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OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO - OCEANIA - O AUMENTO NO NÍVEL DO MAR

HABILIDADE (S) Educação ambiental (Lei n. 9 795/1999, Parecer CNE/CP n. 14/2012 e Resolução CNE/CP n.
2/2012). (CECHE3). Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na
sociedade, exercitando a curiosidade e propondo idéias e ações que contribuam para a transformação
espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social.

Estratégias e recursos: Texto anexado (Livro didático: Por dentro da Geografia.Ed.Saraiva.), celular ou
computador com acesso à internet, leitura e interpretação de texto, caderno e caneta.

ORIENTAÇÕES: O ALUNO DEVERÁ LER O TEXTO COM ATENÇÃO E REALIZAR A ATIVIDADE PROPOSTA NO CADERNO. NO CASO DE

IMPRESSÃO, FIXE A FOLHA IMPRESSA NO CADERNO COM NOME, NÚMERO E SALA.
Horário de atendimento: Quarta das 09:50 às 12:20 e Sexta das 7:00 às 12:20.
Ilhas no Pacífico Sul desaparecem devido a aumento do nível do mar

Um grupo de cientistas alertou em um estudo sobre o desaparecimento de cinco ilhas desabitadas do Pacífico
Sul devido ao aumento do nível do mar, que ameaça arrasar outros territórios insulares da região. […]

O estudo, publicado na revista “Environmental Research Letters”, examinou 33 territórios das Ilhas Salomão
através de imagens aéreas e por satélite que datam entre 1947 e 2014, e utilizaram o conhecimento da
população local.

O pesquisador, de origem peruana, qualificou de “drástico” o desaparecimento das cinco ilhas – chamadas
Kale, Zollies, Rehana, Kakatina e Rapita – que aconteceu em poucas décadas.

“Esta situação não se viu, pelo menos de forma sistemática e com a mesma velocidade, em outros lugares
do Pacífico”, disse León. [...]

O estudo reflete, além disso, que em duas das ilhas estudadas a erosão produzida no litoral destruiu
populações que datam de 1935 e obrigou a realocação das comunidades locais.

Os cientistas, chefiados por Simon Albert, da Universidade de Queensland, assinalam que o aumento do nível
das águas no norte das Ilhas Salomão foi de entre sete a dez milímetros anuais durante as últimas duas
décadas. Um ritmo que supera a média mundial de três milímetros por ano, segundo León. Este fenômeno,
que não é registrado com a mesma rapidez na região sul do país insulano, se atribui parcialmente à mudança



climática, que devido ao aumento das temperaturas faz com que os pólos se derretam e aumente o nível das
águas.

Outro fator regional que segundo apontam os especialistas incidiu no desaparecimento dos territórios são os
ventos alísios “que sopram e acumulam água na parte oeste do Pacífico”.

Apesar de “o aquecimento global ser o cenário, se deve levar em conta os ventos e as correntes (marítimas)”,
avaliou León.

Por isso, nas Ilhas Salomão se registra um notável movimento de ondas, o que provoca uma rápida erosão
dos terrenos insulanos.

Os pesquisadores constataram que desde a década de 90 o processo de desaparecimento aconteceu com
uma maior rapidez no norte das Ilhas Salomão.

Os cientistas advertem que o fenômeno poderia se repetir em mais lugares do Pacífico, como em
Papua-Nova Guiné, e em territórios do oceano Índico.

Outros arquipélagos insulanos do Pacífico Sul como Kiribati, Vanuatu e Ilhas Marshall também lutam pela
sobrevivência de suas ilhotas por causa do progressivo aumento do nível das águas.

Ilhas ao sul do oceano
Pacífico, como Funafuti, que pertence a Tuvalu, um país insular, estão sofrendo com o aumento do nível do mar em
decorrência dos efeitos das mudanças climáticas. Foto de 2018.

EXERCÍCIOS

Leia o texto e responda.

1. Sobre o que alertaram os cientistas no estudo publicado na revista "Environmental Research Letters"?

2. Quais ilhas desapareceram?

3. O que houve com duas das ilhas estudadas?

4. O que assinalam os cientistas chefiados por Simon Albert?

5. Identifique o fator em escala global que tem colocado as ilhas do Pacífico sob ameaça.

6. Identifique outros fatores relacionados ao desaparecimento das ilhas do Pacífico.


