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Caro Aluno: 
  
 Seja bem-vindo ao curso de Ciências. 
             
 Instruções: 
  
1 - Trace uma meta, seja disciplinado e determine seu objetivo de conclusão do curso; 
              
2 - Com muita paciência e amor leia atentamente os capítulos das apostilas; 
      
3 - Anote no caderno as dúvidas e sempre que for necessário consulte o dicionário; 
            
4 - Caso tenha dúvidas com o conteúdo da matéria que estiver estudando, consulte um professor; 
  
5 - Você poderá acessar as apostilas pelo site www.ceesvo.com.br; 
            
6 - É obrigatório o cuidado com a apostila, mantendo-a limpa (sem rabiscos a lápis ou caneta) e em per-
feitas condições de uso 
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Capítulo IX 
RECURSOS DA NATUREZA 
RECONHECER NA NATUREZA E AVALIAR A DISPONIBILIDADE DE RECURSOS MATERI-
AIS E ENERGÉTICOS E OS PROCESSOS PARA SUA OBTENÇÃO E UTILIZAÇÃO. 
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Recursos da natureza 
APRESENTAÇÃO 
A natureza é uma grande fonte de matéria e energia para os seres humanos. Ao longo da história, nossa 
criatividade encontrou diversas maneiras de transformar outros seres vivos e os minerais em recursos 
para nossa sobrevivência. 
Se olharmos à nossa volta, podemos notar que praticamente todos os objetos têm origem natural.  
Nossas roupas podem ser feitas de fibras vegetais, de animais ou mesmo derivadas do petróleo. 
Reparando melhor, podemos ver que móveis são feitos de madeira ou metais como o ferro. Até mesmo 
o combustível utilizado nos carros e ônibus tem origem natural, seja álcool, petróleo ou diesel. De tão 
comum em nossas vidas, acabamos esquecendo que muitos desses recursos estão acabando, que não 
podemos usar a natureza de qualquer forma, pois dependemos dela para nos mantermos vivos. O pla-
neta possui, no momento, 6 bilhões de pessoas que diariamente consomem esses recursos. 
Infelizmente, alguns consomem mais do que poderiam, outros consomem muito menos do que deveri-
am. Logo, temos que pensar maneiras dos bens naturais serem utilizados, sem desperdício, para que 
possam ser aproveitados por todos. 
Essa importância de economizarmos os recursos naturais já está sendo percebida em nosso dia-a-dia. 
Quem não fica preocupado com a falta de água potável ou com o racionamento de energia? 
A partir dessas preocupações, começam a surgir maneiras de utilizar a natureza, menos destruidoras e 
com maior possibilidade de recuperação do ambiente. Quanto mais nos preocuparmos com o meio em 
que vivemos, maior a chance de obtermos os benefícios que a natureza nos oferece, preservando o am-
biente para as gerações futuras. 
 
CASTIGANDO O PLANETA 
É muito comum vermos na televisão notícias que falam de desastres ecológicos, preservação do ambi-
ente e defesa de animais em extinção. Essas notícias estão relacionadas, em geral, com o mau uso que 
estamos fazendo do meio ambiente. Mas o que é o meio ambiente? Será que são apenas as florestas 
ou locais que parecem um paraíso? Na verdade, o meio ambiente é também o local onde vivemos e tra-
balhamos. Logo, tão importante quanto preservar uma espécie em perigo de extinção é a preservação 
do nosso meio. 
Mas como o mau uso dos recursos naturais causa problemas para a nossa vida? Bom, a poluição é um 
desses problemas. Tem dias, nas grandes cidades, que fica difícil até respirar, tamanha é a poluição do 
ar. São muitos carros e fábricas soltando fumaça sem parar. A maior parte dessa poluição vem da quei-
ma de combustíveis obtidos a partir do petróleo. É o caso da gasolina e o diesel. Quando queimados, 
esses combustíveis liberam muitos poluentes. Que a poluição faz mal ao nosso organismo já sabemos 
há muito tempo. 
Acontece que, há alguns anos, descobriu-se que os poluentes também estão alterando o clima do plane-
ta. Você já ouviu falar no efeito estufa? É um fenômeno que faz com que a temperatura do planeta não 
varie muito da noite para o dia. Isso ocorre porque em volta da Terra existe uma camada de ar, a atmos-
fera, que estabiliza a temperatura planetária. Funciona como um cobertor. No entanto, a queima de com-
bustíveis fósseis produz grande quantidade de gás carbônico. Com isso, o efeito estufa tem-se tornado 
mais intenso. As medidas feitas nos últimos anos indicam que a temperatura do planeta está aumentan-
do. Isso pode ser percebido quando observamos o Gráfico 1. 
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TEMPERATURA MÉDIA DO PLANETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A temperatura média mundial é feita a partir da medida da temperatura de diversos pontos do planeta, 
das regiões mais frias às regiões mais quentes. Somam-se todas essas temperaturas e divide-se pelo 
número de locais em que essas medidas foram feitas. Assim, em 1950, a temperatura média do planeta 
foi de 13,8ºC. 
 

1—Desenvolvendo competências 
Analise o gráfico de mudança de temperatura e responda. 
a) Qual foi a temperatura média do planeta no ano 2000? 
b) Em quantos graus Celsius aumentou a temperatura do planeta de 1950 a 2000? 
Como você vê, realmente está ocorrendo um aumento da temperatura média do planeta. Mas por que 
será que os cientistas acham que é a queima de combustíveis que causa esses problemas? Como já 
vimos, um dos principais produtos liberados quando utilizamos esses combustíveis é o gás carbônico. 
Como teria variado a quantidade de gás carbônico nos últimos 50 anos? Vamos analisar o Gráfico 2. 
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2—Desenvolvendo competências 
Observe o Gráfico 2 e responda. 
a) Em 2000, a concentração de gás carbônico na atmosfera foi de 380ppm. 
b) Em 1980, a concentração de gás carbônico na atmosfera foi de 340ppm. 
c) Em 1960, a concentração de gás carbônico na atmosfera foi de 330ppm. 
d) Em 1950, a concentração de gás carbônico na atmosfera foi de 320ppm. 
 

3—Desenvolvendo competências 
Quanto subiu a concentração de gás carbônico de 1950 a 1970? E de 1980 a 2000? 
A concentração de gás carbônico no ar é medida em partes por milhão (ppm). Um ppm equivale a 1 gra-
ma de determinado gás em relação a 1 milhão de gramas de ar ou uma tonelada de ar (1kg = 1.000 gra-
mas; 1 tonelada = 1.000kg. Assim, 1.000 x 1.000 é igual a 1 milhão). Observe o Gráfico 2 e veja a con-
centração de gás carbônico em 1960. Nesse ano, a quantidade média de gás carbônico correspondia a 
320 gramas para cada tonelada de ar. Agora, observe a concentração no ano de 2000. Parece pouco, 
não é? 
Mas, ao observar o Gráfico 3, podemos comparar melhor a variação da concentração de gás carbônico 
na atmosfera em relação à variação da temperatura do planeta ocorridas entre 1950 e 2000. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4—Desenvolvendo competências 
Observando apenas o Gráfico 3, qual a conclusão que podemos ter em relação à concentração 
de gás carbônico e a temperatura global? 
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Com o aumento da temperatura, ocorrem incontáveis mudanças climáticas e ambientais, desde ondas 
de calor mais intensas, secas mais severas e derretimento de geleiras até tempestades mais poderosas, 
enchentes mais destrutivas e elevação do nível do mar. 
A maioria dos combustíveis que queimam são produzidos a partir do petróleo. Junto com o carvão mine-
ral, xisto betuminoso e o gás natural, o petróleo forma o que chamamos de combustíveis fósseis.Você 
sabe o que é um fóssil? 
Os fósseis podem ser formados por restos de seres vivos ou por pistas deixadas por eles. Uma pegada, 
um rastro, um pedaço de concha, dentes ou mesmo um organismo inteiro podem formar um fóssil. E co-
mo se formam os fósseis? É um processo raro que pode levar milhões de anos. 
Para que eles se formem é preciso que o organismo seja soterrado ou protegido por algum fator que al-
tere sua decomposição. Sob ação da pressão do solo e outros fatores o organismo, gradativamente, vai-
se transformando em fóssil. 
O petróleo formou-se a partir de microrganismos fossilizados. Quando acabar, não será reposto a não 
ser em centenas de milhões de anos. Será que o ser humano ainda viverá no Planeta? 
 

RECURSOS RENOVÁVEIS E NÃO RENOVÁVEIS 
Na verdade, não faz muito tempo que nós  percebemos que os recursos naturais não são infinitos. Se a 
gente lembrar como era a cidade quando éramos crianças, ou se perguntarmos aos nossos pais e avós, 
podemos notar as mudanças que ocorreram na vizinhança. Aquele rio que era cheio de peixes, hoje, dá 
alguns poucos peixinhos e, às vezes, pneus velhos. A mata que havia nas cercanias deu lugar a um 
condomínio de casas, ou foi substituída por uma mata de eucaliptos ou pinheiros. Se repararmos mais 
ainda, até aquele morro que existia foi cortado ao meio pela pedreira. Todas essas modificações aconte-
ceram porque os seres humanos consomem muito aquilo que a natureza tem. Todos esses materiais 
que sustentam o homem podem ser chamadas de recursos naturais. Quando um recurso pode ser pro-
duzido muitas vezes pela natureza, o chamamos recurso renovável. É assim com os seres vivos que são 
plantados, criados ou pescados; com a água que a chuva retorna, com o solo que se forma e se aduba, 

com o ar que se renova com as plantas. Algumas espécies de árvores nativas da Floresta Amazônica 
podem continuar a dar frutos e látex por muito tempo, se a extração for cuidadosa. É o que fazem os 
castanheiros e seringueiros, como veremos no final deste fascículo. Protegendo a floresta, protegem as 
castanheiras e as seringueiras que garantem o sustento de suas famílias. 
Também existem materiais que a natureza não repõe: são chamados recursos não renováveis. São ma-
teriais que existem na natureza há milhões de anos, como os minerais, que não podem ser feitos nova-
mente. Já existiam na Terra antes que nós os conhecêssemos. Como exemplo, podemos citar o petró-
leo, o carvão e o ouro. Quando acabarem, teremos que encontrar outros materiais para substituí-los. 
Mesmo um recurso renovável pode esgotar-se. Às vezes, quando fazemos uso excessivo desse recurso, 
simplesmente a produção do mesmo vai diminuindo, diminuindo, até não ser possível mais produzi-lo. 
 
 

5—Desenvolvendo competências 
a) Você conhece algum agricultor que teve que abandonar a plantação, pois a terra já não produzia 
mais? Nesse caso, o solo é renovável ou não? Como poderia voltar a ser utilizado? 
b) Será que, mesmo quando encontramos alternativas para alguns dos recursos naturais utilizados por 
nós, seria correto consumir completamente esses recursos só porque eles têm substitutos? 
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COM QUE ROUPA EU VOU?  
Nossas roupas são feitas dos mais variados recursos da natureza. Algumas peças de roupas são feitas 
de tecidos derivados do petróleo, como é o caso do poliéster. Outras são feitas de fios animais, como a 
lã, e vegetais, como o algodão. 
 
6—Desenvolvendo competências 
Você já deve ter reparado nas etiquetas das roupas. Muitas vezes, nossa roupa encolhe ou fica com 
marcas de ferro de passar, porque não lemos as orientações presentes nas etiquetas. 
São comuns os avisos recomendando passar a roupa com ferro morno, não lavá-la em água quente ou 
secá-la apenas na sombra. Vamos fazer essa observação? Faça uma tabela, como o modelo abaixo, 
indicando a peça de roupa, o tecido do qual ela é feita, a origem do material e se ele é renovável ou não. 

 
 
Se você quiser deixar sua coleta de in-
formações mais completa, indique qual é 
o animal ou vegetal que deu origem ao 
tecido e os cuidados com a roupa, reco-
mendados na etiqueta. Assim, quem sa-
be, você não deixará mais uma marca 
de ferro de passar roupa em sua camise-
ta nova. 
 
RECURSOS ENERGÉTICOS 

Além dos recursos materiais, toda energia que consumimos está disponível porque encontramos formas 
de transformar a energia existente na natureza em energia útil para as atividades humanas. Mas a capa-
cidade de gerá-la não é infinita. A crise de energia que a maioria dos países vem passando deve ser mo-
tivo de preocupação para todos nós. Recentemente, o país viveu uma grande crise energética, com a 
necessidade de um racionamento de energia. 
Conhecer as fontes energéticas é muito importante para que possamos opinar e influenciar nas decisões 
sobre as fontes mais adequadas para o país. Mas de onde vem a energia que chega a nossas casas? 
Vamos observar os Gráficos 4 e 5. 
 

 
 
 
 
 

 
Peça de rou-

pa  
 

Tecido 
Origem dom 

tecido 
recurso 

 
Camiseta 

  
Poliéster Petróleo Não renovável 

 
Agasalho 

  
Lã Animal Renovável 

 
Camisa 

  
Linho Vegetal Renovável 

petóleo

gás natural

energia 
nuclear

carvão 
minertal

hidroelétrica

petróleo

outros

hidroeletrica

gás natural

carvão 
mineral

lenha

cana-de-
açucar

energia 
nuclear

Gráfico 4 Gráfico 5 

Principais fontes de energia no mundo Principais fontes de energia no Brasil 



CIÊNCIAS—RECURSOS DA NATUREZA 

9 

Você reparou que os Gráficos 4 e 5 não apresentam valores? Apesar disso, eles são muito bons para 
percebermos as principais fontes de energia no mundo e no Brasil e a parcela de cada fonte diante do 
total, que é representado pelo círculo inteiro. Observe-os atentamente, procurando as principais fontes 
de energia no Brasil e no mundo. 
Por exemplo, é fácil perceber que o petróleo é a maior fonte de energia no mundo, pois é a maior fatia 
no gráfico das fontes de energia mundial. Da mesma forma, percebemos que as hidroelétricas são a 
maior fonte de energia no Brasil. Agora que você sabe como extrair dados desse gráfico, vamos fazer 
um exercício. 
 
7—Desenvolvendo competências 
a) Entre as fontes de energia que são mostradas, qual a fonte energética utilizada em menor quantida-
de? No Brasil, essa fonte energética também é a menos utilizada? 
b) O uso de combustíveis fósseis (petróleo, carvão, xisto betuminoso e gás natural) aumenta a concen-
tração de gás carbônico na atmosfera, o que intensifica o efeito estufa. Com base nessa informação, 
comparado com o resto do mundo, o Brasil contribui mais ou menos para o efeito estufa? Indique que 
parte do gráfico você usou para explicar sua resposta. 
c) Cite duas fontes de energia representadas no gráfico e que só aparecem no Brasil. 
d) Preencha a tabela indicando fontes de energia elétrica renováveis e não renováveis indicadas nos 
Gráficos 4 e 5. 
Embora não apareçam nos Gráficos 4 e 5, há fontes energéticas alternativas, como a eólica (gerada pe-
lo vento), a maremotriz (gerada pelo movimento das marés) e outras que podem ser pesquisadas por 
você. 
 
REDUÇÃO, REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM 
É verdade que muitas fontes de matéria e energia estão dimi-
nuindo no planeta. Mas será que é possível fazer alguma coisa para contornar esse problema? Apesar 
da gravidade da situação, é possível desenvolver alguns comportamentos simples que, se não resolvem 
os problemas, ajudam a não piorá-los. Pense na quantidade de lixo que é produzido diariamente em u-
ma cidade. 
Quanta matéria e energia são desperdiçadas naquilo que jogamos? O lixo traz vários problemas. Todo 
dia toneladas de lixo são produzidas. Não há mais lugares para depositá-las na maioria das cidades e o 
lixo produzido não desaparece facilmente. Alguns tipos são decompostos em poucos dias ou meses, co-
mo os restos de alimento. Outros podem permanecer centenas de anos no ambiente antes de começa-
rem a ser decompostos, como é o caso do alumínio. Nas grandes cidades, o destino do lixo vem-se tor-
nando um problema quase sem solução. Assim, para diminuir o volume de lixo, ao mesmo tempo em 

que evitamos os desperdícios de matéria e energia, é possível desenvolver hábitos de redução, reutili-
zação e reciclagem do mesmo. 
Pensando bem, muitos produtos que utilizamos diariamente, como embalagens plásticas, vidros ou pa-

péis, poderiam ter seu consumo reduzido sem trazer prejuízos às pessoas. Alguns produtos são emba-
lados por plástico, isopor, papelão e, se for um presente, ainda é embalado por um papel de presente ou 
saquinho plástico. Todo esse material poderia ser reduzido, uma vez que sabemos os danos que causa 
ao planeta. Vamos lembrar que boa parte dos materiais existentes no lixo não são renováveis. Mas redu-
zir não é fácil. Os meios de comunicação vivem apresentando os mais variados produtos para consumir-
mos. Será que tudo que é anunciado realmente é necessário? 

Fonte renovável  Fonte não renovável 
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8—Desenvolvendo competências 
a) Observe a embalagem de um produto congelado nos supermercados e veja se há exagero na quanti-
dade de papel e plástico que o envolve. Será que o produto ocupa todo o espaço da embalagem? Será 
que há mais de uma embalagem embalando o produto? 
b) Imagine que não haveria mais coleta de lixo em seu bairro, que os depósitos não suportassem mais 
lixo e que você tivesse que dar um destino caseiro a todo lixo produzido diariamente. Pense nas coisas 
que você descarta, mas que poderiam ser reutilizadas e anote suas idéias. Que outras atitudes você po-
deria tomar? Você já faz alguma delas hoje em dia? 
Um dos mais valiosos componentes do lixo são os restos orgânicos. Uma forma de diminuir esse volume 
é aproveitar partes do alimento que normalmente jogamos fora, como as folhas, cascas ou restos de ali-
mento. Existem muitas partes de vegetais que não utilizamos e são nutritivas. Restos de alimento podem 
ser utilizados para adubar a terra, para produzir rações para animais domésticos ou mesmo para gerar 
energia. 
 
9—Desenvolvendo competências 
Visite uma feira e observe quantas barracas desperdiçam alimento e quantas evitam o desperdício. Per-
gunte aos feirantes o que é feito com as sobras. São jogadas fora? Por quê? São doadas? Os funcioná-
rios as reutilizam? 
 

A reutilização de produtos como metal, papel e plástico é outra alternativa para diminuir a retirada de 
matéria do ambiente e diminuir o consumo de energia no seu processo de industrialização. Será que as 
indústrias reutilizam esses materiais em produtos que fabricam? A responsabilidade pela diminuição do 
lixo não deve ser apenas das pessoas. 

Outra alternativa é tentar reciclar os materiais utilizados para que não sejam usados apenas uma vez. 
Você já participou de alguma campanha de coleta de latinhas de alumínio? As latinhas de alumínio são 
recicladas e o material produzido é reutilizado pela indústria para produzir um grande número de objetos. 
Também o papel e o vidro podem ser reciclados, evitando-se, assim,  desperdícios e a produção de 
mais lixo. Enfim, há muitas formas de diminuirmos a utilização dos recursos naturais. Alguns desses 
comportamentos podem ser facilmente adquiridos por nós, como reduzir e reutilizar o lixo. Outros podem 
ser exigidos pela comunidade, como sistemas de coleta seletiva de lixo. A prefeitura de sua cidade tem 
um programa de coleta seletiva? A comunidade deve se juntar para exigir iniciativas como essa. 
Há bons exemplos de reciclagem de matéria na própria natureza. Uma delas é o ciclo da água. 
Como a utilização da água é intensiva, é muito importante que o próprio ser humano participe correta-
mente desse ciclo para evitar a destruição de um recurso tão importante. 

Essa estrofe do poema de Raul Bopp é a cara do problema da 
água no Brasil. Às vezes, temos fortes chuvas, inundando tudo, 
como se os rios não tivessem margens. Outras vezes, é uma se-
ca danada, rachando o fundo dos rios. No Brasil, temos muita 
água, mas ela é mais abundante em regiões pouco habitadas, 
enquanto que nos locais mais povoados, além de estar em me-
nor quantidade, ela está bem poluída. Isso o poeta não previu. 

 
Raul Bopp nascido em 1898 no Rio Grande do Sul, esse poeta participou da Semana de Arte Moderna em 1922, 
ajudando a mudar a cultura no país. Sua poesia apresenta uma linguagem bastante popular. Faleceu em 1984. 

No meio do Brasil havia um rio 
Que não tinha margens 
Rio imenso 
A água corria, corria. Correu tanto 
que um dia secou 
Raul Bopp 
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COMO EVITAR A DETERIORAÇÃO DA ÁGUA? 
Nenhum ser vivo pode viver sem consumir água. 
Nós, seres humanos, ainda utilizamos a água de muitas maneiras diferentes do que os outros seres. 
Você já imaginou se não tivéssemos água para tomar banho, para dar descarga no vaso sanitário, regar 
as plantas, escovar os dentes, preparar alimentos e limpar a casa? Uma pessoa pode gastar até 300 
litros de água por dia só para realizar essas tarefas. Já uma indústria, para produzir apenas um quilo de 
papel, usa 540 litros de água. 
Embora possa parecer estranho, mais de 2/3 do nosso corpo é formado por água. Sua importância é tão 
grande que a perda de 10 a 12% desse líquido precioso pode levar uma pessoa à morte. 
Aparentemente existe muita água na Terra, porém a maior parte dela é salgada. Como podemos obser-
var no Gráfico 6, a água doce corresponde a apenas 3% de toda a água existente em nosso planeta. 

Para agravar ainda mais a situação, nem toda a água doce está armazenada em rios e lagos, de onde a 
podemos retirar com facilidade. 
O Gráfico 7 mostra que a maior parte da água doce da Terra está armazenada sob a forma de gelo nas 
geleiras e calotas polares. Outra grande parte da água doce do planeta se encontra debaixo do solo sob 
a forma de água subterrânea. 
Apenas uma parte muito pequena está presente nos rios e lagos. Uma pequena parte da água fica na 
forma de vapor na atmosfera ou retida no solo, abrangendo os outros reservatórios de água. 
 

10—Desenvolvendo competências 
Observe o Gráfico 7 e cite quais reservatórios poderiam ser fontes de água potável utilizadas por você. 
Na natureza, a água pode passar de um desses reservatórios para outro através do ciclo da água. 
Por exemplo, a água salgada dos oceanos se evapora, deixando para trás o sal e outras substâncias 
contidas nela e, ao retornar à Terra, sob a forma de chuva, pode ser depositada em um rio ou lago, já na 
forma de água doce. Uma parte também penetra no solo, indo parar nas zonas subterrâneas, alimentan-
do poços. Assim, o ciclo da água é muito importante para renovar os reservatórios de água doce da Ter-
ra. Porém, os seres humanos interferem muito nesse ciclo e, de diversas maneiras. Uma delas é através 
do desmatamento das margens de rios  para o  plantio de culturas ou criação  de gado. Sem  vegetação, 
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Gráfico 6 e 7 
REBOUÇAS, A.C.; BRAGA, B.; TUNDISI, J.G. (Org.).  Águas doces 
no Brasil: capital ecológico, uso e conservação. São Paulo: Escritu-
ras, 1999. 
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ocorre erosão, e grande quantidade do solo acaba indo para o fundo dos rios, bloqueando a passagem 
da água. Além do mais, muitas plantações são irrigadas, sem que haja um planejamento, ocorrendo um 
grande desperdício de água. Nas cidades, o problema também é muito grave. As ruas asfaltadas e as 
inúmeras construções impedem que uma parte da água da chuva penetre no solo e siga seu ciclo natu-
ral. Os bueiros e rios não dão conta de encaminhar toda a água da chuva, provocando enchentes. Além 
disso, muitas famílias, por não terem condições financeiras, vivem em áreas muito próximas aos rios e 
encostas de morros, onde os perigos de enchente e desmoronamento são grandes. Essa ocupação con-
tribui ainda para o aumento da quantidade de esgoto liberado nos rios e mares, piorando a qualidade 
das águas. As indústrias também são grandes poluidoras, eliminando material sólido e substâncias tóxi-
cas na água, embora, hoje em dia, as multas para quem faz isso sejam muito altas. 
Todas essas interferências contribuem muito para piorar a qualidade da água dos rios, lagos e represas 
de onde retiramos água para nosso consumo. 
A maioria dos municípios brasileiros recebe serviço de abastecimento de água, porém apenas em 67% 
deles a água é tratada antes de chegar às residências. Esse é um problema muito grave, pois muitas 
doenças podem ser transmitidas através do consumo de água não tratada. As mais comuns são a disen-
teria amebiana, a esquistossomose, a hepatite viral tipo A, a cólera e a leptospirose, transmitidas por mi-
cróbios e vermes presentes nas fezes ou na urina humana. A qualidade da água piora muito com a falta 
de tratamento de esgoto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Coleta de água do manancial, que é um reservatório (rio, lago ou represa) constantemente abastecido 
pela chuva onde as águas são menos poluídas. 
2. Adição de produtos para o tratamento da água. O cloro é usado para matar microorganismos, o sulfa-
to 
de alumínio forma flocos de partículas inorgânicas e de microorganismos dispersos na água, e a cal 
corrige a acidez da água. 
3. Formam-se flocos com as impurezas presentes na água. 
4. Os flocos depositam-se no fundo do tanque, em um processo chamado decantação ou sedimentação, 
separando partículas sólidas maiores da água. 
5. O filtro retém partículas sólidas e microorganismos que não se depositaram no tanque de decantação. 
6. Nova adição de substâncias. O flúor tem a função de proteger os dentes contra as cáries. 
7. Água tratada que será distribuída para as casas. 
8. Reservatório dos bairros. 
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Quando chega à nossa casa, temos uma água de ótima qualidade. Mas para onde vai a água depois 
que a utilizamos em casa? Após o uso em nossa casa, a água deve ir para o esgoto. Assim como a á-
gua que chega à nossa casa, o esgoto deve ser tratado em estações de tratamento de esgotos antes de 
ser despejado nos rios. Nessas estações, boa parte das fezes, urina e restos de alimentos servem de 
alimento aos micróbios que diminuem a quantidade desse material. Depois do tratamento, a água que 
sai é despejada nos rios com bem menos poluentes orgânicos do que quando era esgoto, com qualida-
de suficiente para a sobrevivência dos peixes. Mas não pode ser bebida por nós. É por isso que a água 
captada para o tratamento é retirada das nascentes dos rios, onde a qualidade da água, mesmo antes 
do tratamento, é melhor. 
Infelizmente, o tratamento do esgoto não ocorre em todos os locais. No Brasil, ainda há muito a se fazer 
nessa área. O Gráfico 8 representa como é eliminado o esgoto das casas brasileiras. 
 

 
Você sabe ler o Gráfico 8?  
O conjunto com as três primeiras colunas representa todas as casas do Brasil. Observe que elas se re-
petem. Os outros cinco conjuntos de colunas descrevem as situações dos esgotos nas residências, res-
pectivamente, de cada região do país. Em cada conjunto, há três colunas: a primeira indica a porcenta-
gem de casas com rede geral de esgoto, a segunda indica a porcentagem de casa que tem outras for-
mas de esgoto, como fossas e valas abertas, e a terceira indica as casas que não possuem nenhuma 
instalação de esgoto. 
Mas o que é a rede de esgotos? A rede é o conjunto de encanamentos que leva o esgoto de nossas ca-
sas até o lugar onde vai ser despejado, geralmente um lago ou um rio. Apesar de encanados, a maioria 
dos esgotos não recebe tratamento. 
Além da rede, o esgoto pode ser despejado em fossas. Uma fossa é uma abertura mais ou menos pro-
funda e ampla na terra onde são despejados dejetos humanos, água do tanque e da pia. 
Algumas são bem planejadas, com revestimento de cimento ou tijolo. Outras podem ser sem revesti-
mento interno, onde os dejetos caem no terreno, parte se infiltrando na terra e parte sendo decomposta 
no fundo. 
Enfim, há casos em que o esgoto vai direto para a rua ou para um córrego perto das casas, causando 
muitas doenças, principalmente em crianças. 
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11—Desenvolvendo competências 
Você sabe apontar prejuízos que o destino incorreto do esgoto causa às pessoas? Quais seriam? 
 

12—Desenvolvendo competências 
Observe o Gráfico 8 e identifique os seguintes itens: 
a) a região que possui a maior porcentagem de rede de esgotos. 
b) a região que possui a menor porcentagem de rede de esgotos. 
c) como as diferenças entre as regiões se explicam? 
 

13—Desenvolvendo competências 
a) Observando o Gráfico 8, é possível perceber que existem outras formas de eliminar o esgoto. Há, por 
exemplo, a fossa séptica ou a fossa rudimentar. O que são? 
b) Pergunte a um pedreiro, engenheiro ou encanador como são construídas essas fossas. Identifique 
como é o esgoto de sua casa e quais os cuidados para mantê-lo em ordem. 
 
Não há dúvida de que tanto o tratamento de água quanto o de esgoto são fundamentais para a saúde e 
bem-estar das pessoas. Mas, então, por que existem tantos lugares sem esses tipos de tratamento? U-
ma das razões é porque são muito caros, assim como construir estradas ou viadutos. 
Mas as prioridades das políticas públicas também devem ser questionadas. Quando escolhemos nossos 
representantes, devemos estar atentos aos programas de governo que são defendidos. Será que o sa-
neamento básico, a saúde e a educação são prioridades do seu representante? 
Por outro lado, quem recebe água tratada em casa deve ser responsável pelo seu bom uso. 
Infelizmente, nem sempre essa água é bem utilizada pela população. Quantas vezes você não viu uma 
pessoa lavar o quintal ou calçada com jatos de água em vez de usar a vassoura? Uma simples descarga 
do vaso sanitário pode desperdiçar até 26 litros de água potável. É muita água tratada jogada fora, você 
não acha? 
Há formas de reutilizar parte dessa água. Algumas indústrias tratam seu próprio esgoto e reutilizam essa 
água para esfriar caldeiras ou lavar pátios. Se, na agricultura, parte da água utilizada na irrigação pudes-
se ser reutilizada economizaríamos muito, pois a água perdida nas plantações representa mais de 50% 
de toda água desperdiçada no planeta. Mesmo a água da chuva pode ser guardada para lavar a calçada 
ou regar as plantas, embora não possa ser bebida. Já existem cidades que obrigam os edifícios a cons-
truírem reservatórios de água da chuva para usá-las em descargas ou lavagem de áreas externas. 
 

14—Desenvolvendo competências 
Faça uma lista de situações vividas ou presenciadas por você onde ocorre mau uso da água. 
Se você passasse novamente por essas situações, quais seriam as atitudes mais adequadas para evitar 
o desperdício? 
Nenhuma alternativa para combater a escassez de água dará certo, se não mudarmos nosso comporta-
mento. Não são apenas as atitudes individuais que devem mudar. Muita água é perdida do reservatório 
à nossa casa devido a vazamentos no encanamento, na rede de distribuição. Mas como podemos dimi-
nuir esse problema? Ficando atentos a vazamentos ocorridos e alertando as autoridades o mais rápido 
possível. Enquanto cada cidadão não encarar esse problema como seu, mudando suas atitudes e co-
brando iniciativas do poder público (funcionários públicos contratados e eleitos), não haverá solução pa-
ra a falta de água. 
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VÃO-SE OS RIOS E FICA O OURO 
Algumas atividades humanas podem causar graves problemas às reservas de água doce que temos. O 
garimpo do ouro é um desses problemas. 
Muitos rios vêm sendo destruídos pela extração do ouro, ampliando ainda mais o problema da água no 
país. Por causa do garimpo, margens de rios são destruídas e as águas são contaminadas com mercú-
rio, um metal muito tóxico. Mas como isso ocorre exatamente? O ouro existe na natureza como substân-
cia metálica com pureza muito alta. Pode ser encontrado em minas ou em cursos de água, como rios e 
lagos, sob a forma de grãos, também chamados pepitas. Para retirar o ouro das minas são usadas pica-
retas, dinamites ou escavadoras. Como qualquer mineração, causa impactos nas regiões onde se pro-
cessa. 
Mas entre os grandes problemas ambientais estão os causados pelo garimpo do ouro. As pepitas são 
carregadas naturalmente para os rios, pelas águas que passam ou nascem nas minas. Mas como os 
garimpeiros retiram o ouro do fundo dos rios? Eles utilizam a bateia, que é uma bacia bem rasa com o 
fundo quase plano. Quando o garimpeiro retira a lama ou areia do fundo do rio, ele balança suavemente 
a bateia. Como as pepitas de ouro são mais pesadas que a areia ou a lama, elas ficam depositadas no 
fundo da bateia. Deixando passar a água e lentamente, os grãos mais leves são carregados pela corren-
teza – processo chamado de por levigação, separando assim, o ouro em pó. As pepitas de ouro maiores 
são catadas uma a uma. 
Mas será que vale a pena ter ouro e perder todo o resto? Durante o garimpo, o fundo dos rios é muito 
revolvido, tornando suas águas escuras. Com isso, uma quantidade menor de luz penetra na água, dimi-
nuindo a fotossíntese e prejudicando as algas.  
Com uma quantidade menor de algas, diminuem os animais que se alimentam delas, afetando toda ca-
deia alimentar do rio. Um outro efeito do garimpo, muito drástico para o meio ambiente, é que a areia e a 
lama, que são remexidas pelos garimpeiros, acabam sendo levadas pela correnteza e se acumulam em 
outras partes dos rios, formando bancos de sedimento. O rio vai ficando tão raso que nem mesmo os 
peixes podem nadar mais nessas águas. 
Outro problema é que, muitas vezes, as pepitas de ouro são tão pequenas, que é difícil separá-las dos 
outros grãos. Para fazer isso, o garimpeiro emprega um metal líquido, chamado mercúrio. O ouro e o 
mercúrio formam uma mistura chamada amálgama. Nessa operação, parte do mercúrio se perde na á-
gua. Mais tarde, para separar o ouro do mercúrio, o garimpeiro aquece a mistura com um maçarico. Co-
mo o mercúrio derrete e evapora mais rápido que o ouro, em pouco tempo sobram  penas os pequenos 
fragmentos de ouro para serem coletados. Uma parte do mercúrio é perdido na água e absorvido por 
bactérias e algas. E elas servem de alimentos para outros organismos, que acabam se contaminando. 
Se alguém se alimentar de organismos dessa cadeia alimentar, pode se contaminar indiretamente pelo 
mercúrio. Quanto mais uma pessoa come alimentos contaminados com mercúrio, maior a quantidade de 
mercúrio acumulada em seu organismo. 
A contaminação dá-se também, no momento em que o garimpeiro aquece o mercúrio com o maçarico, a 
céu aberto. Ao evaporar, o mercúrio fica na atmosfera até ser carregado pela chuva, quando retorna ao 
solo – água e plantas – sendo absorvido por diferentes cadeias alimentares. Muitas vezes, durante esse 
processo de aquecimento, os gases produzidos são respirados pelo garimpeiro. Os derivados de mercú-
rio causam sérios problemas à saúde, acumulando-se no sistema nervoso, levando as pessoas à parali-
sia, demência e morte. Até os anos 90, mais de 100 pessoas haviam morrido por contaminação de mer-
cúrio no rio Madeira, em Rondônia, e no rio Tapajós, no Pará. 
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15—Desenvolvendo competências 
Reflita sobre o texto a respeito do garimpo do ouro. Imagine que você vai encontrar uma autoridade e 
deve apresentar argumentos para impedir o garimpo em sua região. Retire do texto os argumentos mais 
importantes. Escreva uma carta, apresentando, com suas palavras, esses argumentos, explicando por 
que a separação do ouro, a partir da areia ou da lama, é tão desastrosa para o ambiente e por que traz 
tantos perigos para os seres vivos. 
 

SEPARANDO MISTURAS 
A separação das misturas não precisa ser sempre danosa como ocorre no garimpo. Ao contrário, foi a 
partir dos processos de separação de substâncias que conseguimos muitos benefícios. Lembra-se de 
que falamos do petróleo e de seus derivados? Pois é, todas as substâncias originadas do petróleo são 
produzidas por processos de separação de misturas. Mesmo a água tratada que chega em nossas ca-
sas tem algumas fases de purificação relacionadas com esses processos. 
 

16— Desenvolvendo competências 
Releia o processo de tratamento de água e indique em quais das etapas ocorrem métodos de separação 
de misturas. 
A purificação do alumínio.  
Ao contrário do ouro, o alumínio não é encontrado puro na natureza, mas em um minério chamado bau-
xita. Foi preciso muito estudo para encontrar formas de separar o alumínio da bauxita em quantidade e 
custo que valesse a pena utilizar esse metal. Mas valeu a pena, pois a descoberta do alumínio trouxe 
um grande avanço para a humanidade. É um metal leve, forte, maleável, resistente à corrosão e atóxico. 
É utilizado em automóveis, portões, panelas, latinhas de bebidas e embalagens para alimento. Outra 
grande vantagem do alumínio é que ele pode ser reciclado, evitando que mais alumínio seja retirado da 
natureza. Um dos maiores problemas na utilização do alumínio é que sua extração causa problemas am-
bientais, pois são devastadas grandes áreas para a extração da bauxita do solo e grande quantidade de 
energia elétrica para sua purificação. Como vemos, sempre há algum tipo de interferência, quando extra-
ímos recursos da natureza. 
 

17—Desenvolvendo competências 
Além do ouro e do alumínio, outros metais fazem parte da nossa vida. Faça uma lista de objetos que vo-
cê conhece que são feitos de ouro, alumínio, prata, ferro, cobre, zinco e outros metais. Para saber um 
pouco mais sobre esses metais, procure o seu significado em um bom dicionário ou outras fontes. 
 
 

PARCEIROS DA NATUREZA 
Agora que já discutimos como a natureza está presente em nossas vidas, vamos falar mais um pouco de 
como podemos utilizar esses recursos de uma maneira menos destrutiva. Com boa vontade e planeja-
mento, é bem possível que continuemos a utilizar os recursos naturais durante muito tempo e ainda per-
mitir que a natureza se recupere. Essa forma de aproveitar a natureza é chamada de “manejo sustentá-
vel”. E isto não é tão difícil de fazer. Alguém próximo a você pode estar manejando o ambiente de ma-
neira a não destruí-lo. 
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Você já ouviu falar em rotação de cultura? Rotação de cultura é a prática dos agricultores de substituir a 
espécie de planta cultivada na safra anterior por outra espécie de planta. E qual a vantagem da rotação 
de cultura? Nem toda espécie de planta retira do solo os mesmos nutrientes. Trocando de plantação, os 
nutrientes utilizados são revezados, de modo a que o solo tenha mais tempo para reciclar os minerais 
retirados. 
Há outras possibilidades de manejo do ambiente de forma a não degradá-lo. Você já ouviu falar em re-
servas extrativistas? Essas áreas são um bom exemplo de desenvolvimento sustentável, onde ocorre 
equilíbrio entre a conservação ambiental e a melhoria de vida das populações. A palavra extrativismo, 
em geral, é utilizada para toda atividade de coleta de produtos em seu estado natural, seja de origem 
mineral (exploração de minerais), animal (peles, carne, óleos) ou vegetal (madeiras, folhas, frutos, sei-
vas). 
Nas reservas extrativistas, habitantes locais retiram uma determinada quantidade do recurso natural da 
mata sem que ele se esgote, permitindo que processos naturais sejam capazes de repô-lo. 
Essas reservas estão localizadas na região Amazônica e no litoral. Atualmente, cerca de 3,5 milhões de 
hectares de terra estão destinadas para as reservas extrativistas na região Amazônica, de onde são ex-
plorados diversos recursos: látex, babaçu, castanha, copaíba, açaí e peixes, além de ser permitida a a-
gricultura de subsistência, beneficiando cerca de 20 mil pessoas. As reservas extrativistas marinhas ocu-
pam cerca de 100 mil hectares do litoral de diferentes estados, beneficiando mais de 5 mil pessoas que 
vivem da pesca. 
Com as reservas extrativistas, pretende-se que a população possa obter recursos econômicos a partir 
dos produtos extraídos da natureza, preservem suas tradições, protejam o ambiente em que vivem e 
participem, ativamente, da administração desses parques, desenvolvendo, assim, responsabilidade com 
o ambiente e com a sociedade. 

Reservas extrativista florestais 
 
Reservas extrativistas marinhas 
 
Áreas em estudo e reservas em  
Fase de criação            
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18—Desenvolvendo competências 
Para que uma atividade de desenvolvimento sustentável seja considerada boa, deve estimular o desen-
volvimento econômico do local, conservar o ambiente, satisfazer as necessidades básicas para que as 
pessoas possam viver bem e garantir o desenvolvimento da comunidade. 
Escreva um texto defendendo essas reservas como bom exemplo de desenvolvimento sustentável. 
 

19—Desenvolvendo competências 
Observe o mapa do Brasil que indica áreas de reservas extrativistas já criadas e outras em fase de cria-
ção. 
a) Indique no mapa em que estados estão localizadas as reservas marinhas e as florestais. 
b) Quais os estados que pretendem implantar um número maior de reservas? 
c) Qual o ambiente que pode ser mais preservado com essas reservas extrativistas? 
 

20—Desenvolvendo competências 
a) Liste os estados onde não são encontradas reservas extrativistas em estudos para criação. 
b) Repare como regiões onde se encontram importantes ecossistemas, como o pantanal (Mato Grosso) , 
o cerrado (Goiás) , a caatinga (interior do Nordeste) e os pampas (Rio Grande do Sul) não possuem ne-
nhuma reserva extrativista. Levante hipóteses para explicar por que não existem essas reservas nessas 
regiões. Será que não há organização popular? Será que não há população tradicional nesses locais? 
Estaria tudo devastado? Escreva suas idéias. 
c) Pense em sua região e tente identificar algum produto que possa ser extraído de maneira sustentável. 
Pode ser um recurso mineral, animal ou vegetal. Para responder, você pode consultar pessoas idosas. 
Será que, no passado, elas extraíam recursos naturais para sobreviver? Chegaram a viver dessa extra-
ção? Esses recursos ainda existem? 
 
PONTO FINAL 
Ao longo de todo fascículo discutimos formas de utilização da natureza. Algumas destrutivas, 
outras sustentáveis. Embora os exemplos negativos apareçam mais, já surgem muitas formas 
de utilizar a natureza de maneira mais racional. O tratamento do lixo e as reservas extrativistas 
são bons exemplos. A utilização do petróleo é um bom exemplo da inventividade humana. Infe-
lizmente, não se pensou nas conseqüências do seu uso. Aí está o aquecimento global para não 
nos deixar mentir. Reconhecer que a natureza deve ser preservada é muito importante. Agir co-
mo cidadão para proteger o ambiente, modificando nosso comportamento individual, é um bom 
começo, mas não é o suficiente. Aliado a isso, é necessário que a comunidade participe exigin-
do iniciativas governamentais de planejamento, proteção e fiscalização da qualidade ambiental. 
Também as empresas particulares devem ser cobradas, evitando consumir materiais ou descar-
tar produtos que não levem em consideração o uso correto dos recursos ambientais. Mais que 
um sonho, essas atitudes mostram-se fundamentais até mesmo para o futuro da nossa espécie. 
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