nem mais exiStlr naforma como a vemos hQIe, 〔omo isso e possivel?

O Sol etodas as outras estreIas emitem luz. Quando observamos uma estrela, O

quevemos e a iuz emitida porela no espa印. Vejaafigu「aJl旦Porem a luz leva⊂ertO

tempo para 'r de um pon亡o a outro: eia =託se propaga instantaneame=te, aPeSar de

Ser muito rapldai [omo vimos no capituio 9′ nO VatuO, a luz viaJa COm a incriveI

Velo〔idade de cerca de 300 mil qu=6metros po「 seg…do!

Veja este exempio. A estrela mais pr6xima de n6s depois do Sol, 〔hamada Proxlma

〔entauri, eSta a CerCa de 40 trllh6es de quii6metros da lerra. Por ⊂auSa dessa飢Orme

dlSt釦[ia, a luz dessa est「ela leva aproximadamente 4,2 anos para chegar aqui.

En屯o, qu訓do observamos essaestrela no 〔eu, O qUe VemOS 6 a luz emItida poreia

ha4,2 anos. Se neste exato momento essa estreIadeixasse de exISt町n6s s6 deiXar屯mos

de ve-ia no c6u daqui a4,2 anos. No ⊂aSO do SoL que estまa uma dlStan⊂Ia medIada

lerra de 149 600000 quii6metros, a luz leva ⊂er〔a de 8 minutos para chegar alerra.

O an○○しuz
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A与e与t「eしa与

As estrelas nao sao iguais, 〔ada uma tem 〔araCter軸〔aS Pr6priaS que Permitem

ldentlfi〔a」a. Aiem disso, 〔OmO OS Out「OS 〔OmPOnenteS do UnIVe「SO, eias nao s託

etemas, tem um Ci〔lo de nas⊂imento. vida e morte.

Mas ⊂OmO OS ⊂ientistas podem analisar uma estrela? A resposta e: eStUdando a

luz que eia einite.

Vo⊂eja deve ter observado que as estreias pare⊂em Pis[ar nO ⊂eu. Por que acha

que isso a⊂0nte⊂e? 」a pensou tamb6m por que as estrelas pare〔em ter briihos dife-

rentes umas das outras?

As estreias nao pis⊂am, maS a turbuien⊂ia na atmosfera da Terra faz oscilar

a luz das estreIas que observamos. As estrelas pare⊂em brilhar ⊂Om intensidades

diferentes porque possuem tamanhos e ldades 〔旧erentes e porque algumas

estao malS Pe「tO Ou malS afastadas da lerra.

AnaiiSando a iuz das estrelas, OS aStr6nomos sao capazes de descobrir nao ape-

nas a que dist釦〔iaas estreIas estao, maS tambem como 6 o movimentO e a COmPO-

S鳴aO delas.

A cor das est「eias captada no teles⊂6pio tambem da uma ldeia de sua tempe-

ratu「a. As menos quentes与託vermeIhas; aS mais quentes sfo amarelas ou b「ancas;

e as ainda mais quentes sao bran⊂0-aZuladas.

Podemos observar essa propriedade quando um meta1 6 aque〔ido e come〔a a

mudar de ⊂Or a medlda que a tempe「atu「aaumenta: Pr血eiro, eIe fi⊂a Vermeiho-eS-

⊂UrO, depoiS Vermeiho b「ilhante e, em aitas temperaturas, POde fi⊂aramareio ou b「an-

⊂Oi Ve)a a figu「a耳i9.

Alem da luz viSive上OS aSt「6nomos estudam ondas de radio, raiOS X e outras for-

mas de radlaCaO emitidas peias estrelas. 1t)dos esses estudos nos dao muItaS lnfor-

mac6es sob「e elas.

弧§ O fe「「o` aSS涌com○

○陳的S m6鳴海, m融a de co「

O ge「凄qu鵡ido.州a千〇亀〇一

的狭軌ado「 des両軸do

fe「「〇千即輔do e踊m8妃es

鵬血的St舶用e細面gic霞

em C為m鵬厭湿鵬.
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馴轟舐態鱒憩糀輔電嫡鑑識紺融鵬

As estreias que observamos no ⊂eu nem SemPre eXistiram. Espe⊂ula-Se que aS

estreias se formam e sofrem diversas transforma〔6es ao longo de muito tempo. Por

fim, elas deixam de exis叫resultando em aigo como uma poeirasem brilho.

O processo de forma車O de uma estrela tem而⊂io quando partfeulas ⊂OmeCam a

Se agrUPar. isso ocorre devido a acao da forca gravltaCiOnai e forma imensas nuvens

de gas e poelra em que predomina O elemento hidrog釦io. Essas …VenS SaO COnhe-

Cidas como nebuIosas interestelares (’’entre estreias’’) e vao formando massas cada

VeZ mais compa[taS.

A pressao e atemperatura no 〔entrO dessas massas ficam muito aitas, Chegando

avarios m冊6es de g「aus CeisluS. Nessa cond庫O, OCOrre O PrOCeSSO de fusao nuclear,

isto e, OS atOmOS COmeCam a Sejuntar formando outros atomos.

Nesse momento, POde-Se dizer que uma est「ela ’’nas⊂eu’万Ois essa fus託produz

飢OrmeS quantidades de energia sob a forma de radiac6es eIetromagneti⊂aS言ncIusi-

Ve a luz visivel. Essa luz e a origem do briiho das estrelas que vemos dalt±rra'

Uma vez formadas, aS eStrelas passam por uma serie de transfo「ma〔6es que

dependem de sua massa. Vamos ver 〔OmO eXemPIo as transformac6es que acontecem

⊂Om eStreias ⊂Om maSSa entre O,5 ate entre 6 vezes a massa do Soi na flgura吐JQ.

A energla liberada pela fusao nuclear no lnte「-Or da estrela equiiibra a for!a da

gravidade. Mas chega um momento em que o ’’combust丁ver恒ue e o hidrog釦io, CO-

meca a faItar e o processo de fusao diminui. Entao, a materia 〔OmeCa a Ser ⊂OmPrimi-

da devido a forca gravitacionai e a estrela comeca a diminuir de tamanho.

Essa contracao faz a temperatura aumentar e o pro⊂eSSO de fus訪…Ciear agora

acontece nas camadas mais extemas, Essa nova fusfro …Clear gera uma energla que

empurra as camadas mais extemas da estreia para fora, aumentando seu tamanho e

dim血indo sua temperatura. A estreIa se transforma en亡きo em uma estrela chamada

gigante vermeiha, O diametro dessas estrelas gigantes varla entre l OO milh6es a

l b冊ao de quii6metros, isto e, de lOO a l OOOvezes o diametro do SoI,

磁〉胴帥$a姻est函OS融So-a「
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Daqui amalS Ou menOS 5 bilh6es deanos, em um ProCeSSO multO lent○○ O So圧era

Se t「anSformado em uma gigante vermelha (reveia a figuraユユニやO d冷metro do Soi

Sera ⊂er⊂a de lOO a 200 vezes maior que o atual e atemperatura nos pianetas mais

Pr6×imos do Sol (Mercdrio, V釦us e a lerra) i「まaumentar vIOientamente, a POntO de

nao haver malS agua =tluida na lerra士oda a agua vai evapo「ar com o 〔aior e a vida

COmO 6 hQ‘e naO POdera maiS eXIStir. 1alvez ate la tenhamos ido para outros planetas,

malS distantes do Soi, e 〔Om temPeratura e OutraS 〔0ndic6es aprop「iadas a vIda, 〔OmO

VeremOS nO P「OXlmO CaP軸o.

Quando afusao nuciea「 a〔abar, O Soi ⊂Ome〔ara a eSfriar e a se contrair, ate

que, daqul aCerCa de 6,5 bllh6es de anos, a⊂0ntar de hoje, eie tera se tra帖for-

mado em um corpo 〔hamado ana b「an〔a, ⊂Om diametro pr6×imO aO da l七rrai

Reve」aafigUraユ1坦No estagIO fInal. daqui a 7,5 b冊6es de anos aproximada-

mente, O Soi nao emitira maiS luz, fiCando invisivei no 〔eu,

Estreias com massa quatro vezes malOr que a do Soi tem um destino dlferen-

te: depois de originarem gigantes ve「melhas, elas dao origem a uma eXPIosao de

SuPernOVa - Uma fantastica expIosao, qUe lanca gases no espa印e e capaz de

b冊ar tanto quanto bilh6es de estrelas. Veja a flgura上土Ll

醒藷
DepoIS da expiosfb de supemova, O destinO Vai depender da massa que sobrou da

estreiai Se tiversobrado 〔erCa de atatr全s vezes a massa do Soi, ela pode se tr訓Sformar

em uma estreIa de n全utrons: OS Pr6tons do ndcleo do atomo se unem aos eletrons,

formando neutrons. Se tiVer SObrado malS do que ⊂e「⊂a de tr全s vezes a massa do Soi,

a forca gravitaciOnai fara todas as partたuias do atomo se 〔Ombinarem, O「iginando o

〔hamado bu「a⊂O neg「O: a maSSa da estreiafl⊂atOda ⊂OmPrimida em um ponto. A atra〇

時o gravitaCionaI nas proximidades do buraco negro e t託forte que ’’suga’’tudo o que

PaSSa POr PertO (como se fosse um ’’buraco’’no espa印L ln⊂iulndo a luz visive上

As gaしaxia与

Gaぬxia e um enOrme agIomerado de estreias′ nuVenS de gas, POeira e outros

〔OrPOS 〔eiestes. Estima-Se que O U川verso [Onhe⊂ido ⊂Ontenha mais de 200 bilh6es

de gaほxiaS・

As gaほxiaS POSSuem formas varladas, Aigumas sao lrregulares, e naO lembram

nenhumafigu「a em Pa巾CUiar; OutraS tem aforma el画〔a Ou em eSPiral, ⊂OmO e O ⊂aSO

da gaiaxia de Andr6meda. Reveja a fotografla da abertura da unldade.
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Embora nao possamos ver de fora a forma da gaIaxia onde viVemOS, POrque

estamos dentro dela, Varios estudos indi⊂am que ela tem a forma de uma espiral.

V垂nafigura生玉que o SistemaSolar′ Onde esta aTerra′ fum pequeno ponto na

Via La⊂tea.

Via Lactea chm termo que signifi⊂a ’’camlnho de leite坐a gaiaxia recebeu esse

nome porque, qUando observada da li±rra′ Pare⊂e uma longa ma=Cha leitosa no ⊂eu.

Esse nome foi dado pelos gregos daAntlguidade, maS lndrgenas do Para po「 exempio,

⊂hamam essa faixa branca de ”[aminho da anta’:

Nas galaxIaS, O que ”une” os ⊂OrPOS ⊂elestes (ou ast「OS) e a for〔a gravlta⊂iOnal′

⊂Onhecidatambem ⊂OmO forca da gravjdade. Essa fo「ca de at「a!aO age e=tre tOdos os

〔OrPOS do UniVerSO. E eIa que faz os planetas girarem aO redor do So上

Fbrma∈請do Sistema Soしa『
E ⊂OmO Se formou o SiStemaSoiar?

O SIStema Solar teve origem ha ⊂er⊂a de 4′6 bilh5es de anos a partir de uma

nebulosa de gas e poeira. Sob a車o da gravIdade, SeU interior foi se tornando um

ndc-eo ⊂adavez maiS qu帥te e denso. M冊6es de anos depoiS′ atemPeraturadesse

ntheo atingiu cer⊂a de quinze milh6es de graus 〔elsius′ dand〇両⊂lO aO PrOCeSSO de

fusao nu⊂一ear. Esse pro⊂eSSO tranSforma o elemento hidrog釦io em heiio′ liberando

uma gra=de quantidade de energia′ e aSSim se formou o Soi・

Ao iongo de miih6es de a=OS′ anuVem aO redordessentheo adqui「iu um mo-

vimento de rotacao e uma forma a⊂hatada de d-SCO. Partrculas de poeira foram se

juntando, formando corpo5 Cada vez maiores e originando os pianetas e os ⊂OrPOS

〔elestes menores,
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虹∈xpしora挿o do espago
A observa〔fo do

no se〔UIo XVii, Hoje,

eSPa印tOmOu grande lmPulso com

alきm dos teIes⊂6pIOS que CaPtam

a inve=〔aO do telesc6pio

a luz e outras radiaC6es,

⊂OmO a uitrav10ieta e o lnfravermelho′ eXIStem OS 「adiote-es⊂6pios, 〔omo vlmOS

no cap帥o 9, eSSeS aParelhos sao grandes antenas pa「ab61i⊂aS q=e CaPtam Ondas

de radiO em-tidas por estreias′ …VenS de poeira e gas e outros corpos ceiestes.

Ha tambem os teies〔6pjos espa⊂iais′ que ficam em 6rb-ta aO 「edor dal前a, COmO

O Hubble. Esse tlPO de aparelho tem a van亡agem de esta川vre daturbu胤cla atmOS-

ferica′ qUe Prejudi⊂a aS Observa!6es astron6mjcas' Observe a f-gura l l.1 3.

Nossos ⊂O=he⊂imentos nesse campo

Se amP=aram mais ainda com os satelifes

a輔⊂lalS′ SOndas e =aVeS eSPaCiais, tOdos

eies Iancados por fog=eteS eSPa⊂iais.

Os foguetes espa⊂iais ievam os astro-

nautas e os sat引ites ate o espa押Eles ⊂a「

regam tanques ⊂Om gaS ⊂Ombustivel (gera」

mente o hid「og釦o) etanques 〔Om OXigeniO.

A combustao produz um gas que e expe帖o

Parat患s e imPUisIO=a O foguete. Algo seme-

旧a=te a⊂OnteCe quando en〔hemos uma be-

Xlga(bal託defesta〉 de are depois asoltamos

Sem fe⊂har a abe血ra: a Saida do a「血pu一-

Sionao ba庵0. Mas′ nO CaSO do与foguetes, O

movime=tO e ⊂Ont「Oiado e dlre⊂ionado, aO

⊂Ont「ario do movime=to lrreguIar do ba胤,

Os sat引ites a珊⊂iais g'ram em tOrnO de astros e podem

fotografa「 a Tdra′ tra=Smitindo informa!6es lmPOrtanteS. HQ)e

nosso pla=eta eStatOdeado de sat組es de ⊂Omunica車o甲e

re⊂ebem sinais de fadio′ teiefone e televisao de uma regfao e os

retransmitem pa「a outros lo[ais. Os sat訓tes tambem sao a base

dos sIStemaS de lo⊂a厄a〔aO ⊂OmO O GPS′ alem de qudar no es-

tudo do tempo e do ciima daTdrra.

As sondas espaciais sao verfulos sem tripu喧o lan!ados no

es閏0. Elas sao guiadas por sinais de radio da Tdrra. A-gumas

SOb「evoam os corpos celestes - PIanetas e seus sat航es naturais,

e tambem asteroldes e ⊂OmetaS - e tiram fotos; OUtraS SOndas

ate ate「「-SSam e fazem analiSeS do so-o dos ⊂OrPOS ⊂eiestes. Com

eSSeS equipamentos′ foI POSSivel analisar a ⊂OmPOS唾O qUr面ca,

a temperatura e a pressao da atmosfera em V合nus e estudar

amostras de soIo em Ma厄Observe a flguraJ上里.
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Houve tambem algumas expedlC6es trlPulada与que POu-

sa「am na Lua e 〔Oletaram amostras de solo para serem anai主

sadas em laborat6nos na ltrra. Para i与SO foram ut'iizadas as

naves espaciais. A Apo一一o = ′ uma das mISS6es mais famo与aS′

levou tres astrOnautaS eStad…idenses a Lua em 1969. Foi a

prlmelra VeZ qUe SereS huma=OS PISaram nO SOlo da Lua. V垂

a figura JI哩.

Existem ainda as estae6es espa⊂iais′ que fi⊂am em 6rblta

a。 redor daltrra com os aStrOnautaS. Observe a flguraユエ些

Aiem de aumentar nOSSO ⊂0nhe⊂lmentO SOb「e o UnlVer-

s。, O eStudo e aexpIo「a卓O do espa印permltem aCriacao de

novas tecnoiogias (computadores. vestImentaS reSIStenteS′

aprimorame=tO dastelecomunlCaC6es′ etC‘) que podem me-

1horar a qualldade de vida das pessoas.

11鴫しa嘩m鮒でO雨隅融的胸11国語棚

8S p「融「os s粥S幽輔弼s若山a)銅19鋼・

cont6m p「ogramaQaO de evento$ mate繭s de estudo e noticias sobre Astronomia. Acesso em: 13 ago. 2018.
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1 ’Ao longquo ano. vao mudandoas ⊂0nSteiaE6es que podemos obse「var no 〔fu em certo horario. A que se deve essa

mudanca? 」ustlflque Slla 「eSPOSta.

2 t Quaはa lmPOrtanCia das ⊂OnStelac6es na vlda dos dlVerSOS POVOS?

3 ) Estudos 「ecentes apontam ⊂OmO Principal causa do dedinlo da ⊂一V消zacao mala um Perfodo de g「ande seca, que teria

durado maiS de dois secuios. Quaはa importan⊂ia de estudar o de⊂l「nio de outras ⊂lViiIZa!6es?

4 , E meihor dize「 que as ⊂OnSte庫6es foram descobertas ou que foram lnVe=tadas? 」ustifique.

5 ) ′’Ao olharmos para uma estrela′ VemOS O PaSSado dela:′ Exp白que o que essa afirma車o quer dizer.

6 ) Um estudante afirmou que・ quando os astr6nomos dete⊂tam uma alte「a車o na superfr⊂le do Sol. o fen6meno Ja

OCOrreU ⊂er⊂a de 8 m一…tOS anteS. Exp"que o que o estudante quis dizer com isso.

7 t As estrelas sao multO maiores do quea Lua. Mas porque′飢taO, eias parecem meno「es?

8 , Por que e importante que os telesc6pios sejam 'nStalados em locais altos e distantes de 〔idades popuIosas?

9 ) Observe ao iado a fotog「afia de um sat鮒e a輔l⊂lal em 6rbIta.

Para que devem servir as placas que se estendem ao iado do cor-

PO do sateiite? (Lembre-Se de que os instrumentos do sateiite

PreCisam de ene「gia Para fun⊂iona「.〉

10トUm ano」uz equivaIe a cerca de 9460800000000 quii6metros.

Sabendo que a veIo⊂idade da Iuz no va⊂uO 6 de 300000 quli6me-

tros por segundo, mOStre ⊂OmO eSSe ndme「o foi ⊂ai⊂uiado.

朝子Sa輔(e 8輔ic蘭S了§判

的lo飴do色調e「撮∂細「edQ「

寄8丁e「「a轡m l粥4

A ⊂OSmOIogia 6 a 〔ien⊂la que eStuda a origem' a eSt「utura e a eVOiucao do Universo. O fisl⊂O e COSm6logo brlt細⊂O

Stephen Hawking (1942-2018), um dos maiS importantes ⊂一entlStaS do secuio XXl′ disse a fra与e a seguir em 1988, em

uma entrevista a 「evista aiema Der Spiegei:

Somos apenas uma estirpe avan印da de macacos

em um planeta menor de uma eStrela multO COmum.

Mas podemos entender o Universo. Isto nos toma mui-

to especlalS.

a) Consuite em dicIOnarios o signifiCado das paia-

VraS qUe VO〔e naO ⊂Onhe〔e e redija uma defini-

車O Para eSSaS Paiavras.

b) Qua1 6a’’est「elamuitOCOmum’“aqual Stephen

Hawking se 「efe「e em sua aflrma車O?

⊂) Como essa estrela se formou e qual sera o des-

tino dela daquI a alguns b冊6es de anos?

d) Hawking aflrmOu qUe SOmOS eSPe⊂iajs po「que

POdemos entender o Universo. Que lnStrumen-　榊栂ephe刷awking expe血蹄ando細鵬鴫de g闘廟短ero,

tos nos ajudam a entender o Unive「so?　　　　8m 20鋤

鞘晒聡く2幻



P「qjeをando estrelas

Ho」e em die, Observamos muito pouco as e与treias no ⊂eu′jaque podemos nos

orientar fa⊂Ilmente usando GPS e podemos usar re16giOS e CaIenda「ios para men-

surarotempo. Alem disso, aPOlu喧O luminosa dos centros urbanosdifi⊂ultaavisu-

aliza車o das estreias. Ainda assim′ reCOnhe⊂er aS ⊂0nStelac6es no ⊂eu fuma ativi-

dade muito prazerosa e que aJuda a nos situa「 tanto no Sistema Sola「 quanto na

lmenSldao do Universo.

O queji exis亡e

Nos planet狛os o c色u 6 p「ojetado no teto, que tem forma arredondada,

e oco「「em apresenta?6es que mostram o movimento dos astros.

E possivel aceiera「 esses movimentos e ve「 um anO PaSSando

「apidamente, 0U e∩taO Ve「 O Ceu de out「as 6pocas Hg亘「Og「amaS

de computador que tamb色m fazem essas simulac6es.

Cartas ceIestes

Desde a Antiguidade, O Se「 humano faz

mapas com as estrelas e constela印es do

ceu. Hoje em dia, t∂mb色m e possivei usa「

p「ogramas no computador e =O Celuia「

que most「am como esta「6 0 Ceu em

dete「minado dia e horario.

228〉醐鯉縄瞳

V台alem害

O planisferio 6 um instrumento simpies巾S e um eXCelente recurso para observa「

o c色u notumo e e[tende「 os movimentos ceiestes ∂O 10ngO do dfa e do ano.

Voce pode monta「 o p-anisf色「io desenvolvido por professo「es da Jnive「Sidade

Federal do Rio G「ande do Sul EIe est油sponivei em:くhttp.//wwwif.uf「gs・

b「/-fatima/planisfe「io/ceieste/planisferio.html> (acesso em: 28 0ut. 2018〕・
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・髄血統C劇e気統一Pほれe略巾O

da cidade do Rio de Janeiro

htto //www r) l a neta riodorto.

co mJ) r/a stro n o mね/ca rtas-

Ceiest白s

Esco冊a uma cidade p「6xin泊

まCidade em que voce mora

e却us晦0郁ae○ ho雇而od8

βb洗面0.

・ Ste他面m

htto:〃ste=a血m.ora元t　∴

Programa de computador ∴

g「a油to e彊c細的abe同千

que simula O c飢, comO um

P加e鳴面. No p「o9「am

tamb6m 6 possival ver

conste時S de diferentes　∴

飢亜u「aふ

Ac6SSOS em: 26 0uし2018.

酎op〇円的uma so山車o

O melhorjeito de ap「ender sobre as est「elas e as consteia印es 6 01ha「 para o c6u a [Oite e usar uma

Carta Celeste. Masvoce tamb色m pode const「uir um p「ojeto「 e c「ia「 um ceu est「elado em seu p「6p「io

qua圃

Escoiha constelac6es de seu血e「esse. Algum∂S SugeSt6es s如:

9　C「uzei「o do Sui e Ce[taurO;

. 6rion (na qual estao asTr色s Marias〕 e C如Maio「,

D Escorpiao, Lib「a, tou「O e tOdas as outras consteia?6es do zodiaco.

Pa「a desenvoiver o projetor, VOCe PreCisa「a de peio menos uma fonte de luz e de pedaeos de

CartOiina perfurados.

D Que outros m∂teriais serao necessarios pa「a a const「ueao? Como voce montar6 0 PrOjetor?

e Como voce 「eproduzira os pad「6es formados peIas estrelas? Como vai pe血「ar a cartoiina?

醐鵬鰍廟強く229



篭描otog「鋼a融C鋸細銅融d鎚e「l閥叩台はp8「館em怠し醸露膏Cima誹れ鵬,鵬desされo de鰯Ca鵬a,削螺

ResposてaS do boxeA ques露oe nas Orienta?6es dldaTICaS

Voceノa Observou o ⊂eu e Viu uma cena semelhante a retratada na fotografia acima?

V垂afigura l土工Nela, O POntO mais b「。hante vrsto acima da Lua 6 V釦us. E 〔Omum

as pessoas chamarem V釦us de estrela-d’alva, maS eie na verdade e um planeta.

O SiStema Solar封ormado pelo Soi, Pelos planetas que giram ao redor dele e por

todos os outros 〔OrPOS ⊂elestes m帥O「eS, COmO Planetas-an6es, Iuas (sateiites na-

turais〉 e asteroides.

No 〔aP乱io anterier estudamos as galaxias e as estrelas que formam o Univer-

SO・ Neste 〔aP租ulo, VamOS COnhecer melhor os planetas e pensar sobre a poss剛ida-

de de haver vida fora da 「i±rra.

2き0〉潤輪融S合St繭C S-St融-a「

》 Qリaiss約〇S函綱etaS

do Sistema Soほ「?

" Q鵬C脚d廟es

叩ss胎輔a爪a v融

鵬丁e「「a?

"Como ex函捌「 O

f鍋6胴削o c〇両ec沌o

c○mo “est「eia

Ca d e[te′’?

》O叩e s約aste「oides,

COmetaS e

meteo 「itos?



_宣0s mov昌mento5 dos pLanetas

〔omo vimOS nO CaP軸o anterior, aS ⊂OnSteIa!6es parecem mudar de posl!aO nO

Ceu aO Iongo da noite e ao iongo do ano, POr ⊂auSa dos movimentOS da-rerra. Apesar

desse movimento′ a distan〔la entre aS eStrelas pare〔e flXa. 」a os planetas nao t全m

Uma POS唾0¶xa em reia車o as estreias e e poss了vei observa」os mudando de posICaO

ao longodosmesesou atedeum mesmo dia.

Ao 〔0ntririo do que aconte〔e COm aS eStrelas, OS Planetas nao emitem luz. Entao

〔OmO e POSSivei enxerga」os? Fieveja a figural三上O b冊o de um plane亡a e tambem

de seus satelites naturaIS - COmO a Lua - e a luz do Sol refIetida.

Ha ⊂in⊂O Planetas que podem ser vistos a olho … nO 〔eu COm fa〔i‖dade, Ou

Seja, Sem O uSO de telesc6pIOS, bin6culos ou lunetas: Mer⊂drio, V釦us. Marte, 」正

Pite「 e Satumo. Porterem a apar釦〔ia bem brilhante, eSSeS Planetas eram ⊂Onhe-

⊂idos muitO anteS da inven車o do teies⊂6pio.

Mercd「10 e V釦us podem ser vIStOS OCaSiOnaImente antes do amanhecer ou logo

depoIS do crepdscuio. Marte, 」CIplter e Satumo podem ser viStOS aO longo de toda a

noite, dependendo do pontoem que cadaum deies estIVe「na P「6pria6rbltae daepo-

Cadoano,

Aiem desses pianetas, Urano, des⊂Oberto ap6s a旧VenCaO do telesc6piO, POde ser

Visto a olho nu, maS aPenaS em nOlteS l血pidas. Com o aux帥o de teles⊂6p10S, foram

descobertos Netuno e PIut5、0.

Com seus sat釦tes naturais e outros corpos 〔elestes, COmO OS aSterOides e os

COmetaS, alem de gases e poeiras interplanetまrlaS, eSSeS Sete Planetas, 」untamente

COm a 「モrra e o Sol, formam o Sjstema Soiar, lt)dos esses 〔OrPOS Se mantem girando

em to「no do Soi peia a車o da for〔a de atra!fo gravita〔tona上

Veja um esquema do SiStema Sola「 naf恒ural圭をNote que e dif「cii representar

em uma mesma figura O tamanho dos astros e a dlStanCia entre eles. lsso ocorre

POrqUe OS tamanhos sfro muitO diferentes e as distandas sao enormes. Em uma re-

PreSenta車O PrOPOr⊂10nai, Se O Sol fosse um ⊂irculo de 291 ⊂m de dlametrO, 」dpite「

teria 30 [m, enquantO Mer⊂重

rio teria aPenaS 「 〔m. Em re-

ia車o as dlSt台nCiaS, Se a lerra

fosse posI⊂iOnadaa 15 〔m do

Sol (representando cerca de

150 000 000km〉, Net…Ote-

ria de esta「 a 450 〔m 〈repre-

Sent訓do aproximadamente

450 000 000 km〉.

12書2鵡p「es闘ta錘0鷲q鵜m緬嚢a

融s pき細腕S融S融命綱盆Soi組

陸meれto§離騰軸轟S

「印「es鍋ta的s箆綱的胴金油os髄0

師恥「融閥is錐的S主
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Os pianetas t全m dois movlmentOS Prin⊂ipa-S: =m de transla車o e um de rotacao′

assim ⊂OmO a ler「a,

No movimento de transIa車o cada planeta per〔Orre uma 6rbita aO redor do Soli

No ⊂aSO da‾rerra, eSSe mOVlmentO ieva 〔er⊂a de 365 dias para completar um ⊂i⊂io'

No movimento de rota缶o os planetas gi「am em tOmO do pr6prio eixo lmaginarIO,

COmO Se fossem p16es. Esse mov而飢tO determinaaaitemanda entre o diae a nOite

nos planetas.

Os planetas podem ser diVidldos em dois grupos.

Os planetas interiores, tambem 〔hamados de planetas ro⊂hosos ou tel師⊂OS (do

iatim fe〃崎Ierra), eSt訪maIS Pr6ximOS do Sol e sao 〔OnStltuidos p「inCipaImente de

「o⊂has, Ou Sqa, mat釦as6ilda| E o ⊂aSO de Mercdrio, V釦us′ lerra e Marte.

Os planetas exteriores, tambem 〔hamados pIanetas gasosos, Pianetas gigantes

gasosos ou pianetasjovianos 〈do iatim hv引dp-ter) s託os malS afastados e t全m muI-

to maiS mat鉦agasosa do que s61ida. E o caso de 」dpiter与atu「no, Urano e Netuno.

Estes dltimos quatro planetas tem grandes dlmenS6es (em dlametrO e em maS-

sa〉. Sao formados prinCipalmente po「 gas (hidrog全nlO, heiio, metanO, amOn了a〔O) e,

PrOVaVelmente, t合m um nrdeo 「o⊂hoso - PequenO′ em rela!fb ao tamanho totai do

Planeta. Esses planetas gasosos tem multaS luas.

密A estrutu「a do Sistema Soしar

No SIStema Solar podemos encontrar tamb∈m a5terOides′ ⊂OmetaS′ meteO「OS e

os chamados planetas-an6es, ⊂OmO e O ⊂aSO de PIutねOs vaiores que vo⊂e Observa-

ra =OS q=ad「os adlante, COm dados sobre os pia=etaS e O Sol′ eStaO aPrOXimados.

Estlma-Se que O Soi e os pianetas do Sistema Solartenham surg-do haterca de

4,6 bilh6es de anos como resultado da a〔aO dafor!a graVitacional sobre uma nuvem

de poelra e gaS: aS PartrCuias ⊂Ome!aram a ⊂ho⊂ar-Se e fundir-Se umaSおoutras′

formando corpos ⊂ada vez maiores, Observe a figura上之主

12.講師騒婚暁直観o「廟鵬程v両班両o縫沌鵬S彊「南鋼箆雨S e部款細雨S 「印鴫S鍋融os銅

融醗函館融p「o弼「韓輔a総鋼で「馨s腔o機雷怠れ融ia.〕

No ⊂entrO da nuvem formou-Se um nddeo ma10「 de materla, que OriglnOu O Sol

(reveja′ nO CaP軸o anterlO"OmO Se formam as est「elas). Em torno do Sol formaram-

-Se OS Planetas e seus satelites. Outras aglomerac6es originaram os asteroides. Vamos

ver a seguir algumas cara⊂terrSt-CaS do Sol e dos pianetas do S-Stema Solar.
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O与oし
Comoja vimos, aS distanclaS 〔OnSideradas quando estudamos Astronomia sem-

Pre SaO muito maiores do que aq=eias ⊂Om aS quais estamo与a⊂OStumados =a-rerra.

Assim, alem do ano-Iuz, que VlmOS nO ⊂aP千田lo anterioI POde ser usada a L/r)idade

a5fron6mi⊂a (UA〉. [ada UA 〔OrreSPOnde a dist釦⊂ia entre o Sol e a lerra.

AssIm COmO aS demais estreias, O Soi emIte luz por causa das transfo「mac5es

Clue aCOnteCem em Seu nddeo・ VejaaflguraJ三壬

融面網綱的三瀬c室蘭金融po「s鋼船轍鮒癌

Me「⊂血「io

Eo pianetamais pr6xlmO doSol eo menorem tamanho.

Sem agua e quase sem atmosfe「a, atemPe「atura de Mer-

⊂drio tem a malOrVariaCaO aO longo do dia, entre tOdos

OS Pianetas. O aspe〔tO da superffcie e Pare〔ido ⊂Om

O da Lua: Se〔O e tOdo 〔Oberto de crateras originadas

de ⊂OilS6es 〔Om meteOritos e out「OS 〔0「POS ⊂e-

iestes. VeIa a figura J2王

[雁met「o (no equador恒8鍋k面購網両繭n繭O観Terr鉦

Distancia m色dia do Sol二57,9輔鵬程S de鞘=∂鵬trOS.

Temperatu「a:凝れe 9諦e cerca de J離O掴e d橘姫er鳴

油函棚軸e 1鋼QC前面函関鵬融融函楓弱▲

Pe「iodo da 6rbita: 88 (鰯S鳴rr轡St壇s.

Periodo de 「otae約em torno do ejxo:鱒浦as terr齢tres,

Sat色Iites:南岬鵬S証

Diamet「o [no equador):

鳩患部槻細く彊

鋤輪用鏡「鵬塵鵬
鵬胸部篤第S貸

鵬輔飲手O融鴫野a,

棚箆を沌e都5鍬潤′

坤「秋雨程霞am諏轟

Massa蔦きるm畠v登鶴s

鵬io「q∪e ∂飽廟「a

蛭,97 ・ 1腔鴫】

Distancia m色dia do Sol

a丁さ「「a:鴨鞠鞘細説導鵬

函胎問武的S,

Tempe「atura na

SuPe「ficie:粥鵬南e

粥的eC匝融彊0,a
鴻m弼「抽「憩㊧S高鵬da

色彊15輔縮ら鍵s巌

g闘S蝕s凋.

鵬Pn朝「雨脚2 〈糊



l侮れu与

Esse planeta e um pou⊂O menOr do que a lerra, e SuaS eStrutUraS SaO PareCidas:

um nrdeo de ferro e n印ei, Um mantO rO⊂hoso e uma crostai Vejaafigu「a控・

A atm。Sfe「a de Venus e noventa vezes mais densa que a dalerra, Sendo com-

POSta Principaimente de gas ⊂arb6ni〔0. Essa atmosfera ret6m o 〔alor do Sol refletido

Pelo planeta e provo⊂a um forte efeltO eStufa. Por isso, atemPeratura na SuPerf屯e de

V釦us e a maiS aita de todos os planetas' Nao existe agua na forma l和ida.

lal 〔OmO uma PeSSOa que fi〔a mais pr6×ima a uma Lampada incan-

des〔ente Sente mais ⊂aIor os pi訓etaS mais proxlmOS do Sol

tendem a ser mais quentes que os pianetas mais dist訓teS,

No entanto, OutrOS fatores, COmO O tipo de atmosfera, tam-

bem輔uencほm na temperatura.

鵬met「o (no equado両2104 km (0「g5 do鵬鵬tro da Ter「a手

ロist細cia media do So白眼2面Ihるes鵬叩輪met「os、

職mpe「atu「a: at色婦O oC.

Pe「iodo d∂ drbita: 2払7 dねs ter「estres

Periodo de 「ota?aO em tO「nO do eixo: 2蕪臨as te「rest「es.

Sat鮒es: n約POSS面

巾「「a
A-Tdrra e o terceiro planeta maiS Pr6ximo do Sol e o maior entre os pianetas ro-

⊂hosos. O efeito estufa′ a atmOSfera com gas oxig釦io e com prote車o ⊂Ontra O eX⊂eS-

SO de raios uItravieleta′ a16m de ⊂erCa de 70% da sua superffcie ser ⊂OmPOSta de agua

=t]uida, fazem ⊂Om que a li±rra Seja, at6 o momento, O inico pl訓eta COnhe⊂ido a

abrigar vida. Veja a figura J2ユ

2曇4〉櫨的i鞠・繭S合S瞭90SiSt露maSoia「

陥met「o (no equado「): 127§§来臨

斬stさncia m鍋a do Sol: 150 m欄煎S de

叩輪胴e亡「os,

鴫mpe「atu「a:拙観ia de鯨0C,

Pe「iodo da 6「bita:艶軸心輔弼s e 9面nutos.

Perfodo de rota9§O em tOmO do eixo: 2弼綱orasト

Sat61ites: PO§Su圧m, 8 L蝿.



Marte
Visto da ’ferra, tem COr aVermeihada. lsso se explica

POrqUe, nO SOio de Ma巾e, ha uma grande quantidade de

6×ido de ferro. ‾ralvez por 〔auSa dessa 〔Or que lembra a

do sangue, O PIaneta tenha recebido o nome de Marte,

O deus da guerra para os romanos' Veja a figu「a J主星・

Dfamet「o恒o equador): 6?g4 km (0,53 do d給鵬tro da Ter「れ

Dist細cia m6dia do §oi:227,9 m帥6e§ de叩ii6鵬tros.

Temperatu「a照両a ent「e 20 OC (dia) e -1弱aC両雄eL

Pe「iodo da drbita: 686,98 dias ter「estres.

Pe「fodo de 「otaeao em to「no do eixo: 2J璃ho「asr

Satdites: POSSui c蘭s. Fobos e Be涌os.

A paisagem de Marte iembra a de um deserto da le「「a, COm grandes vales e

CrateraS. A atmosfe「a e muito ra「efeita, COm PreSSaO equivaiente a l% da pressao

atmos俺rにa da lerra, e, na maior parte, 〔OmPOSta de gis 〔arb6nico.

Sabemos po「 varias observac6es fomecidas por sondas e jipes-rOb6与que ha

Um POu〔O de agua 〔OngeIada subte「ranea e tambem nas ca10taS POiares de Marte.

Entre Marte e」dpiter - O Pr6ximo pIanetaapartirdoSol - haum g「ande nClmero

de ⊂OrPOS Celestes menores′ COmO OS aSterOides: rO⊂has que va「iam de alguns pou-

COS quil∂metros (a maioria〉 a 〔er〔a de mil qu=6metros de dfametro.

Em 2004, uma missao pa巾u em dire車o a Marte: dois ver〔uios-「Ob6s - Chamados

車碗e CPpo血nity- Per〔Orreram eSSe Pはneta, anaiisando-O e fotografando-O. 〔om

base nesse materiaI os cientistas con〔Iuham que deve te「 havido agua =tlUida em

Marte, P「Oduzida peIa erupcao de vuic6es. Veja a figuraユ2旦

Estudos re〔enteS 〈2018) indicam a presenca de agua ngulda em Marte' O reser-

Vat6「io estaria a cer〔a de l ,5 qui16metro de p「ofundidade'

os繭So-掴面晒し012 〈2粥



舶pite「

E o maio「 planeta do Sistema Solar Emboratenha um nndeo de fer「o・ quaSe tOdo

o p-aneta e uma imensa boia de gas hidrog細o e um pouco de gas h的sobre outra

camada de hidrogano e圃o no estado l巾uido‘ Ao redor de 」6piter hafinos ands de

Partfoulas de poei「a. ¥佃a a figu「a J圭坦

D治metro (no equador):簸鋤k両部ezes o鵬鵬t「O da Terra).

Dist釦lCia media do Sol: 7784 m酪des de叩輪metros.

Temperatu「a: CerCa de母8 OC,

Pe「iodo da 6「bita: 11,9鋤os terrest「es.

Periodo de 「otaeao emto「no do eixo: 9,9 ho「as.

Sat61ites串SSu涌ais de的conhecidos- Os quat「O maiores 」0,

朗涌叩e寄es直「叩轡e C細sto諦「急m包escoわe同S PO「 Ga鵬競

G細箆i em 1610.

与atumo

E o seg…do maior planeta do Sistema Soiar. Saturno e famoso por seus aneis′

〔0nStituidos de peda印S de geio e ro⊂has que giram ao redor do p加eta' O material

dos aneis reflete bem a luz do Soi, O que fa⊂冊a sua observa車o'

O planeta e formado basi⊂amente POr hid「ogenio e pequena quantidade

de h訓o. Veja a figura壁上1i



Urano
Urano tamb6m tem an6is, POrem mais finos e mais escuros que os de Saturno,

POr isso nem sempre sao representados em imagens. A atmosfera desse pianeta 6

〔OmPO5ta de hidrog釦io, heiio e um pou〔O de metano. Por baixo da 〔amada mais

extema, Uma mistura de agua e gases de am6nia envoive um nacieo 「ochoso peque-

no quando comparado a dimensao do pianeta como um todo. Veja a figuraユ2i哩・

Di§met「o 〔no equador):細8 km (4vezBS

o鵬met「o da鴨「ra}

Distかcia m6dia do Sol: 2,9 b柵des de qu輪metros.

Temperatu「a: m6dia d8 -216 OC.

Periodo da drbita: 84 anos te「restres.

Pe「iodo de rotae50 em tOrnO do 8ix〇割2 ho「as.

Sat釧tes: pOSSu成7繕〇両ec沌OS,

Netuno
Assemelha-Se a Urano porque tambem possui um peque-

no ndcleo 「o〔hoso. Sua atmosfera e 〔OmPOSta de hid「ogenio,

h釦o e um pou〔O de metano' vejaafigu「aユ土壁・

Diametro (no equador恒9528 km駆VeZeS O輔ametro da TerraL

Dist釦cia m6dia do So陣5 b冊des de ql輪metros.

Temperatura: m約ia de -214 OC.

Pe「iodo da 6rbita: 16棚anos terrestres.

Periodo de rota車O em tO「nO do eixo: 16出O「aS,

Sat6iites: POSSu=5 conhecidos.

Hubble encontra mancha escura em Netuno

Novas imagens Obtidas pelo telesc6pio espacial Hubble. da Nasa, COn触narm a presenqa de un v6rtice escu-

ro na atmosfera de Netuno. Manchas similares haviam sldo vIS胎S em 1989, durante o voo doVoyageI 2 pr6ximo ao

Planeta, e em 1994 pelo mesmo telesc6pio, mas eSSe 6 o pIimeiro registrado no seculo 21十I

Manchas escuras em Neuno sao nomalme加e acompanhadas por nuvens claras口. EぬS SaO fomadas quan-

os幽Sか軸晒しO1之〈2き7



Pしutao. um pLane鳴-anaO

Apresentatemperatura media de -230 O〔. No 〔entrO deIe ha um ndcleo

S61ido' A atmosfera de Plutao e provavelmente composta de metano,

POdendo haver tamb色m nitrogchio e mon6xido de 〔arbono, V句a a

figura哩壬生

Dfamet「o [no equado「): 236蝋m un8 do c鱒metro da Te「ral

Dist釦cia media do Sol:粥b臨6es de鞘輪metros.

Temperatura: eerCa de -230 OC

Pe「iodo da 6「bita: 248細os terrestres.

Pe「iodo de rotaeao em torno do eixo: 6,39 dias.

Sat色iites: POSSui 3 co航ecidos.

Desde a descoberta de Plutao pelo astr∂nomo estad…idense Clvde

巾mbaugh (1906-1997), em 18 de fevereiro de 1930′ Sua 〔iassifi〔a車O

COmO Pianeta foi motivo de discuss6es. Sua 6rbita, aiem de bem mais e居中⊂a

do que a dos pはnetas do SistemaSo庫6 maIS in〔Iinadai

Com otempo, des〔Obriu-Seque Piu亡きo e bem menordo que se pensavaeque se

Pare〔ia mais 〔Om OutrOS ⊂OrPOS Celestes do que 〔Om PIanetas, A dis〔uSSaO aumentOU

em 2005, COm a des⊂Oberta do asteroide Eris 〈deusa da diS〔6rdia, na mitologia grega),

⊂Om diametro lOO km maior que o de Plutao,

Em 2OO6, aStr6nomos reunIdos na 26宣Assembleia Gerai da Uniao Astron6mj〔a

intema⊂ionai de〔idiram que o Sistema Soiar seria composto de apenas oito planetas:

Mercdr10, V釦us, lerra, Marte, 」dpiter Satumo, Urano e Netuno. Plutao passou a ser

Classlfi⊂ado 〔OmO Planeta-anaO. Nessa nova 〔ategOria tambきm foram ln〔iuidos Eris e

Ceres (io⊂a=zado entre Marte e 」dpiter), que anteriormente eram classifi〔ados como

asteroIdes.

Atualmente, Para que um CO「PO ⊂eieste seja ⊂0nSiderado um pIaneta do Sistema

Soiar, eie deve:

. orbitaraO redor do Sol (o que ex〔lui os satelites ⊂Om 6rbitas ao redor de pianetas);

. ter massa suficlente Paraadquirirformaquase esferica(o que ex〔lui os aste-

roides, Cuja foma e lrregularL

. ter ‘用mpado’’sua 6rbIta.

O que signifi⊂a eSte dltimo crit釦o?

Ouando um planeta se forma, ele at「ai e lnCOrPOra OutrOS ⊂OrPOS 〔eIestes meno-

res que ele, POratra!aO g「aVita〔ional. 〔om isso, eie passaasero maior〔OrPO em Sua

6rbita, eXerCendo a atra車o gravita⊂ionai dominante em sua vizinhanca. Na 6rbita de

Plutao, ha varios corpos ceIestes que, em ⊂O巾untO, t全m massa 〔OmParaVei a do pr6-

Prie Piutねlsso aconte〔e PO「que a Pequena maSSa de Piut急o nao foi sufi⊂iente para

=mpar sua 6rbita, Ou Seja, Para remOVer um ndmero 〔OnSideravei de corpos de suas

PrOXimidades. O mesmo vale pa「a [e「es e Eris.

2き8〉咽輔鞠馨s融合oS-St轡ma鋤



Veja a figura哩些, Clue mOStra uma COmParaCaO do

tamanho de alguns pianetas-an6es com o tamanho da
‾rerra e o da Lua,

Entre a des〔ri〔fb do SiStema Solar por Copemico′ nO

Se〔uio XVI, e a des⊂Oberta de Plutao, PaSSaram-Se quaSe

40O anosi Da descoberta de Plutao ate sua ⊂lassifi⊂a車O

⊂OmO Pianeぬ-anaO, a eSPerafoi mais 〔urta: 74 anos' 」a as

⊂ategOriaS ’’pianeta-anaO’’e ”plutolde’’foram crほdas com

apenas doIS anOS de diferenca Vo⊂e reParOu que aS mu-

dan〔aS na aStrOnOmla tem O⊂Orrldo cada vez maiS raPldo?

isso a⊂0nteCe POrqUe Vivemos num momento de

grandes transfomac6es tecno16gi⊂aS que POSSibilitam

novas des⊂Obertas com grande frequ釦⊂fah T引es⊂6pios

de longo al〔anCe, eSPa印naVeS ⊂OntrOladas por rob6, SOn-

das e outras inova!6es te⊂nO16gicas tem permitido aos

astr6nomos testamovas hip6teses e entender melhor o

Sistema Solar.

闘5 Co朋pa「a§細㊧厘「e 8 t綱8職的da丁e「「a証し蝿e雨S

P廟的s-鋼鎚S帥融e C㊧「eS朝s融鵬S 「印「eSe航頚髄as

e両綱a撮れos融p「叩雨脚ais e∩t「9 Sj. Co「es子細taS治.)

Plutao 6 0 maior p重aneta-anaO Ou n各O?

O controverso rebalXamentO de Plutao do s融鵬planetano ocorreu em 2006, ap6s a descoberta de corpos de

tamanho comparavel a ele - Chamados de Haunea, Makemake e血s Em partlC山ar,血s era tldo com o diametro

maior que o de Plutao, levantando a questao sobre o que dlStingue un planeta de corpos menores. A UnlaOAstro-

n6mica IntemacIOnal decldiu, em uma nOVa de鉦ngao de planetas, O enXugamentO do reg]StIO do SIStema Solar

para oltO Planetas , relegando Plutao ao grupo de planetas-an6es.

血s esta bastante distante, Orbitando multO malS Ionge do Sol do que Plutao e 6 d臆c吐obteruna boa observagao

de um corpo relativamente pequeno Embora as lelturas iniciais t6micas de血s indlquem CerCa de 3 mil km de

dlame億O, mais tarde as observag6es por infravemelho feitas com o telesc6pio espacial SI加Zer indicaram um dla-

metro de cerca de 2,6 mil km, enquantO as medlg6es do telesc6pIO eSPaClal Hubble aponta]刷n Para un diametro

de 2,4 mil km. Plutao, em COmparagaO, tem CerCa de 2,3 mil km de dl含metrO.

Na nolte de 5 de novembro, quando軸s cruzou atraves de sua 6rblta, a CerCa de 14b皿6es de km daTerra, paS-

SOu na frente de uma estrela distante do ponto de vASta daTerra, formando unapequena sombra em nosso planeta,

evento conhecldo como ocultacao. Pelo tempo da duragao da ocuItagao em va血os locais, OS PeSqulSadores pude-

ram estlmar O tamanho da sombra e, COnSequentemente, O tamanho do objeto.

Segundo a捌y & 7t池SCOpe, treS equlPeS teStemunharam a oc皿agao dos IocalS nO C皿e Com base nessas

medlq6es, O aStr6nomo Brmo SICardy do Observat6ho de Pans contou a revISta que O di含metro de血s e ltruase

Certanente“’menor do que 2 340 km.

Mike Brown, do InstltutO deTecnologia da Calif6ma, un dos codescobndores de血s, que PaItlCIPa da contro-

versla de Plutao, Observou em seu融e que os res山tados, embora pre止minares, SaO tentadores. Plutao e血s tem

aproximadamente o mesmo di合metro , maS COmO虹s e substancia血ente mais massIVO , Sua COmPOSigao deve ser

fundamenta血ente dlferente. `一Como podenam血s e plut各o ser tao sim虹ares no tamanho e a composigao extenor

ainda ser totalmente desigual?”, Brown血dagou. ’A胎hoje nao faco absolutanente nenhuna ideia.’’

MATSON, J. Plutao 6 0 ma]Or Planeta-anaO Ou naO? Sofen融c Amer]can Bras且DISpOnivel em. <http.//www2.uoI com.br/

Sciam/noticiag/plutao_e_O_mOしPlaneta_anaO_Ou_naO_.ht皿l> Acesso em. 24 set. 201 8.
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轟⊂orpos menores

do S雪stema Soしar

No Sistema Solar hatamb6m outros corpos que gl-

ram em torno do Sol, ⊂OmO aSterOides, ⊂OmetaS e mete-

OrOS.Vamos ⊂0nhecer mais sobre os ⊂OrPOS menOreS do

SiStema Solar,

Asteroides
Os asteroides parecem grandes ro⊂has e apresentam formato

irreguiar. Eles se formaram durante a origem do Sistema Solar, ha ⊂er⊂a de

4′6 bilh6es de訓OS. Embora aiguns tenham maiS de l OOO km de diimetro′ a

ma10riachem menor chegando a pou⊂aS deze=aS de metros. Observe af-g=ra 1 2.1 6.

Existem reg16es no SiStemaSoiar que abrigam grande ⊂On〔entra車O de asteroides:輔Aste「oide 95鴫aspra,

O 〔hamado Cl=turaO de Aste「oides′ que fica na regiao entre Marte e 」dpiter e o Cintu-　CO「PO ngule岬e mede

rao de KuIPer alem dos limjtes da 6rbita de Netuno,

⊂ometas

Os cometas se orlginaram =aS areaS malS eXtemaS do Sistema Solar a partlr de

restos daforma車o desse sistema′ e Permane⊂em em 6rbitaS distantes do Sol. Mas,

as vezes′ a 6rblta deIes e pe血rbada peia atracao gravita⊂ional de outros co「pos ce-

iestes. Quando isso a⊂Onte〔e, um ⊂Ometa Se mOVe Para dentro do SIStema Solar e

POde passar perto da lerra.

Os ⊂OmetaS tem uma Parte S61ida′ O nideo′ formada por ro⊂has, POelra, geio e

gases 〔Ongelados (entre eies, O gaS ⊂a「b6nl⊂0)l A extensao do n叱eo pode variar de

lOO m amaISde40 km.Vejaaflgura 12,17.

240〉脚姑0擁紬痛剛S-Stern謝「
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Quandoos 〔OmetaS SeaP「OXimam do SoL O geio do nddeo subiima, PaSSando

direto do estado s6iido para o gasoso, e O〔Orre a liberacao de gas e poeira. Sao

esses materiais que fo「mam uma ”〔abeleiraii em volta do nacieo e uma ou mais

〔audas. A caudado 〔Ometae geraimente br冊ante, umaVeZ que reflete a luz do Soi.

Å medidaque ele se afasta do Sol, a・audae a⊂abeleira somem. Ve‘aafiguraJ土工g

㈱輔弼鵡繍軸馳駆

Os cometas. por apare⊂erem inesperadamente,与emPre

⊂auSaram admiracao e medo. Na Europa cla ldade Media, Sua

Visao era asso⊂iada a pressagios divinos, que POdiam Se「 bons

Embora os gregos antigos ja se interessassem peios [0-

metas, Ofere〔endo expilCa印eS ra⊂ionaIS Para Sua eXISt釦⊂ia,

foi somente no se⊂uio XV川que os ⊂ientistas consegui「am

PreVerSua PaSSagem. Em 1 705, O aStr6nomo ingies Edm…d

Ha=ev ⊂aI⊂ulou a 6rbita de um cometa visto em 1682. Ele

〔0nCluiu que eia e「a identi⊂a a de outros viStOS em 1531 e

1607 e lancou a hip6tese de que setratavado mesmo ⊂Ometa.

famb6m ⊂alcuIou pa「a 1 758 seu retomo a prox血idade da

鴫「「尋.

De fato, em 1 758, 0 ⊂Ometa VOltou a apare⊂er. Ha=ev nao

estava mais vivo e nfro p釦e ver que sua previsao estava 〔e鴫,

mas em sua homenagem, O COmeta PaSSOu a Ser ⊂hamado

Hailev・ EIe se ap「oxima dalerraem intervaios de 〔er⊂a de 76

anos e deve ser vISivei novamente no ano de 2061. Veja a

figura 12.19.

12調Co爪e亀a Hai廟Obse「v合do peia踊ma vez em 1986、
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Meteo「o雪des, meteOrOS e meteO「itos

As vezes, ris〔OS luminosos cruzam o c乱e pare〔em Cair na le「ra. Esses astros,

que fi⊂a「am 〔Onhe〔idos como ’’est「eias cadentes: nao sao estreiasi O efeito luminoso

e provo⊂ado pela queda de peda印s de rocha vindos do espa印, Quando ainda estfro

fora da atmosfera, eSSeS f「agmentos de mat釦a sao chamados de meteoroides.

Atraidos peia forca gravita〔ional dalerra, 〔aem ⊂Om grande velo〔idade e, POr

CauSa do atrltO COm O ar, tOmam-Se in⊂andes⊂enteS ate Serem destruidos. Esses

rastros de luz na atmosfera sao ⊂hamados meteoros' Veja a figuraJ±玉里・

Em certas 6po〔aS do ano, quando ali:rra PaSSa POr

uma reglaO 〔Om POeira deixada por aigum cometa, OCOr-

re um fen6meno conhecido como 〔huva de meteoros.

Os fragmentos maio「es nao sao tota血ente destrur-

dos e ⊂aem naler「a. Esses corpos s61idos que atin-

gem a supe「frcie terrestre sao 〔hamados meteo「itos.

O maior meteorito queja ⊂a肥nO Brasii fol en-

〔0ntrado pr6ximo ao riacho de Bendeg6, na ⊂ldade de

Monte Santo (BA〉, em 1784, e fl〔Ou COnhecido como

meteorito do Bendeg6' Vejaa figura上土2ユI Os meteo-

ritOS maiOreS POdem formar imensas ⊂rateraS,

圏
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畠Vida fo輪da “鴨「ra?
Com ex〔eCaO da -ferra. os pianetas do Sistema Solar nfo apresentam 〔Ondi!6es

favoraveis a existen〔ia de vida taI 〔OmO a 〔Onhecemos. Na lerra, a ma10r temPeratu-

ra que um ser vivo 〔OnSegue SuPOrtar e 121 OC. e a menor e -20 OC, Nos demais

PIanetas do Sistema SolaらaS temPeratUraS SaO muito mais aItas ou muito mais baiXaS

do que esses limjtes.

Para que um planeta tenha ⊂Ond唾es favo「aveis ao surgimento, desenvoIvimento

e evoIucao de vida semelhante a da巾rra, eIe tem de estar na 〔hamada zona habitaveI

da estrela que orbita: a uma dist釦cia da estreia que permitaa presenca de atmosfera e

deさgua臨画da.

A presenca de agua噂uida e fundamentaI para a vida 〔OmO a COnhecemos. Essa

Substancia 6 ne〔eSSarla Para dissoIver outras e permitir a o〔Orr釦〔ia das transformac6es

qu緬cas que mant台m os organismos vivos. E por essa 「azao que os ⊂ientistas pro〔uram

agua em estado同uido fora do planetalerra. lsso seria importante tambem para ana-

iisar a possit捕dade de a nossa especie migrar para out「os pIanetas no futuro.

No 〔aSO de Marte, diversas sondas ji analisaram e filmaram o planeta, maS ne-

nhum sinaI de vida foi de fato encontrado. Mas seri que Marte poderia no futuro re-

〔eber e abrigar uma popuIa車o humana?

A atmosfera de Marte e muito rarefeita - COm gaS Carb6ni〔O e POuqulSSImO gis

OXig全nio - e SUa temPeratura e abaixo de zero. Essas 〔aracteristi〔aS tOma「iam muito dif+

CiI a sobreviven〔ia do ser humano sem trajes e equ匝mentos especiais em Marte. Aiem

disso, 〔Om a te⊂nOiogla dispon^Iel atuaimente, uma Viagem a Ma巾e ievaria cerca de seis

meses. Mesmo assim, ha prdyetos s飢do desenvoIvidos para a 〔Oioniza車o desse planeta.

Outros ⊂andidatos para abrigar fo「mas de vida seriam Titさe Encelado, duas luas

de Satumo que fo「am anailSadas por sondas espa⊂iais‘ Veja a figuraユ之圭2. Tita possui

Uma atmOSfera com gas metano e lagos 〔Om metanO =t]uido. Encelado possui um

OCeanO gIobaI de igua崎uida sob sua super怖oe geiada. Mas a temperatura media de

ambos 6 m帥Or que -150 OC, O que tOma「ia diff〔il a ocorrencia de reac6es quf面cas

necessarias a vida. No caso de Enc重ねdo, PO「きm, foram observados o que poderiam

Ser jatos de agua quente, SemeIhantes aos g創seres. vIndos do interior do planeta,

fator que poderia ⊂rjar condie6es para abrigar vida.
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AInda que as pessoas pudessem usar diversos equipamentos como os astronau-

tas, Sabemos que as 〔Ondit;6es nos outros planetas nao permitem a exist釦cia de

Piantas ou de animais. Dessaforma, 〔OmO O Ser humano poderiase alimentar? Uma

POSSib囲ade 6 obter agua =tlUida a pa巾r do geIo e cuItivar plantas Ievadas da lerra.

Mesmo assim, POde haver limitacao de山z, PO「 eXemPio.

Devemos lembrar tambem que a populacao humana passou por um longo pro-

Ce5SO de evolucao e foI Seiecionada de forma a estar adaptada as 〔Ond高;6es fisicas.

quimI〔aS e bioi6gl〔aS da Terra. 1er屯mos entao de simuIar muitas dessas 〔Ondie6es

em outro pはneta,

Mas sera que, nO me10 de 200 b冊6es de gaiaxias, Cada uma com b冊6es de es-

trelas, naO ha outro sistema soiar com um planeta seme冊ante計erra? 0間m Piane-

ta com vida naforma de microrg訓ismos? E dif南i acreditar que nao. E possivel tamb6m

que, aO iongo de muito tempo, POSSam terSurgido sistemas baseados em substancias

qu「mi〔aS diferentes das que ⊂Onhe〔emOS hQje.

No ano de 1995 fo=dentifi⊂ado o primei「o planeta fora do Sistema Solar: SaO OS

Chamados exopIanetasi Em 201 7, foram des〔Oberto与Sete eXOPlanetas de tamanho

COmPa「主Vel ao da丁erra, girando ao 「edor de uma estreia什appist-1), em uma regiao

que permitiria a exist釦⊂ia de agua em estado崎uido em sua superfieie‘

Pelos conhe〔imentos que temos de Fisi〔a, n託6 possivei v直ar com velo〔idade

maior que a da luz (⊂er〔a de 300 miI qui16metros po「 segundo). E ainda nao desenvoト

VemOS te〔nOIogia para impuisionar naves 〔Om Velocidade pr6×ima a da luz. Por isso,

investigar pianetas distantes do Sistema Soiar ainda e um grande desafio.

O exoplaneta mais pr6xirno da lerra en⊂0ntrado atきagora 6 〔hamado Proxima b'

Ele o「bita a estrela Proxima Centauri, que eS屯a 4,25 anos-luz de distan〔ia da’ferra e

que e vis丁vel no 〔eu na 〔OnSteiacao de 〔entauro'

Os 〔jentistas a⊂reditam que o Proxima b sela um Pianeta ro〔hoso, ⊂Om dimens6es

semeihantesおda -rerra e localizado na ⊂hamada zona hab厄avei,

「ralvez em outros pianetas existam 〔Ondi〔6es de abrigar formas de vida semeIhan-

tes a bacterias, e naO Vida inteligente, ⊂OmO a nOSSa. Mas, Se houver vida inteIigente e

Se OS SereS Vivos de outro pIaneta tiverem, ⊂OmO n6s, te⊂nOIogia para transmiti「 ondas

de fadio, e POSSivei procurar e re⊂eber essas ondas 〔Om radlOtelesc6pios. Por isso, OS

radiOteiesc6pios, alem de serem utiiiZados para estudar corpos 〔elestes, t合m Sido em-

Pregados na pro⊂ura de sinais de radiO emitidos por 〔iviiizac6es que porventuratenham

2小4〉胴囲■ 08一如S廟SeOS軸Sひ-a「
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醐忠魂肖翫睦悲瀞幽艶輔弼灘捕鯨

A observacao dos 〔O「POS 〔elestes tem fas〔inado a humanidade desde os povos mais antigOS. Mesmo sem os equi-

PamentOS te⊂nOI6gicos mais recentes, O Ser humano ⊂riou diversos modeios para ⊂OmP「eender seu lugar no

UnIVe「SO.

Pa「a expli⊂a「 OS mOVimentos dos ast「os, Arist6teies e outros f胎sofos gregos imagIna「am, nO SeCUio IV a.C., um

modeio ⊂Om a lerra no 〔entro do UnlVerSO e. girando ao seu redor, OS OUtrOS Pianetas, a Lua, O Sol e outras estrelas.

E「a o modeIo ⊂Onhe〔ido 〔OmO geO〔cht「i⊂0 (em grego, Signifi〔a ’’⊂Om a le「ra n。 〔ent「O’’〉.

Esse modeIo foi entao desenvoIvido ⊂Om detalhes peio ast「6nomo, ge6grafo e matemat⊂O Cほudio Ptolomeu, que

Viveu em Aiexandria (regifro hQje perten〔ente aO EgltO〉 no se⊂ulo " d.C.

PtoIomeu 〔OnStrUiu um modelo em quea巾r「aeraes俺rit亀im6vel e fi⊂aVanO CentrO do L面verso. O Soi e os pianetas

estariam gl「ando ao seu redor em 6「bitaS CirCula「es. Veja a figural…二坐' O modeio era capaz de prever com boa p「ecisao

matem甜ca os movlmentOS e aS POSICOeS aParenteS dos planetas. do SoI e da Lua, e ate de calcular a data dos

e⊂iipses.

聖二二二へ取的eIas

:掌ニ

12.24 Sistema geoc釦trico, O Sol, a Lua e os planetas g汀細em to「no da Te汀a.　　　　　Acesso em 8 nov 2018.

Somente no se⊂ulo XVI Ni〔Oiau Coperni⊂O (1473-1 543), um Padre polones quetambem eraastr釦omo e matem甜⊂0,

ProP6s outro modeIo capaz de expli⊂ar todos os fen6menos men⊂ionados por PtoIomeu. Pa「a [opき「ni⊂0, O Sole「a o

⊂entrO do Universo, e naO ale「ra. De a⊂Ordo ⊂Om eSSe mOdelo. 〔hamado sistema he=o⊂釦tri⊂O 〈signifi⊂a ’’〔Om O Soi no

〔entrO’’〉, todos os planetas giravam em volta do Sol. V匂a a figuraJ±空・
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No modelo de 〔opemICO, a le「「a fazia uma 6rbita compieta em torno do Soi em aproximadamente um ano. Essas

ideias e「am ⊂0nSlderadas ousadas para a epoca, Ja que a ltrra delXaVa de ser o centro do Universo e passava a ser

apenas um entre os outros planetas do SIStema Soiar.

Em 1610, O ltaIiano Ga用eu Ga用ei 〈1 564-1642〉 examinou o ⊂eU POr meio de um apareiho inventado naepoca, a l…eta.

Eie v肥man〔has e ir「egularidades na supe「f宿e da Lua, deduzindo a existencia de monta而as e vales no satelite, qUe

nao se「ia uma esfera perfeltamente lisa, ⊂OmO Se PenSaVa na ePO⊂a" vela a flgUra 1 2.26.

跳躍Sb鵜OS daし鵬( feねos po「 8ai陸蝕Gai噂8 Pa面「 da obsさけa頭O C○面uneta高潮闘pe「ceめe調que

ha所a棚nchas e i「reg面e「融d8S na SuPe「触e融a「 qlIe POderiam indicar a presen?a de mo証anhas e

Va廟. Os esbo印S軸綱叩航ados em 1610. no t「at8do Side13uS州unc妃s・

Nessa mesma epo⊂a, O aStr6nomo aIemao 」ohannes Kepler (1 571 -1 630) ⊂OmeCOu a eStudar as anotac6es de outro

astrchomo, O dinama「ques Ty⊂ho B「ahe (1 546-1 601 ). KepIer reparou que muitas das observac6es de Brahe nao podiam

Se「 eXPii⊂adas nem peio siStema de Ptolome…em Peio de Copemi⊂O.

Keple「 pensou entao que algumas cor「ee6es taivez pudessem se「 feitas no sistema de Cope「ni⊂O Para que eSte

passasse a ser 〔aPaZ de exp=⊂ar OS reSuitados de Brahe. Uma dessas ⊂Orre時es foi a de que. embora os pianetas se

movessem em torno do Soi, SuaS 6rbltaS deviam ser el画⊂aS, em VeZ de ⊂ir⊂uIares. Mas outras mudaneas estavam

PO「Vir.

Em meados do seculo XV甲um estudante da Universidade de Cambridge, na lnglaterra, t飢taVa des⊂Obrir a ⊂auSa do

movimento dos astros. O que fazla a l盲「a e os pianetas rarem em voita do Sol′ POr eXemPIo?

Esse estudante era isaa〔 Newton (1643-1727). Em 1687, ele apresentou sua teoria da gravita車o universaL que

expiicava por que os pianetas se movem seg…do deteminadas leis.

Antes de Newton, PenSaVa-Se que OS fen∂menos ⊂elestes tinham de se「 expIi⊂ados de forma dife「ente dos fen6me=OS

terrestres. Com base no trabalho de Newton. foi possiveI expli⊂ar COm aS meSmaS leis, tanto O mOVimento dos planetas,

quanto fen6menos como a queda e o movimento dos ⊂OrPOS na lerra. Newton mostrou que a forca que faz a ltr「a e

OutrOS Planetas g-rarem aO 「edo「 do Soはa mesma forca que da peso aos ⊂OrPOS na SuPer苗⊂ie dale「ra.

〔om base na t:eOrie de Newton, foi poss爪IeI ate des⊂Obrir a exiStchcia de novos planetas. lsso a⊂Onte⊂eu quando dois

astr6nomos, John Adams (1819-1892〉 e Urbain Leverrier (181 1-1877), eStUdavam a 6rbita do pIaneta Urano 〔Om O

aux師o da teo「ia de Newton.臼es per〔eberam que a 6rbjta ⊂aIcuiada apresentava desv'OS em reiacao a 6rbjta observada.

Assim, eles imaglnaram que POderia have「 um planeta desconhe⊂ido que estivesse aiterando a 6rbita de Urano. 〔al-

⊂ularam ate a massa e a pos喧O do planeta desconhe⊂ido.

Um mes depois da ⊂OmUn'Ca車O de seu trabaiho′ em 23 de setembro de 1846・ Um Pianeta com as 〔a「aCte「fsti⊂aS

prevIStaS foi observado: era Netuno. O astro ja tinha sido observado por Ga陸u e alguns outros astr釦omos de sua

epo⊂a, maS nun⊂atlnha sido re〔0nhe⊂ido ⊂OmO Pianeta.

A teorねde Newton ∈Judou a entender muitos fen6menos e at6 a ⊂Olo〔a「 Satelites em 6rbita mas nao e 〔aPaZ de

expli⊂ar tOdas as descobertas que foram feitas posteriOrmente. Essas descobertas s6 pude「am ser expii⊂adas pela

teoria da relatlVidade, elaborada peio ffsねo aIemao Aibert Einsteln 〈1 879- 1 955〉・

O desenvoIvimentO da Astronomia aO Iongo de muitos sき⊂Uios most「a ⊂OmO O 〔Onhe⊂imentO 〔lentifi〔O e PrOVis6rio

e se transfo「ma ⊂Om O SUrglmentO de novas des[Oberfas.

2心6〉脚醐・ 6a廟摘SeOS~S軸融「



鵡轟を

1l t No cademo, indique as dlferencas entre estrelas, Planetas e sat訓tes naturaiS.

2 1 Qual e aforca que mantem os planetas girando ao 「edordo Sol?

ヨ} Sabendo que o planeta Me「cd「io esta mais p「6ximo do Soi do que Venus, POr que atemPeratura m6dIa de V釦us 6

mais alta que a de Mer〔d「)0?

小No cademo, indlque aS afl「mativas [OrretaS.

a) Sat訓tes naturais ou luas s孟o astros que glram em tOrnO dos planetas.

b)鴫dos os pianetas d。 SistemaSolar podem serviStOSa Olho nu.

〔) Os planetas ro⊂hosos possuem mais mat6ria gasosa do que s6llda.

d) Os planetas possuem luz pr6pria e gjram ao redo「 de est「eias.

e) Os meteoritos podem abrlr 〔rateraS aO Carfem na supe血ie de um pianeta.

f) Esta ⊂OmProVada a exISt釦cia de vida em outros planetas alem da Tdrra.

g) lt)dos os pontos briihantes do ceu sao estrelas,

5トNeste 〔aPitulo, VO⊂全⊂0nhe⊂eu OS Planetas do Sistema Sola「: MercClr10, V釦us, Terra, Marte, 」dpiter, Satu「no, Urano e

Net…0. No ⊂ademo. es⊂reVa quais sao os planetas que 〔0「「eSPOndem as caracterrstiCaS menCIOnadas a seguir.

a) O menor planeta.

b) O ma10「 Pianeta.

⊂) O pianeta malS distante do So上

d) O pianeta mais pr6xirno do Sol.

e) Oitavo planeta a ⊂Ontar do So上

f) 〔onhe〔ido popularm帥te ⊂OmO eStre【a-d′alva.

g) 〔onhe〔ido ⊂OmO Planeta vermeiho.

h) Conhe〔ido porseus aneis.

i) PIanetas sem sat訓tes naturais.

j) OnlCO Pianeta ⊂Onhe〔ldo a abrlgar Vida.

6トQue ⊂ara⊂teristl〔aS SaO fundamentalS Para Um Planeta abrlgar a Vlda como a 〔Onhe⊂emOS?

7 ) Muitas sondas espa⊂lalS uSam energla SOlar para se locomover. Ma与as sondas dirigldas a planetas como Urano e

Netuno dependem de combustivel nu⊂iear pa「a se desIo⊂a「 nO eSPa担Po「 que?

8トQue 〔OrPO ⊂eieste estudado neste cap乱io pode ser descrltO COmO ’′uma boia de geio suJa⊂Om CabeIeira’‘?

9トE ⊂OmUm dizer que as estrelas sao astros lumlnOSOS, enquantO OS Planetas e os sateilteS SaO aStrOS llumlnados.

Qual e aJUStIfiCatIVa Para O uSO desses termos?

10トVo⊂e ja deve ter observado no ceu, a。 amanhecer, a famosa estreIa-d′aiva, que aO entarde〔er e ⊂hamada de estreia

da tarde. Esse briiho intenso no 〔fu 〔OrreSPOnde de fato ao briiho de uma est「eia? 」ustificlue.

11 t imagine que vo〔台tenha de envia「 seu ende「e印〔OmPleto a um extraterrestre de outra galaxia. Voce poderia ⊂Ome-

Car uma menSagem aSSim ’’vIVO em uma CaSa, que flCa nO ndmero高sda rua tal, na 〔ldade 4)S//on…’{omo 〔Ontlnuar

a mensagem pa「a que o extraterrestre possa en⊂Ontr糾o?

12トPorque os ⊂ientistas tem lntereSSe em descobrir um Planeta semeihante alerra?

1ヨトAlgumas pessoas ⊂Omentam que O dlnhelrO gaStO [Om ViagenS eSPa[laiS e OutraS teCnOiogias espa⊂iais deve「ia

Ser gaStO Para reSOive「 os probiemas na Terra′ 〔OmO ⊂Ombater a fome. dimi…ir os danos ao amblente, etC. Outros

afi「mam que essas pesqulSaS aCabam produzlndo te⊂nOioglaS址elS aO与er humano e que, nO futuro, a ‾rerra pode

Se tOrnar lnabitaVel para a nossa espきcle. Redija um texto dando sua op面ao e depois discuta sua oplnlaO e a dos

⊂Oiegas ⊂Om a tuma,

綱鵡〈2伸



Respostas da secao At/V/dades nas OrlentaC6es dldatlCaS　　　　　　　　　　　　　　　　懸醸

14 ) Os ris〔OS luminosos ma10reS qUe aPare⊂em na fotografia abaixo sfro ⊂Onhe⊂ldos popuIarmente 〔OmO eStrelas ⊂a-

dentes. De aco「do com o que voc全aprendeu neste ⊂aPituio, O que SaO eSSeS 「is⊂OS?

Faca uma pesquisa sobre os itens a segui「. Voce pode pesqulSar em liVrOS, 「eVistas. 5/t25, et⊂・ Preste atencao se 。

⊂Onte的o vem de uma fonte ⊂Onfiivel. ⊂OmO uniVerSIdades ou out「OS ⊂ent「OS de pesquisa, Use suas prop「iaS PaIavras para

eiaborar a 「esposta.

1 ) Neste ⊂aPr山lo, VlmOS que aS enO「meS distan〔laS飢tre OS aStrOS do SiStema Soiarto「nam muito dI龍il sua 「ep「esen-

ta車o em es〔ala.

a) Usando umaes〔aia ap「oximada em que l cm rep「es飢ta lO miih6es de km, quais seriam as dist釦⊂ias entre o Sol

e os planetas d。 Sistema Soiar?

b) Seria POSSivei rep「esentar todos os pIanetas do Sistema Solar ⊂Om eSSa eS⊂aia em uma folha de papel de cer〔a

de 30 ⊂m? Por que?

2 ) imagine que ⊂ientistas des⊂ubram um sinai de 「adto que evidencie a presenca de vlda lnteligente em outro planeta.

Alguns 〔ientistas ⊂OnSideram que devemos apenas obse「var sem enviar sinaIS de r甜o como resposta. O a「gumen-

to e que out「as 〔iv硝za〔6es podem lnVadir aTer「a pa「a explorar e ate exterminar nossa especle. Outros a⊂ham que as

grandes distancias sao uma barrelra lntranSPOnivei que impedirla eSSe ⊂0ntatO e que POder屯mos adqui「lr, Via Sinais

de 「adio, nOVOS ⊂0nhe⊂imentos sobre o Unive「so, Qual e a sua opinlaO SOb「e a possivel com…⊂a車O COm OutraS

fo「mas de vida? Use argumentos e es⊂reVa uma Pequena redacao sobre o tema.

Cada grupo de estudantes val eSCOiher umadas atividades a segur para pesquisar em livros, 「eVistas ou 5i記s〔Onfiaveis

(de universidades, ⊂entrOS de pesquisa, et⊂.). Vo⊂eS POdem bus⊂a「 O aPOio de professores de outras dis〔iplinas (Geograf心

Hist6rie直血gua Portuguesa, et⊂・). Exponham os resuitados da pesquisa pa「a a ⊂Iasse e a comunidade es⊂OIar〈estudantes.

PrOfessores e fun⊂ion知os da es〔Oia e pais ou responsaveiS〉, ⊂Om O auX捕o de llustraE6es, fotograflaS. Videos. biogues ou

midias eletr6niCaS em ge「al.

1 ) Pesquisem que ⊂0nStelac5es apa「e⊂em na bandei「a do Bras= e a hist6「la dessa bandelra.

2 ) Pesquisem 5i飴5 COm fotograflaS dos va「ios tipos de corpos ceiestes e depois troquem ⊂Om OS ⊂Olegas de outros

grupos os meIhores ende「e印s eletr6面⊂OS en〔0ntrados. Em ⊂0nj…tO, facam uma seie車o dos meihores 5iねs.
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Vo〔e POde ⊂OnSultar a l咄a seguir para obter uma info「ma直O reSumida de alguns termos utilizados neste livroi

Aqui vamos nos Iimitar a daradefin庫O de cada paiavra ou expressao ape鴨s em funcao do tema deste ljvro.

Abiogenese. Hip6tese segundo a quaI a vlda pode surgir da

materia Sem V-da. O mesmo que g帥ffo espont∂nea

Å⊂ido' 〔omposto q=e libe「a fon hidrog細o 〈H+) quando dissol-

Vido em agua.

Aieio. Uma das vers6es que um gene 「esponsave恒Or ⊂elrta

〔ara〔terfstI〔a POde apresenta「 em um 〔rOmOSSOmO.

Aieio dominante. Aleio que determina uma 〔a「a〔terrStiCa meS-

mo em presen埠do alelo re〔eSSIVO.

Aielo re⊂eSSiv〇・ Alelo que detem'=a uma Cara⊂terist庇apenas

qlland。 O aielo dominante esta ausente.

AmpIitude (de uma onda). Distancla帥tre uma CriSta OU um

Vale de uma onda e sua pos唾O de equ桐油o. Grandeza asso-

⊂iada a quantidade de ene「gほtransportada por uma onda.

jimion言on 〔Om Ca「ga e闘〔a negatlVa.

Ano-Iuz" Distan〔一a Per⊂0「rida peia luz, em Um anO, nO VatuO.

Asteroide" 〔orpo ro〔hoso com 6rbita em volta do SoI.

Ast「onauta. Pessoa que vi皐ja pelo espa印.

Ast「Onomia' O e5tudo dos 〔OrPOS ⊂elestes.

Åtomo" A menorparte da mate面a que mant6m sua ldentidade

qu面⊂a.

Base' [omposto que iibera fons hidroxlla (OH‾) quando diSSOl-

VIdo em agua.

Biogenese. Hip6tese ⊂0ntrEiria a abiog釦ese′ Segundo a qual

Um Ser ViVO S6 pode「ia Surgir a Pa巾r de outro ser vivo.

〔alefacao" Passagem de uma substan⊂ia do estado l申do para

O eStado gasoso quando o materiai e submetldo a uma tem-

Peratu「a a〔ima de sua temperatu「a de ebu喧it}

〔alo「・ Quantldade de飢ergia q=e PaSSa de um ⊂0「PO Para Ou-

tro devido a uma dife「en〔a de temperatu「a ent「e eles.

Cation.了on ⊂Om 〔arga eletrica positlVa.

〔Iones" Seres vivos ou ⊂eluias genetlCamente ld釦ticos entre sl.

〔ombustao. Beacao rapida de uma substancia ⊂Om O OX-g釦o,

que libe「a energia.

〔ombustiveI・ Substan⊂ia que pode ser queimada 〈combustさo)

Para libe「a「 energla.

〔ombustiveis f6sseis" 〔ombustiveis formados a parti「 de ma-

t6「ia Org2面Ca foss川zada' Exemplos‥ ⊂arVaO mineraI, Petr6leo.

[omprimento de onda. Distancia entre duas 〔riStaS (ou dois

Vales〉 de uma onda.

〔ondensacao" Passagem do estado gasoso pa「a o estado申uIdo.

[onsteIa車O・ Uma das 88 「egi6es do ceu definidas pelos ast「6-

nomos. Em ge「al‘ Se baseiam em grUPOS de est「elas que, Vistas

da l封「a′ Pa「eCem formar figuras conhe⊂idas‘

〔o「pos iluminados. Corpos que s6 podem se「 vistos quando

refletem a luz de um ⊂OrPO luminoso.

〔orpos iuminosos' 〔o「pos que emitem luz (sao fontes de luz〉.

〔or prjmarja" 〔ada uma das t「es cores que, ⊂Ombinadas em

diferentes proporc6es, POdem formar todas as out「as co「es.

〔rista, O ponto malS alto de uma onda.

〔romossomo. Material geneti⊂O da 〔eiuIa asso〔iado a outras

PrOteinas’reSultando na ⊂Ondensacao do filamento de a⊂ido

desoxi「「ibo…⊂leiCO (DNA).

〔romossomo hom61ogo・ 〔ada memb「o de um par de c「omos-

SOmOS 〔Ontendo genes para as mesmas ⊂araCterrStICaS.

Feixe de iuz・ 〔onJuntO de rajos lumlnOSOS em-tidos po「 um

〔OrPO luminoso.

Frequ含n⊂ia(de uma onda)" Ndmero de os〔喧6es (por unidade

de tempo) de 〔ada ponto do meiO POr Onde passa uma onda.

Fusfo. Passagem de =m S61ido para o estado lft]uldo.
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Galaxia. Agiomerado de estrelas, gaS, POel「a e OutrOS ⊂OrPOS

⊂eieste与.

Gas nobre. Eiemento do grupo 18 databela perj6d一⊂a e qlle e

estavel言StO e, POUCO 「eativo. Os gases nobres sao tambem

〔hamados de gases raros.

Gene・ Parte do 〔rOmOSSOmO formada po「まcldo desoxirrlbonu-

〔lei〔0 (DNA〉, Os genes sao 「esponsaveis peias ca「acter丁sti〔aS

h ered itirias.

Gen6ti⊂a. Å「ea da [i釦cla que eStudaas leis da heredltarledade.

Gera車o espontanea. Ver 。bIOggne5e.

Hertz. Ndmero de os〔ilac6es por segundo. Unidade de medIda

de frequencia nO Sistema lnte「nacIOnaI de Unidades (Sl).

Indi⊂ador atido-base. Substancla CU」a COr muda de a⊂0「do com

a a〔idez ou a alcal面dade de uma soiu車o.

霊薬豊譜三豊霊慧嵩露盤書誌
que transfe「e caior de um 〔OrPO Para OutrO.

千on, Åtomo ou grupo de atomo5 elet「l〔amente ⊂a「「egados.

Massa at6mi⊂a (ou massa at6mi⊂a reIativa). Ma5Sa de um

atomo em rela車o i massa do is6topo 〔a「bono 12.

Moi6⊂uIa' Um grupo de atomos …ldos po「 uma iiga車o ⊂O-

V己「ente.

Muta車o・ Mudanca aleat6ria que o〔O「「e nO DNA de um or-

gani与m〇・

翻〉醐醐鯛鵬S丁醐S

Penumbra' Fiegifo que re〔ebe apenas em parte os raies lumト

nosos de uma fonte de luz de dImenS6es consideravelS.

Perfodo (da tabeia pe「i6di〔a). 〔onJUntO de elementos sltuados

na mesma fiIa (ilnha ho「iZOntal) da tabela pe「i6di⊂a.

Per千〇do (de uma onda)・ lempo que 〔ada um dos pontos po「

Onde passa a onda leva para 「ea=Zar uma OS⊂ilacao compieta.

P「isma 6pti〔O. ⊂orpo transpa「ente limitado por superf面es

「etas′ POlldas e nao pa「alelas que provo⊂a a dlSPerSaO da山z.

P「Oduto・ S=bst鉦cIa fo「mada em uma rea車o qu「mi⊂a・

P「6ton" Parti⊂ula de 〔a「ga POSitlVa en〔Ontrada no ndeleo do

ま亡omo.

Sat創te" Corpo em 6rbita ao 「edor de um planeta‘ Pode se「 =m

〔OrPO 〔eleste (satelite natu「al) ou um equipamento fabri〔ado

Pelo ser humano (sat訓te artifiClal).

Seiecao natural. P「0⊂eSSO PeIo qual os se「es vivos mais adap-

tados as 〔OndlC6es do ambiente sob「evivem e se rep「oduzem,

e os menos adaptados morrem o…aO Se 「ePrOduzem. E um

imPOrtante fator ∩a evolu車o das espdeies.

Solidifi⊂aCaO・ Passagem de同uldo para o estado s61ido.

ionda espa〔iaI・ Vercuio nao tripulado lancado no espa印.

Vaie (de uma onda). O ponto mais baiXO de uma onda,

Vaien⊂ia" O ndmero de elet「0=S qUe um at。mO POde ganhar

Pe「der ou compart"har 〔Om OutrOS atOmOS.



Geneti⊂a′eVO山車o e biodiversidade

Ca申魅io箆つき之′ヨ.4e5

A origem das esp6cies e a seie!aO natu「al. Charles Darwin.

Sao PauIo: Madras, 201 7.

Charles Danwin exp6e suas ideias, dados ⊂Oletados e 〔On-

⊂lus6es de maneira a forma「 uma das teorias malS impor-

tantes das ⊂i釦⊂ias: a teOria da evolu串o. Anos depois, ela

foi aos pou〔OS COmPIementada po「 OutrOS PeSqUisado「es.

Sendo ainda hQje uma das bases da BioIogia.

A P「e-Hist鍋a, leof用o lt)rrOntegUV. Sao Pauio: FTD, 1996.

O objetivo desta ob「a e possib冊ar aos leitores o aprofun-

damento de temas ligados a Pre-Hist6「ia, OS qUais nao sao

trabaIhados com frequ釦⊂ia na escola.

Aventuras e de§⊂obertas de Darwin a bordo do Beagie.

Rl〔ha「d Kevnes. Rio de 」anei「o: Zahar, 2004.

Com base em do⊂umentOS. 〔arねs, dia「IOS e Out「OS registros,

O netO de 〔harIes Darwin narra hist6rias e des⊂Obertas des-

Se PeSquisado自n〔Iuindo regist「o5 qUe nfb foram publi〔ados

anteriormente por ele, tranSPOrtando o leitor para uma in-

te「essante aventu「a.

〔iさn〔ia Hoje na Escola. voIume9: EvoIu車o, So⊂iedade Bra-

SiIeira para o Progresso da 〔i釦⊂ia: Rio de 」aneiro: GIobai,

2001.

Neste voiume, atividades e textos de carater hist6ri〔○○in-

formativo foram desenvoIvidos por pesqulSadores bras主

Ieiros para fac冊ar a 〔OmPreenSaO das teorias evoiutivas.

⊂Ionagem - da ovelha Do=y as 〔6Iulas-trOnlO. Lygia da

Veiga Pereira. Sao PauIo: Modema. 2005.

De fo「ma simpies e acessivei, eSte liv「o expIica o que e

〔ionagem. 〔OmO e realizada e quaはo prop6sito dessa

te〔ni⊂a. Sao abordadas as poiemi〔aS 6tieo-SO〔iais que en-

VOIvem esse tema. ponderando-Se OS POSSiveis benef了⊂ios

e as consequ釦cias dessa tec…a.

Darwin e a ciさn⊂ia da evolu車o. Pat「i〔klbrt. Rio de 」aneiro:

Obje亡iva, 2004.

Este =v「o apresenta a vida e a hist6ria de Charles Darwin,

desta⊂ando ⊂OmO Sua forma串o e sua viagem ao arqu甲e一

Iago de Gaiapagos contribuham para o desenvoivimento da

teoria da sele車o natural.

EvoIu車o: a hist6ria da vida. Douglas Palme「. Sao Pauio:

」a「0USSe, 2○○9-

Esta publicacao faz parte da ⊂OmemO「aCaO dos 1 50 anos da

PubIicacao da ob「a O塵m dds e5房c厄5, de [harles Darwin,

e faz uma analise da vida naler「a em difer帥teS 6pocas.

Foiha expli⊂a: Da「win. Mar⊂elo Leite. Sao Pauio: Pub庸olha,

2009.

Nesta obra, O aUtOr eXPIi⊂a POr que a teOria da「winねna,

depois de tantos anos, Permane⊂e ⊂OmO aquela que meIhor

expl淀a o fen6meno da vlda ⊂OmO a ⊂0nhe⊂emOS.

Geneti⊂a: O eStudo da he「an印e da varia車o bio16gi⊂a.

〔eiso Piedemonte de Llma. Sao PauIo: Åti〔a, 1996,

Por meio de entrevIStaS e de um texto ⊂On⊂lSO, O柄rO aPre-

Senta um PanOrama ⊂OmPleto da hiSt6「Ia da genetl[a, tra-

tando dos seus prin⊂rPios basi⊂OS e das descobertas que

influenciaram va「lC)S SetOreS da cien⊂ia

廿ansfo「ma〔5es da mat台「ia

e 「adia与るe与

瞭両軸Ios毎詰8す9蜜月O

A車o e aventura‖uz e ilusao. Evandro Barreto. Sao Pauio:

Giobo. 1998.

Dis〔ute OS 〔OnCeitos de luz, ViSaO e llus6es de 6ptl⊂a.

⊂omo se faz quini⊂a: uma refIexao sobre a Quinli⊂a e a

atividade do quini⊂O, A細o Pe「eiraChagas. 3. ed. Sao Pau-

io: Uni〔amP. 2006‘

Apresenta os diversos espa印s de atuaefo do qufrni⊂0, aier-

tando tambem para sua responsa帥dade so⊂lal.

O eIemento misterioso: uma hist6ria sob「e Marie 〔urie.

Sao PauIo: Modema, 2003.

Neste =vro e apresentada a hist6ria da ⊂ientista poIonesa

Marie 〔urie e ⊂OmO eはdescob血o eiemento qurmi⊂。 radio.

O sonho de Mendeieiev: a Verdadeira hi§t6ria da Quini⊂a.

Pauio Strathe「n. FiIO de 」anelrO弓Orge Zahar, 2002.

O livro 〔0nta a hist6「ia da Qu面ca, desde os g「egos, PaS-

Sando peia aIquimia, at6 a fissao do atomo.

Qurmi⊂a, Sao Pauio: ÅtlCa, 1997. (Atlas viSualS〉.

Numa visfro ab「angente sobre o mundo da Quirni⊂a. eSte atlas

apresenta muitaS lmagenS, eSqUemaS e teXtOS ⊂OmP‡emen-

tares de todas as areas da Qu緬⊂a 〈inorgani⊂a e Org:ini⊂a). alem

de estudos de modeIos, elementos e ⊂OmPOStoS, mlSturaS,

atomos e mo16〔ulas. tabela peri6di⊂a e analise qu面ca.

Som. Emmanuei Bemhard. Sho Pauio: Ibep, 2006. (Coiecao

Oque帥.

Exp=⊂a Varias cara〔teristi〔aS do som e sugere experlmentOS.

Viagem ao inte「ior da matE而a. Vaidi「 Montanarl. Sfo Pau-

lo: AtuaI, 2003. (Projeto ⊂i釦⊂ia).

Neste lIVrO, O autOr trata llVremente do estudo da materia,

Ofere⊂endo aos leitores uma visao mu剛ateral do tema e

Valendo-Se dos diferentes campos de estudo da ⊂i釦cia.
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Gaしaxias, eSt「eしas e o Sistema Sola「

Cap韓uiosll e12

Astronomia: O eStudo do Universo. 1e「ry Mahonev. 5. ed. Sao

Paulo: Melho「amentos, 2009,

O livro mostra uma visao empoigante da cien⊂ia do Univer-

SO. As imagens ⊂Oioridas estimulam a curiosidade, e OSteX-

tos apresentam princrpios essen〔iais para a 〔OmPreenSaO

dessa dis〔ipIina 〔ien珊〔a.

A§ auIa§ da professo「a GaIaxia. Phii Poxbee 〔0×. Sfro Pau-

io: Companhia das Letras, 2006.

Por meio das aventuras de Bemardo e sua turma, Ojovem

ieito「 pode「a aprender mais sob「e a Ast「onomia. ⊂0nhe〔飢-

do a galaxia onde vive, OS ⊂OrPOS ⊂elestes e o Sjstema Solar.

AtIas de Astronomia. Os⊂ar Matsuura. Sao Pauio: S⊂ipiOne,

1996.

Alem de situar o ser humano no espa印-temPO. O atlas con置

t6m diversas expII⊂aC6es 〔OSmOi6gi⊂aS. que Ofere⊂em uma

Visao panoramica da Ast「onomia 〔iissica.

Danca do§ PIanetas. Edga「 Range用etto. Sao Pauio:打D,

1997.

Po「 meiO deste livro, que ⊂Onta um SOnho de 」ane no espa一

〔O, 6 possiveI ⊂Onhe⊂er meIhor os pIanetas do Sistema So-

1ar e sua hist6ria.

GaliIeu e o Universo, Steve Parke「. Sao PauIo: S⊂lPIOne,

1996.

Livro ilustrado que apresenta a bfografia de Ga用eu Ga=-

1ei, Um homem que prefer章U teStar aS eXPllCa印eS a 〔Onfiar

nos sibios da Antiguidade e tomou possivel o desenvoivi-

mento 〔len珊co que se viu nOS Se⊂ulos seguinteS.

Ini⊂ia車o a Astronomia. Romildo P6voa Faria. 1 2. ed. Sao

Pauio: Åtica. 2○○4.

O lN「O P「etende despertar no jovem leitor o inte「esse pelo

Ceu Pa「aque eie possa ⊂OmPreender meihor o Unive「so em

que vive.

Newton e a gravita車o. Steve Parker. Sao Pauio: Scipione,

1996.

Ap「esenta as p「in〔ipais ⊂OnCePC6es de Newton, Um dos

Cientistas malS importantes da Hist6rla. Suas teo「laS SObre

a gravitacao, aS 6rbitas dos pianetas e as leis do movimen-

to fo「am fundamentaIS Pa「a O aVan印do ⊂OnhecimentO

Cientifi〔O,

O mapa do 〔餌ini⊂iacao a Ast「Onomia. Edga「 Rangei Netto.

Sao Paulo: FTD, 1998.

A ob「a tem ⊂OmO Objetivo int「oduzl「 〔Onhe⊂ImentOS SObre

Astronomia e desenvoIver o interesse pela pesquisa e pelas

atitudes 〔ient描〔aS. O liVrO t「aZ um en〔arte COm atividades

e uma ⊂arta ⊂eleste para desta⊂ar.
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O que 6 Astronomia. F!odoipho 〔aniato. CampInaS: Åtomo,

2010.

〔om texto interessante e atividades ⊂riativas. o conte重

do desta obra apresenta abo「dagens da Fisi〔a PO「 me10

de estudos sob「e Ast「onomia. Essa obra fol desenvoIvi-

da para uma partiCipacao ativa do leitor no p「o⊂eSSO de

ensino-aPrendlZagem. que ⊂OnStr6主asslm, O P「OPrlO ⊂0-

nhe〔imentO.

O Sistema SoIar. AIberto Delerue. Sao Paulo: Ediouro, 2002.

〔om este livro. o leitor vai embar⊂ar em uma Viagem ao

reino do Sol, na qUal vai 〔Onhe⊂eraS mais re〔enteS COnqulS-

tas espa〔iaiS.巾ata-Se de uma ob「a destinada aqueles que

querem ampIIar SeuS COnhe⊂imentos sobre o que aconte⊂e

nO eSpa〔〇・

0 Unive細so, O iistema SoIa「 e a丁さ「ra: des⊂Obrindo as f「on-

tei「as do Universo, Elian AIabi Lu⊂⊂i; Anselmo Laza「o Bran-

⊂O. Sao Paulo: Atual, 2006,

Este livro trata de um temafas⊂inante que esta sendo 〔ada

VeZ mais investigado por meio de nova5 teCnOIogias: OS

misterios do Unive「so e do Sistema Soiar.

Os seg「edos do Sistema Soiar. Pauio Sergio Bretones,

14. ed, Sao Paulo: Atuai, 2009.

〔om indmeras fotos e ilust「ag6es, O livro most「a 〔OmO O

Sistema Soia「 se 〔OmPOrta, eXPl淀ando ⊂OmO OS 〔0「POS

Ceiestes interagem entre si e graVitam ao 「edor do SoI.

Os segredos do Unive「so. PauIo SergiO Bretones, S託

Pauio: Atuai, 1995.

A obra descreve a origem do Universo por meiO do b唇bong

e ap「esenta ⊂0∩⊂eitos basi⊂OS de Astronomla. abrangendo

toda a esfe「a celeste, ⊂OmPOSta de galixIaS, ⊂0nSteiac6es

e aglomerados de estreias e planetas.

Uma aventura no espa印. la「a 」ardim; Mar⊂OS 〔aiil. Sao

PauIo: Cortez, 2009.

U帥zando ⊂On⊂eitos da Ciencia, da HISt6ria e da Mitoiog心

aob「aconduz o蘭to「em umaviagem fic⊂ionaI peio Uni-

Viagem ao redor do Sol. Samuel Mu「gei Branco. 2. ed. Sao

Pauio: Modema, 2003.

Em旧guagem a⊂eSSive上O ilV「O traZ ⊂Onhecimentos ba-

SICOS SOb「e o SIStema Solar e suas 「elac6es ⊂Om O Uni-

VerSO, dando destaque a uma das ⊂i釦⊂ias maiS antlgaS:

a Astronomia.

Visao para o Universo. Rom=do P6voa Faria. 4. ed. Sao

Pauio高ti〔a, 1999. (De oiho na CIen⊂ia〉.

A obra bus⊂a desperta川OS leitores a curiosidade pela

Astronomia, a16m de aprofundar os 〔OnCeitos fundamen-

tais dessa ⊂i釦⊂ia miIenar, aPreSentando os prlnCiPaiS

〔OnCeitos ligados a ‾re「ra e ao Cosmo.



20Ol : uma Odisseia no espaco・ Sta=iev Kubrick. lng-aterra/

Estados Unidos. 1968. 139 minutos,

Em 2001・ em una missao espa〔ial 「umo ao pia=eta」dpiter

OS aStrOnautaS Dave Bowman e Frank Pooie se veem a

me「⊂e do ⊂OmPUtador HAL 9000, que COntrOia a nave. HAL

〔Ometeu um er「0・ maS Se reCuSa a admiti-lo' Seu org冊o

de maqujna perfeita impede que re⊂Onheca a evidencia de

faIha. Po「 rsso・ Pa「a en⊂Obrlr a Pr6prla e insuspeitada im-

Perfel車O, 〔OmeCa a eliminar os membros da equipe.

〔osmos. S訪e apresentada pelo astr6nomo ⊂arl Sagan. 1 i

epis6djos ⊂Om 45 m…tOS de du「a車o.

inspirado no廟o hom6nimo de ⊂ar- Sagan, O do⊂umen-

tario ⊂0nteXtualjza o ser humano no universo e apresenta

⊂OnCeitos. como a teo「ia da relatividade, de師sten.

Para sondara situacao no planeta. 6 enviado um rob6 de

藷三言器豊器善書edesenvoiveu　蓮
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Meninas na Cien⊂ia

Prqieto qlle tem COmO O囲VO atrair meninas para as car‾

reiras de cien⊂la e te⊂nOlogia.

<h坤S:〃www.ufrgs.br/me…aSna⊂iencia>

Museu de Cien⊂ias e Tctnologia da PU⊂-RS

Aprese=ta info「mac6es sobre o Museu de Cien⊂laS e

Te⊂nO-ogia, a-em de dados sobre a visitaeね

<WWW.PUCrS.br/m⊂t>

Museu da Vida Fundacao Oswaldo Cruz - Fio肌Z

Aprese=ta informacdes・ Pub-ieac6es e eventos reIaciemados

えらa〔厄e.

<WWW.mUSeudavida.fiocruz.br>

Ponto⊂iencia

[ontem expe「i合n⊂laS de Fisiea・ Quinica e Btologia. Os ex-

pe血entos saO Organizados passo a paSSO・ COm aP「eSen‾

tacao dos materfais, …eu ⊂UStO′ graU de d'fieuldade e segu-

「an〔ai

<WWW.POntOCiencia.org.br=



馳琵経の臨面相の甲の鱗純

Pianet計io da Unive「sidade Federai de Goias

Espa印onde 6 possivel acompanhar o movimentO de alguns

ast「os. Nele, Sfo mIniStradas aulas e 「eal-Zam-Se PrO」eC6es dos

programas elaborados peia eq=iPe do lo⊂al Aiem dlSSO′ ha ex-

posIC6es pe「manentes′ b'bliOte⊂a e local destinados a ⊂u「SOS

e palestras.

<https:〃planetar10.ufg.br>

醜産婦⑱髄の掴鰯聴

Seara da 〔ien⊂ia - Universidade Federai do ⊂ea「a

Centro de expos一〔6es e ⊂urSOS basi⊂OS reiacIOnados a dlVuiga-

車o ⊂ientiflCa da …iVerSldadel Alem dlSSO′ hi materla'S reia-

cienados a Caatlnga. blOma tlPl⊂amente brasiieiro.

<WWW.Searada〔ien〔ia.ufc.br>

Museu de ArqueoIogia e Etnoiogia da Universidade Federai

da Bahia

Apresenta exposIC6es que abrangem desde a pre-hist6蝿do

Bras= atきa atualidade. Promove atiVidades de pesqulSa, enSト

no e extensao, COmO ViSltaS mOnltOradas, aC6es educatiVaS e

exposIC6es lt爪eranteS.

=https:/′⊂artadeservreos.ufba.br/mae-muSe=-de-arqUeOiogほ-

e-etnOiogは-0>

Mu§eu do Homem Ame「i⊂anO (Piaun

Espaco que diV=iga o patrlm6nio cultural e b-O16g-CO de一×ado

por povos pr6-hlSt6「i⊂OS daAm釦⊂a. Nele hatanto expo5LC6es

perma=enteS ⊂OmO temPOr緬aS. Est訓o⊂ai-Zado no Parque

Na⊂iOnal Se「「a da 〔apiva「a'

=http;′/WWWlfumdham'Org.br/museu-do-homem-ameri⊂anO?

I己ngこen>

醗凄艶の配船醜

Bosque da ⊂ien⊂ia (Amazonas)

Espa印de dlVu-ga車O ⊂lent靴a e edu⊂a車O amblental do ins-

tltutO Na〔IOnal de PesquiSaS daAmaz∂nia(iNPA) que apresem

ta -nfo「ma!6es sobra a fauna′ a flo「a e os e〔OSSiStemaS ama-

z6ni⊂OS. Entre as atlVidades promovldas estao exposis5es e

tr冊as educatiVaS.

<http:〃bosque.1nPa.gOV'br=

⊂entro de Cien⊂ias e PIanetario do Para

Apresenta informac6es de dlVerSaS areaS da cienCia - BiOiogia’

Quinli⊂a, Frsl⊂a, Astronomla葛que Permltem aOS Visitantes

observar as dlVerSaS dlmenS6es do mundo ao nosso redor, Sao

rea一一Zados, POr eXemPio′ eXPer-mentOS de Fisi〔a e hi espa印

destinado aos conhe⊂imentOS de Bot緬i〔a.

<https:〃paglnaS.UePa.br/planetar10=

醜輔の隻通髄朝錯

⊂ent「o de Ci全n⊂ias de Araraquara (Sao PauIo)

Ofe「e〔e eXPOS直O Permanente COm temaS de QufrTll〔a・ Mate-

matlCa. B10-og-a, Fisl⊂a, GeoIogia e Astronomla′ aiem de est主

mular o uso da experimenta〔fro no e=SlnO das Cien⊂一aS. E pos-

sivel agendar viS-taS mOnltOradas.

<ht申//WWW.〔〔a.1qlUneSP.b「>

Museu Bioi6gi⊂O do lnstituto Butantan (Sao Paulo)

Ap「esenta especieS ViVaS de dive「sos grupos anlmais・ mu-taS

de lntereSSe m6di〔O, 〔OmO PrOdu車o de vacinas e pesquiSa de

novos COmPOStOS.

<http:′′www.butantan・gOV.br/⊂∪血ra/museus/museubioIogi

〔0/Paginas/default.aspx>

Museu da Geodiversidade (Rio de ianeiro)

Apresenta mate「lais reia〔iOnados a fen6menos geo⊂lim甜cos

e a hist6rla geO16gl⊂a daTerra' Entre os componentes da ⊂Ole-

車o estao f6sseiS, rO⊂has′ materlaiS arqUeO16gicos′ et〔・

<皿p:〃www.museu,IgeO.Ufri.br>

Museu da Vida - Fio⊂ruZ (Rio de Janeiro)

Centro que apresenta atlVIdades destinadas i divulgacao ⊂len-

t師ea. ao ensino, a PeSqUiSa e a hlSt6ria relacionadas i saClde

p的=⊂a e aS Cien⊂一aS B'Om甜cas no Bras正

=帖p://www.museudavida.f-O⊂ruZ.br=

Museu de Astronomia e 〔ien⊂ias Afins (Rio de Janeiro)

Aprese=ta ⊂0-ec6es ⊂OmPOStaS de muitos lnSt「umentOS teCnト

cos e clentificos que fiZe「am Parte do Observat6riO Na⊂一0nal

desde 1827. Possui tambem a〔ervO de documentos relaciOna-

dos a hiSt6ria da 〔ien〔ia nO Brasli e sua atuacao 〔ien珊ca no

〔enar10 mtemaCiona上

<http:〃www.mast.b「/Pt-br>

Museu de Ciencias Mo「foi6gi⊂aS (Minas Gerajs)

Espa印destlnado a exposIC6es que explo「am e compa「am di-

ferentes areas da vlda e do ⊂Onhe〔imento, eSPeCia†mente do

organiSmO humano′ em uma abordagem lnterd-S⊂ipIina「.

<帖ps://www.=fmg br/「ededemuseus/m〔m>

醜輔㊨軸

Museu da lt!rra e da Vida - Centro PaIeonto16gi⊂O da Univer-

sidade do Contestado (Santa ⊂atarina)

Um museu de HiSt6ria Natu「al da Bacia do Parana fo⊂ado em

PaieontoIogia dos perfodos [arbonifero e PemlanO. E=tre OS

materiaiS de expos唾O eStaO f6sselS, artefatos arqueoI6gi〔OS,

ro⊂has′ etC.

<ht巾S://www.unc.b「/⊂enPaleo201 3>

Museu Dinami〔O inte「dis⊂ipIinar (Parani)

Espaco de edu〔a車O fomai e nao formal que. por meiO de pa-

lestras, Visitas, CurSOS, P「Ograma de r豹io′ eSPetaCulos teat「alS′

aborda temas 「eIa⊂iOnados a morfeiogla huma=a e an-mal・ Sa直

de, Fisi〔a, Ast「onomia. Antropoiogla, Pla幅S e arteS em ge「ai・

=http://www.mudi・uem.b「→

Museu Zoobota南O Augusto Rus⊂hi (Rio Grande do Sui)

Apresenta ⊂Olec6es rep「esentatiVaS de Botani⊂a′ Zoologia・ Pa-

ieontologla e GeoIog'a, ai色m de i=forma〔5es証erdis⊂iPiinares

〔Om HISt6rla, Geografia e Lingua Portuguesa.

< https://WWW. u Pf. b r/m uzar>

Parque da ⊂i全n⊂ia Newton Freire Maia (Parana)

Espa印lnte「at-VO de divuigacao ⊂一entifica e de tecnologia. Apre-

senta exposl印eS 「ela⊂10nadas a diVerSOS temaS′ COmO Unive「-

SO, ene「gla′ agua e 〔ldade.

<ht巾://WWW,ParqUeda〔iencia.Pr.gOV.b「>
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