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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 
perfeitas condições de uso.  
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Capítulo III 
COMPREENDER A NATUREZA E PRESERVAR A VIDA 
COMPREENDER A NATUREZA COMO UM SISTEMA DINÂMICO E O SER HUMANO, EM 
SOCIEDADE, COMO UM DE SEUS AGENTES DE TRANSFORMAÇÕES. 

José Trivellato Júnior 
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Compreender a natureza e preservar a vida 
APRESENTAÇÃO 
Você já pensou em como está organizada a cidade em que vive? Quais são as principais atividades eco-
nômicas da sua região? Ela é agrícola ou industrial? 
Por vivermos em sociedade, fazemos uma idéia de como funciona a vida social, conhecemos o comércio 
do nosso bairro ou município, sabemos onde fica o posto de saúde, a delegacia de polícia e a prefeitura. 
As sociedades humanas, assim como os ambientes naturais, sofrem a influência do clima, da disponibili-
dade de energia, da disponibilidade de espaço, dos tipos de recursos naturais existentes... 
As sociedades humanas têm uma grande interação com os ambientes naturais, de tal forma que o cresci-
mento populacional e a exploração de recursos naturais traz uma série de conseqüências que merecem a 
nossa atenção. 
Como a sociedade humana utiliza e transforma o ambiente natural para suprir as suas necessidades? 
Quais as conseqüências dessas transformações, tanto para o ser humano como para os outros seres vi-
vos? Como os ambientes naturais funcionam? Que relações existem entre os diversos seres vivos que 
compartilham um 
mesmo ambiente? Neste capítulo vamos discutir essas questões e aprender um pouco sobre o modo de 
vida e as relações que se estabelecem entre várias espécies. No estudo de uma atividade humana – pro-
dução de açúcar e álcool combustível – veremos a utilização do ambiente natural e acompanharemos al-
gumas etapas da transformação da cana-de-açúcar na indústria. 
Discutiremos a importância da ciência e da tecnologia na busca de soluções para os problemas que a so-
ciedade humana enfrenta ou cria para si mesma. 
A partir das situações reais que serão analisadas usando conhecimentos das Ciências Naturais, você será 
capaz de analisar melhor a nossa interferência na natureza. 
 

OS ANIMAIS BRINCAM DE ESCONDE-ESCONDE 
Você já reparou que há uma grande variedade de seres vivos ao nosso redor e que convivemos com mui-
tos deles sem nos dar conta? Os grandes animais e as plantas são fáceis de serem reconhecidos com 
uma simples olhadela. No entanto, os animais pequenos, apesar de serem mais numerosos, nem sempre 
são vistos. Por que temos dificuldade de encontrá-los? 
Considere a seguinte situação: 
Uma pessoa foi fazer um passeio em uma mata que é área de proteção ambiental e fica nos arredores de 
uma grande cidade. Não notou a presença de muitos animais, apesar de o guarda-parque  (profissional 
que fiscaliza o uso que os freqüentadores dão ao parque) dizer que havia muitos tipos de organismos vi-
vendo ali. Ela não viu macacos, cobras, gambás, insetos, sapos etc. 
Viu apenas algumas aves e aranhas. Estava decepcionada, porque nos programas de TV aparecem mui-
tos animais. 
Será que você pode imaginar por que o visitante do parque não notou a presença de muitas espécies? 
Essa questão pode ficar mais intrigante quando sabemos que o Brasil é um dos países com maior biodi-
versidade do planeta. Isto significa que nosso país tem ambientes como a Mata Atlântica e a Floresta A-
mazônica com grande variedade de espécies de seres vivos, portanto com grande biodiversidade. Essa 
palavra tem origem em duas partes: Bio, que significa seres vivos, vida, e Diversidade, que significa dife-
rentes. Se ainda soubermos que existem mais de 1milhão e 500 mil espécies diferentes de seres vivos no 
planeta, deduzimos que seria fácil identificarmos muitos deles nos seus ambientes naturais. 
Em outras palavras, os seres vivos estão adaptados ao tipo de alimento que comem e possuem defesas 
contra aqueles que desejam comê-los, isto é, seus predadores. Quanto mais adaptada estiver a espécie 
ao ambiente competitivo em que vive, maiores são as chances de a população sobreviver. 
Vamos analisar alguns exemplos. 
Na Mata Atlântica vivem várias espécies de cobra, algumas são verdes. Elas podem passar despercebi-
das no meio das folhagens de arbustos também verdes. 
Uma delas chega a atingir um pouco mais de um metro de comprimento e é bem fina, o que permite o seu 
deslizamento sobre os galhos sem vergá-los. Alimenta-se de pequenos roedores (ratinhos silvestres), sa-
pos e pererecas, que são suas presas. 
Imagine uma cobra-verde sobre um arbusto em que um pequeno rato está subindo para se alimentar dos  
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frutinhos dessa planta. Nessa condição, a cobra se confunde com a folhagem da planta e passa desper-
cebida pelo roedor, que é sua presa. Assim, ela consegue se alimentar e, ao mesmo tempo, se proteger 
de seus predadores, como algumas aves, outras cobras etc. Podemos dizer que a cobra-verde está bem 
adaptada ao ambiente em que vive, pois a sua coloração, a forma do corpo e o hábito de locomoção se 
harmonizam com o ambiente. 
Para as cobras-verdes que sobem em árvores a visão tem uma função importante, pois garante uma no-
ção de profundidade e orientação. O olfato e os sensores de temperatura são bem desenvolvidos em mui-
tas cobras, o que lhes dá muitas informações do ambiente em que vivem. 
 
A sobrevivência de uma espécie em um determinado ambiente depende, entre outros fatores, da intera-
ção que essa população estabelece com aquilo que ela come (seja um ser vivo inteiro ou restos dele) e os 
organismos que se alimentam dela. Essas relações estabelecem características que, em Ciências Natu-
rais, podem ser identificadas como uma adaptação. 
 
Há um ambiente no nordeste brasileiro, a Caatinga, que significa mata branca, devido à coloração clara 
das árvores e do solo durante o período seco. 
Entre os muitos animais que vivem na Caatinga estão lagartos que possuem uma coloração parecida com 
a do ambiente, isto é, são de coloração semelhante ao solo. Durante a sua movimentação diária na busca 
de alimento (frutos, insetos e raízes), o lagarto pode ser confundido com o ambiente, o que dificulta a sua 
localização por predadores, como um gavião, por exemplo. 
Porém, se o lagarto for avistado, correr para uma toca ou outro local de proteção é a sua opção. 
 
A capacidade adaptativa que muitos seres vivos têm de se confundir com o ambiente, passando desper-
cebidos, tanto para seus predadores como para suas presas, é chamada de camuflagem. 
 
1—Desenvolvendo competências 
Adaptação ao meio ambiente 
a) Alguém que entre na mata fazendo barulho (conversando ou pisando em folhas secas) e não conheça 
algumas das características das cobras terá boas chances de ver uma cobra-verde? 
b) O que você acha que poderia acontecer com uma cobra-verde da Mata Atlântica que fosse transferida 
para a Caatinga, e com um lagarto da Caatinga que se fosse transferido para a Mata Atlântica? 
 
Animais que, devido à sua semelhança com o ambiente, passam despercebidos, estão bem adaptados e 
possuem um eficiente modo de defesa. O usual é andar pela mata ou pelo campo sem notarmos a pre-
sença de muitos seres vivos, apesar de sabermos que eles estão por perto. 
Podemos evidenciar, de maneira indireta, a presença de animais nos ambientes observando os seus ras-
tros, como: pegadas, restos de alimentos, fezes, marcas de garras ou dentes na vegetação, as suas tocas 
e ninhos. Também podemos ouvir os seus sons: cantos dos pássaros e coaxar dos sapos, por exemplo. 
 
ADAPTAÇÕES CONTRA OS PREDADORES 
Observe as Figuras 1 e 2. O que você vê? 
Nem tudo é o que parece ser, quando observado rapidamente. Os nossos sentidos (a visão, por exemplo) 
podem nos enganar. Isso acontece também com os outros animais. 
Suponha um pássaro insetívoro, isto é, um pássaro comedor de insetos. Assim como você, o pássaro teri-
a dificuldade em identificar um inseto que se parece com uma folha seca (Figura1). 
 
 

Figura 1—Inseto 
com formato de 
uma folha seca. 

Figura 2—Mariposa 
com “desenho de 
olhos” nas asas. 
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Quando um animal se parece com outro ser vivo e se beneficia disso, nós dizemos que 
ele está mimetizado no ambiente. 
 
A Figura 2 mostra uma mariposa amazônica com as 
asas abertas. Nessa condição, ela mostra duas man-
chas nas asas que se parecem com olhos de um ani-
mal maior que ela. Predadores de mariposas, como 
vários pássaros, podem confundir seus “falsos olhos” 
com os olhos de uma coruja, um animal muito maior 
que a mariposa. Isto pode desencorajar o predador. 
O mimetismo nem sempre é suficiente para proteger a presa, que muitas vezes é atacada pelo seu preda-
dor. Normalmente, quando há o ataque, a cabeça da presa é a área visada. No caso da mariposa da Figu-
ra 2, ele se daria nas pontas da asas (que se assemelham à cabeça da coruja), protegendo a cabeça da 
verdadeira presa. Em muitos desses ataques, a mariposa, embora atingida, consegue fugir. 
 
2—Desenvolvendo competências 
Aviso de advertência ou mimetismo 

A cobra coral verdadeira possui um dos venenos mais po-
derosos que se conhece. O seu corpo tem cores (vermelho, 
preto e amarelo claro) bem diferentes do ambiente em que 
ela vive, sendo facilmente visível. O animal que já teve con-
tato com uma cobra desse tipo e que sobreviveu, não quer 
saber de outro encontro. Na natureza, imitar quem é perigo-
so é uma estratégia de sobrevivência bastante eficiente. 
Que vantagem a coral falsa leva ao ser confundida com a coral verdadeira? 
 
 
Na natureza, muitos seres vivos, apesar de possuírem algum mecanismo de defesa contra os seus preda-
dores, acabam sendo comidos. A relação estabelecida entre presa e predador acaba selecionando os ani-
mais melhor adaptados ao ambiente, pela sua cor, sua forma, seu comportamento etc. 
 
UM MOSQUITO INCOMODA MUITA GENTE!!! 
Em qualquer ambiente podemos encontrar uma grande diversidade de seres vivos. Entre eles, os insetos 
são animais muito comuns. Borboletas, gafanhotos, besouros possuem um importante papel no equilíbrio 
do ambiente. Alguns insetos como os mosquitos, borrachudos e pernilongos vivem em locais de mata ou 
mesmo em 
grandes cidades. 
 
MAS POR QUE SERÁ QUE ESSES ANIMAIS TORNAM-SE PRO-
BLEMAS PARA OS HUMANOS? 
Nas grandes cidades, os mosquitos incomodam muita gente. Além 
disso, a transmissão de algumas doenças tem se alastrado por 
todo o país, causando preocupação. Por que há uma grande quan-
tidade desses insetos nas cidades? Como será que podemos con-
trolar os mosquitos? Que tipos de controles já foram realizados? 
Existem métodos eficientes que possam combatê-los? 
Para respondermos a essas perguntas temos que conhecer um pouco melhor o modo de vida desses in-
setos, saber em que ambientes vivem e como se reproduzem. 
A Mata Atlântica é um dos ambientes nos quais podemos encontrar mosquitos. Nesse local encontramos 
uma vegetação exuberante e diversas cachoeiras; muitos rios percorrem sua extensão até chegar ao mar. 
É nas águas sem muita movimentação que as fêmeas dos mosquitos, como o pernilongo, botam seus o-
vos. Cada fêmea é capaz de colocar de 250 a 400 ovos em uma única postura. Os ovos transformam-se 
em larvas que permanecem dentro da água. Após 10 dias, mais ou menos, formam-se os indivíduos adul-
tos, capazes de voar. 

Figura 3 – Compare os “olhos” nas asas 
da mariposa da figura 2 com os olhos e 
uma coruja. Note como são semelhan-
tes. 
 
HOFLING, Elizabeth; CAMARGO, Helio F. de Almei-
da. Aves no campus: Cidade 
Universitária. Ilustração de Frederico Lencioni Neto. 
São Paulo: USP, c1993. 

Cobra coral verdadeira          Cobra coral falsa      Figura 4     

Pernilongo              Borrachudo             Figura 5 
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Quando adultos, os machos sugam os sucos que passam pelo caule e folhas dos vegetais. Mas, no caso 
das fêmeas, é preciso um outro tipo de alimentação para que elas desenvolvam tantos ovos. Sendo as-
sim, sugam o sangue de alguns mamíferos. 
Nas regiões de Mata Atlântica há uma grande quantidade de mamíferos que servem de fonte de alimento 
para esses insetos. São veados, macacos e antas, entre outros. 
A Mata Atlântica é, hoje em dia, um dos ambientes brasileiros mais ameaçados, devido à intervenção hu-
mana. Essa mata ocupava toda a costa brasileira, desde o Norte do país até o Sul. A Figura 6 mostra a 
área que restou desse ambiente. 

Figura 6 – Mapa do Brasil mostran-
do a Mata Atlântica em 1500 e a 
atual. 
Adaptado da Revista Veja, ano 30, 
n. 5. p.80. 
Na época do descobrimento (1500), 
a Mata Atlântica (em branco) era 
uma faixa de 3.500 quilômetros, que 
se estendia por dezessete estados. 
A Mata tinha mais de 1 milhão de 
quilômetros quadrados, o equivalen-
te a 12% da área do país. Hoje, sé-
culos de exploração madeireira, a-
vanço agrícola e crescimento urba-
no destruíram mais de 90% da mata 
original. A maior parte do que restou 
permanece em serras inacessíveis. 
 

As expedições de Colombo e outros exploradores da América levaram informações para a Europa sobre a 
existência de florestas riquíssimas para a exploração de madeira. No século XVI, os portugueses que aqui 
chegaram logo iniciaram o cultivo de cana-de-açúcar em estados como Pernambuco e Bahia, o que dimi-
nuiu a quantidade de florestas. Com a colonização do país e a formação de mais cidades, mais madeira 
foi sendo utilizada, contribuindo mais ainda para diminuição das florestas brasileiras. Assim, áreas natu-
rais da Mata Atlântica foram devastadas para a ocupação humana. 
Com as suas áreas naturais ocupadas, os mosquitos tinham dificuldade em obter seu alimento, pois a 
quantidade de mamíferos que era atacada por eles diminuiu. Entretanto, os mosquitos não sugam apenas 
o sangue de animais silvestres e, com a nossa invasão do seu ambiente, passaram também a sugar o 
sangue de humanos. 
Nas grandes cidades, há locais propícios para os mosquitos fazerem a sua desova. Produzimos uma   
quantidade imensa de lixo que pode acumular água de chuva, como garrafas, pneus e latas.  
Nesses locais, a água sem movimentação torna-se um excelente “berçário” para algumas espécies de 
mosquitos. 
 

3—Desenvolvendo competências 
Revendo o texto. 
Há várias formas de se estudar um texto. Um procedimento que pode ajudar é destacar as palavras e/ou 
idéias que você considera mais importantes em cada parágrafo. 
Agora localize nos parágrafos anteriores: 
a) as etapas de vida de um mosquito, do ovo ao adulto. 
b) a explicação do porquê há uma grande quantidade de mosquitos nos ambientes urbanos. 
 
MOSQUITOS NAS CIDADES 
As populações das grandes cidades sofrem com os mosquitos que aí vivem. As margens dos rios dessas 
cidades servem de criadouro para eles. Em rios poluídos, o lixo que se deposita nas margens acumula 
água de chuva que servirá de local para a postura de ovos. 

1500  
HOJE 

Mata Atlântica  
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O incômodo causado pelas picadas desses insetos e a possibilidade de transmitirem doenças nos leva-
ram a desenvolver estratégias para diminuir a sua quantidade, como, por exemplo, o uso de inseticidas. 
Com a aplicação do inseticida, a população de mosquitos diminuiu, mas não desapareceu. Ou seja, os 
mosquitos que morrem são sensíveis ao inseticida, enquanto os que ficam vivos são resistentes a esse 
produto. 
Nem todos os insetos de uma mesma população sofrem o mesmo efeito do inseticida aplicado no ambien-
te: alguns morrem rapidamente, outros ficam debilitados e demoram para morrer, e há os que ficam debili-
tados, mas se recuperam e sobrevivem. Por isso, dizemos que os mais resistentes acabam sobrevivendo 
à aplicação de um inseticida. Após algum tempo, os mosquitos resistentes se reproduzem e estão nova-
mente em grande quantidade no ambiente. 
 

4—Desenvolvendo competências 
Usando os conhecimentos que você já tem! 
Assinale a resposta correta em cada situação. 
 
Situação I: Se o mesmo inseticida for insistentemente aplicado em uma cidade: 
a) ele mata todos os mosquitos resistentes. 
b) muitos mosquitos morrem e sobra apenas um pequeno número de insetos resistentes. 
c) todos os mosquitos criam resistência e não morrem. 
 
Situação II: Suponha que várias aplicações sucessivas foram feitas na cidade utilizando cada 
vez mais inseticidas. O que você acha que aconteceu com os mosquitos depois de várias aplicações? 
a) Os mosquitos abandonaram a região. 
b) Todos os mosquitos morreram. 
c) Após um tempo aumentou o número de mosquitos resistentes ao inseticida. 
 
Situação III: O serviço de saúde da cidade declara que a população pode ajudar a pôr fim aos mosquitos. 
Isso quer dizer que: 
a) cabe só à população a compra do inseticida. 
b) a população deve parar de usar inseticida. 
c) a população deve evitar o acúmulo de água em vasos, lata, pneus etc. 
 
Ao se reproduzirem, os insetos resistentes à aplicação do inseticida geram descendentes que também 
são resistentes como eles. Sendo assim, uma população de mosquitos resistentes passa a dominar a re-
gião. Se as aplicações continuarem em doses cada vez mais concentradas de inseticida, mosquitos cada 
vez mais resistentes sobrevivem e se reproduzem. Além disso, o excesso de inseticida pode ser extrema-
mente prejudicial para outros animais, podendo matá-los. Sem contar que a intoxicação humana por esse 
produto pode desencadear problemas no sistema nervoso e respiratório. 
Estudos mostram que os mosquitos que vivem nas margens do Rio Pinheiros, em São Paulo, são resis-
tentes a diversos tipos de inseticidas. 
A resistência dos insetos aos inseticidas não é um fato recente. Em 1947, na Itália, a população local per-
cebeu que a aplicação de DDT – um inseticida altamente tóxico para muitos seres vivos e de ação prolon-
gada no ambiente – não conseguia diminuir a quantidade de algumas pragas. Esse mesmo fato foi obser-
vado em diversas partes do mundo. A seleção de indivíduos resistentes passou a ser um grande proble-
ma mundial, e o uso intensivo de inseticidas ocasionou uma contaminação crescente de solo, ar, água e 
animais. 
Felizmente, o uso de inseticidas como o DDT é proibido mundialmente, pois ele fica ativo no ambiente por 
mais de 20 anos e seus efeitos sobre os seres vivos são mortais. Há ainda um controle sobre as quantida-
des e tipos de inseticidas que podem ser usados para combater quaisquer tipos de pragas. 
 
O QUE PODEMOS FAZER? 
Os mosquitos podem ser uma praga e estão em todas as cidades. Alguns deles podem transmitir doenças 
como a dengue, febre amarela e malária. 
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Há uma série de medidas que podemos tomar para evitar a proliferação de mosquitos em regiões urbanas 
sem abusarmos do uso de inseticidas. 
Entre elas podemos destacar: 
– aterrar áreas construídas que acumulam muita água; 
– evitar o acúmulo de água da chuva em vasos, pneus, latas, garrafas etc.; 
– vedar fossas e caixas de água; 
– usar mosquiteiros e telas de proteção nas janelas e portas; 
– evitar o despejo de lixo em córregos e valas. 
Em locais onde a quantidade de mosquitos era considerada muito grande, o uso indiscriminado de inseti-
cida causou muitos problemas. Vamos analisar um caso real. 
Praia, sol, aquela diversão tão esperada e ... borrachudos. Pois era assim, nas praias de Ilha Bela (litoral 
de São Paulo), em meados da década de 1970. 
A preocupação com os borrachudos ficou maior quando as pessoas evitaram fazer turismo pela região, 
incomodadas com as picadas. Para combater esses “invasores”, aplicou-se um inseticida muito poderoso 
nas praias, orla das matas e riachos onde as fêmeas desovavam: o BHC – um tipo de DDT. Logo em se-
guida à aplicação, a quantidade de borrachudos diminuiu muito. 
Mas uma surpresa aguardava a todos. Uma grande quantidade de camarões de água doce morreu, pois 
se alimentou dos ovos e larvas de borrachudos contaminados pelo BHC. Ou seja, os borrachudos que 
sobreviveram se reproduziram em locais onde não havia sido aplicado o inseticida. 
Em pouco tempo, a quantidade de borrachudos aumentou novamente, devido à falta de animais que os 
comessem. Somente após a volta dos predadores (camarões) aos riachos é que a situação se normali-
zou. 
 
Esse exemplo nos mostra a importância de conhecermos melhor as relações existentes entre os seres 
vivos de um ambiente. Quando interferimos no equilíbrio dessas populações, as conseqüências podem 
ser irreversíveis, ou um grande tempo é necessário para que tudo volte ao normal. É isso que se chama 
equilíbrio ecológico. 
 
 
USANDO A NATUREZA NO COMBATE AOS MOSQUITOS 
Pássaros, aranhas, lagartixas, ou mesmo outros insetos são os predadores mais comuns dos mosquitos e 
borrachudos na fase adulta. 
Camarões de água doce e peixes como o barrigudinho, o guaru e o apaiari se alimentam naturalmente 
das larvas de mosquitos, o que favorece a diminuição do número de insetos adultos no ambiente. 
A destruição de ambientes naturais é um dos motivos pelos quais a população de mosquitos e borrachu-
dos aumentou. Sem predadores, esses insetos estão livres para se reproduzirem. 
Atualmente, vários locais estão investindo no controle biológico desses insetos, utilizando os predadores 
naturais e diminuindo os efeitos nocivos dos inseticidas. 
 
A busca de soluções que tragam menor prejuízo para o ambiente deve ser a maior preocupação no con-
trole de pragas. Nos casos de lavouras ou de criação de animais em larga escala, esse princípio deve ser 
sempre seguido, pois as conseqüências do uso inadequado de inseticidas ou qualquer outro tipo de vene-
no podem ser desastrosas para todos. 
 
VERDE NOVO 
Matas e florestas se espalham pelo território brasileiro, sendo compostas por diferentes espécies de seres 
vivos, dentre os quais se destacam os vegetais. Árvores de tamanhos variados, arbustos, trepadeiras e 
plantas aquáticas compõem ambientes como Cerrado, Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Pantanal, en-
tre outros. 
Foi essa riqueza de vegetação que encantou os colonizadores portugueses. A grande quantidade de árvo-
res era uma fonte de exploração de madeira. Outro fator que aguçava o interesse econômico dos portu-
gueses era a fertilidade das terras brasileiras, que possibilitava o plantio de algumas espécies para a co-
mercialização. 
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5—Desenvolvendo competências 
O desmatamento, do descobrimento ao ano 2000 
Analise o gráfico a seguir, que apresenta a diminuição da cobertura vegetal de 3 ambientes brasileiros em 
função do desmatamento (retirada da vegetação) para agricultura e exploração de madeira, desde 1550 
até o ano 2000. O gráfico mostra três linhas que indicam a porcentagem de florestas nativas nesses ambi-
entes brasileiros. 

Na linha referente ao Cerrado, podemos perceber que de 1700 a 1950 a porcentagem de floresta nativa 
manteve-se constante (aproximadamente 100%). Entre os anos de 1950 e 2000, a porcentagem de flores-
ta nativa do Cerrado foi reduzida a 40% do total (veja o eixo vertical “proporção de floresta nativa”). 
a) Qual foi o ecossistema mais desmatado desde 1550 até 2000? 
b) Que ecossistema tem maior área preservada no ano 2000? 
 

MENOS ÁRVORES, MAIS PROBLEMAS! 
A falta da vegetação pode causar problemas ambientais graves, muitas vezes de difícil recuperação. No 
Brasil, a Floresta Amazônica tem sido alvo de preocupação. Nesse ambiente é estimada a existência de 
mais de 30 mil espécies de vegetais, sendo 2.500 árvores. E são exatamente essas árvores que estão 
desaparecendo! Uma pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) avaliou que, de 
agosto de 1998 a agosto de 1999, mais de 17 mil quilômetros quadrados de área verde da Floresta Ama-
zônica brasileira foram desmatados nos estados do Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Ron-
dônia, Roraima e Tocantins. Caberiam nessa área 2.822.000 campos de futebol. 
A derrubada de árvores é um processo rápido e leva à morte muitos seres vivos que dependem delas, 
enquanto que a recuperação de áreas de florestas devastadas pode levar mais de 100 anos. Esse é o 
tempo necessário para muitas árvores de grande porte atingirem a altura que tinham quando foram derru-
badas. 
Por que a retirada de árvores de uma floresta é perigosa? Qual é a importância dos vegetais para um am-
biente? Para respondermos essas perguntas é preciso conhecer um pouco mais sobre os vegetais e o 
papel que eles desempenham no equilíbrio do ambiente. 
As árvores abrigam um grande número de animais, fornecem alimento para muitos seres vivos e madeira 
para nossas construções. Porém, o mais interessante é que os vegetais são organismos capazes de pro-
duzir o seu próprio alimento, cuja base é um tipo de açúcar, conhecido como glicose. Como os vegetais 
conseguem produzir esse açúcar? 
Nesse processo são necessárias duas substâncias do ambiente: a água e o gás carbônico. Além de uma 
substância presente no vegetal: a clorofila. Ao receber a luz do Sol, os vegetais promovem a interação da 
água e do gás carbônico, formando glicose e oxigênio. Esse conjunto de transformações químicas é co-
nhecido como fotossíntese. 
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A energia química da glicose é utilizada pelos vegetais para a sua sobrevivência e por outros seres vivos 
que se alimentam de plantas. Substâncias semelhantes à glicose servem como matéria básica para o ve-
getal produzir outros compostos, como gorduras, proteínas, vitaminas, celulose (composto que dá resis-
tência ao vegetal) etc. 
Já o oxigênio resultante da fotossíntese constitui, aproximadamente, 20% da atmosfera e é fundamental 
para a respiração da grande maioria dos seres vivos, inclusive as próprias plantas. 
As algas e as plantas são capazes de realizar fotossíntese. Esses seres vivos também retiram do ambien-
te os sais minerais para sua sobrevivência. 
 
Em Ciências Naturais, os seres vivos capazes de realizar fotossíntese são chamados produtores, isto é, 
organismos que produzem glicose a partir de gás carbônico e água. Os principais produtores de um ambi-
ente são as algas e as plantas. 
Os seres vivos que não conseguem realizar fotossíntese são chamados consumidores, isto é, organismos 
incapazes de produzir glicose a partir de gás carbônico e água. 
 

DE VOLTA PARA A AMAZÔNIA 
Você já viu que na Floresta Amazônica há uma grande quantidade de árvores, as quais fornecem alimen-
to para muitos animais, entre eles o bicho preguiça. Esse animal vive na copa das árvores, alimentando-
se dos frutos, brotos e folhas de diversas espécies vegetais. Ao comer partes dos vegetais, as preguiças 
obtêm os nutrientes de que precisam para viver, inclusive a glicose. 
A preguiça move-se muito lentamente e, caso um predador a encontre no chão, é fácil correr atrás dela, 
atacá-la e comê-la. As preguiças passam a maior parte da vida em cima das árvores tentando se prote-
ger, mas nem sempre escapam! 
Predadores vorazes, como as onças, também precisam de nutrientes para viver, mas não se alimentam 
de vegetais. Sendo assim, as onças obtêm a glicose e os demais nutrientes de que necessitam para viver 
alimentando-se de outros animais. Uma de suas presas é a preguiça, que só come vegetais. A onça, ape-
sar de não comer vegetais, depende indiretamente deles. 
Se pensarmos que a energia do sol foi armazenada na forma de energia química na glicose, podemos 
representar como se dá a transferência dessa energia de um ser vivo para outro quando levamos em con-
sideração a sua alimentação. 
O esquema a seguir mostra que as preguiças obtêm a energia de que precisam para viver comendo fo-
lhas de árvores, enquanto as onças obtêm sua energia das preguiças que comem. 
 
 
 
 
 
 
 
Esse esquema é chamado de cadeia alimentar e nele podemos perceber que a direção das flechas indica 
o caminho percorrido pela energia de um grupo de seres vivos a outro. 
A cadeia alimentar está mostrando que parte da energia química conseguida pelo vegetal na fotossíntese 
foi transferida para as preguiças, quando estas se alimentaram. Quando onças comem preguiças, parte 
da energia química do corpo dessas preguiças é transferida para as onças. 
Apenas uma parte da energia é transferida de um ser vivo para outro, pois cada um deles gasta um pouco 
nas suas atividades vitais: respiração, reprodução, busca de alimento, crescimento etc. 
Observe que, na cadeia alimentar descrita, os produtores são os frutos e as folhas das árvores, vegetais 
portanto. Os consumidores são as preguiças e as onças.  
 

6—Desenvolvendo competências 
Conhecendo outras cadeias alimentares. 
Leia os textos a seguir e represente a cadeia alimentar correspondente. Lembre-se de iniciá-la sempre 
com um produtor! 

Frutos e 
folhas de                        Preguiças                        Onças 
árvores 
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Nos rios da Floresta Amazônica encontramos peixes herbívoros que se alimentam de folhas de árvores 
que caem sobre as águas. Muitos desses peixes são alimento de outro peixe carnívoro chamado piranha. 
As piranhas também têm seu predador, o jacaré. 
 
 
As ariranhas são mamíferos carnívoros que vivem nas margens dos rios, comendo peixes. Os peixes por 
sua vez se alimentam de vegetais aquáticos. 
 
 
Até o momento, vimos que os vegetais são muito importantes, pois eles são os produtores de um ambien-
te. Sem eles, a sobrevivência dos outros seres vivos da cadeia alimentar estaria impossibilitada, uma vez 
que os consumidores são incapazes de produzir a matéria-prima (glicose) necessária para a produção de 
energia e outras substâncias. 
Com o desmatamento, a quantidade de vegetais diminui, e com isso a quantidade de energia química pro-
duzida também diminui, acarretando a morte de um grande número de animais. 
 
 

OUTROS PROBLEMAS DO DESMATAMENTO NA FLORESTA AMAZÔNICA 
Quem vê a vegetação exuberante da Floresta Amazônica e a aparente fertilidade do solo não imagina que 
muitas das áreas desmatadas estão se transformando em desertos. Por que será que isso ocorre? 
A superfície do solo dessa floresta possui uma grande quantidade de folhas e restos de outros organis-
mos (como fezes, pêlos, escamas, ossos, carapaças de insetos, penas...). Todo esse material serve de 
alimento para os milhões e milhões de seres microscópicos que aí vivem, como bactérias e alguns fungos. 
Esses seres microscópicos, chamados decompositores, são os responsáveis pela devolução ao solo dos 
sais minerais que foram absorvidos pelos vegetais durante a fotossíntese. 
Esses sais, dissolvidos na água, são importantes para a nutrição dos vegetais; porém, eles se encontram 
principalmente nas camadas superficiais do solo. Mas será que esses minerais nunca acabam? 
 

Decompositores 
As condições de umidade e temperatura, associadas à grande quantidade de restos de vegetais e de ani-
mais (fezes, pêlos, penas etc.), permitem aos microrganismos decompositores agirem com eficiência e 
liberarem sais minerais para o solo. Esses sais serão fundamentais para a manutenção da exuberância da 
vegetação da floresta, que os absorvem em pouco tempo. Assim, a fertilidade do solo da floresta Amazô-
nica se limita à sua camada superficial, onde vivem muitos decompositores. 
Os decompositores obtêm a energia e os nutrientes (inclusive a glicose) de que necessitam para sobrevi-
ver apodrecendo os organismos mortos ou os restos dos mesmos. Como resultado final da ação desses 
seres vivos – apodrecimento – há liberação de minerais, que ficam dissolvidos nas águas do solo, rios e 
lagos. 
Na Floresta Amazônica e em outros ambientes, o equilíbrio ecológico só é mantido pela interação entre os 
diferentes grupos de seres vivos descritos nesse texto: produtores, consumidores e decompositores. 
Com a retirada das árvores, grande parte dos sais minerais é levado pelas águas das chuvas, empobre-
cendo o solo e dificultando o crescimento de outros vegetais. 
Quando a floresta está preservada, as águas dos rios sobem e encharcam o solo da região, possibilitando 
uma oferta maior de alimento para grande parte dos peixes que invadem as áreas alagadas. A fartura de 
alimento favorece a procriação dos peixes e dos animais que se alimentam deles. 
O equilíbrio ecológico de uma região depende da manutenção das condições ambientais aí existentes e 
da preservação dos seres vivos que nela vivem! 
 
 
7—Desenvolvendo competências 
Discutindo o desmatamento 
Leia o quadrinho e o texto que foram tema da prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) de 
2001. 
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a) Escreva um texto de poucas linhas sobre a sobrevivência dos animais da Floresta Amazônica. 
b) Como a população pode ajudar a reduzir o ritmo de desmatamento da Floresta Amazônica? 
 

SOLO RICO, SOLO POBRE! 
A população humana cresceu demais nos últimos séculos e, com isso, a necessidade de energia e ali-
mentos aumentou. Em 1650, a população mundial era de, aproximadamente, 500 milhões de habitantes. 
Em 1999, éramos 6 bilhões. 
O gráfico a seguir mostra a estimativa de quantos seremos em 2050. 

Note, no gráfico, que até 1830 (veja o eixo horizontal) a população humana não ultrapassava 1 bilhão de 
pessoas (veja o eixo vertical). Em 2000 éramos mais de 6 bilhões e seremos mais de 10 bilhões em 2050. 

 

Figura 7 – Quadrinho de Caulos, publicado no 
Jornal do Brasil, 1978 e fragmento do texto de 
Paulo Adário. 
Paulo Adário. Coordenador da Campanha da 
Amazônia do Greenpeace. Disponível em: 
http//greenpeace.terra.com.br 

Conter a destruição das florestas se tor-
nou uma prioridade mundial, e não ape-
nas um problema brasileiro. (...) Restam 
hoje, em todo o planeta, apenas 22% da 
cobertura florestal original. A Europa 
Ocidental perdeu 99,7% de suas flores-
tas primárias; a Ásia, 94%; a África, 
92%; a Oceania, 78%; a América do 
Norte, 66%; e a América do Sul, 54%. 
Cerca de 45% das florestas tropicais, 
que cobriam originalmente 14 milhões 
de km quadrados (1,4 bilhão de hecta-
res), desapareceram nas últimas décadas. 
No caso da Amazônia Brasileira, o des-
matamento da região, que até 1970 era 
de apenas 1%, saltou para quase 15% em 
1999. Uma área do tamanho da França 
desmatada em apenas 30 anos. Chega. 
Paulo Adário, Coordenador da Campa-
nha da Amazônia do Greenpeace. 
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Além do aumento populacional, o modo de vida humano mudou muito. Atualmente, para a produção de 
bens que utilizamos, gastamos mais energia. Necessitamos de energia para transportes, aquecimento, 
refrigeração, produção industrial, iluminação, comunicação etc. Mais gente no planeta implica maior ne-
cessidade de alimentos, água e energia. Ao mesmo tempo há poluição, degradação de áreas naturais e 
diminuição do número de seres vivos. 
Não há como produzir alimentos em quantidade suficiente para a população humana sem usarmos o solo. 
A plantação exige espaço para o desenvolvimento da cultura e a pecuária precisa de área para a criação 
dos animais. Na organização das plantações ou criações, o ambiente natural é modificado. Que altera-
ções esse processo provoca no solo e nas águas superficiais? Qual deve ser o destino dos resíduos pro-
duzidos nas atividades humanas? 
Vamos estudar um caso de uso do solo para a produção de alimento (açúcar) e de matéria-prima para as 
indústrias (álcool). 
 

A PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E DE ÁLCOOL 
No Brasil, a cultura da cana-de-açúcar tem muita importância econômica, desde o início do período coloni-
al (séc. XVI). Hoje, as usinas açucareiras, além de produzirem o açúcar que usamos na alimentação, pro-
duzem álcool, uma importante fonte de energia.  
 

8—Desenvolvendo competências 
Tomando decisões 
Suponha que o Congresso Nacional esteja discutindo projetos que visem aumentar a produção de alimen-
tos no país. Dentre eles, há as seguintes propostas: 
I- expansão das áreas de cultivo, ocupando áreas de ambiente natural; 
II- recuperação de áreas agrícolas degradadas; 
III- desenvolvimento de tecnologias agrícolas mais eficientes. 
a) Que proposta é mais barata a curto prazo? 
b) Que conseqüências a proposta I teria para o ambiente e para as futuras gerações? 
c) Que proposta conserva o ambiente natural? Que problemas teriam que ser enfrentados? 
 

A ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA CANA-DE-AÇÚCAR 
a) monocultura 
As técnicas de cultivo e de organização do plantio da cana-de-açúcar são aplicadas em solo brasileiro há 
vários séculos. Basicamente, a cultura de cana-de-açúcar ocupa grandes extensões de terra, formando o 
que chamamos de monocultura, ou seja, o cultivo de uma única espécie em uma grande área. O ataque 
de pragas em monocultura é mais freqüente do que em ambientes em que há uma diversidade grande de 
plantas. Pragas encontram ambientes menos favoráveis em policulturas, pois há uma grande possibilida-
de de encontrar predadores e a oferta de alimento é menor. Em um ambiente natural não há a mesma 
quantidade de pés de cana que numa monocultura de cana. 
O combate às pragas em monoculturas costuma ser feito com aplicação de inseticidas ou outros praguici-
das, cujos resíduos, muitas vezes, contaminam o solo, a água e/ou trabalhadores. 
Um outro problema causado pela monocultura é o rápido empobrecimento do solo. As necessidades de 
minerais das plantas são fornecidas pelo solo e, assim como os animais, algumas plantas precisam mais 
de alguns nutrientes do que de outros. Com isso, o mineral em questão rapidamente se esgota e o solo 
empobrece. Nas policulturas, costuma haver um equilíbrio, pois o nutriente que é essencial para uma es-
pécie pode não ser para outra. 
 
b) colheita da cana madura 
Quando o canavial está pronto para ser colhido, os responsáveis pela plantação ateiam fogo para reduzir 
a palhada, que são as folhas secas que estão presas ao caule da planta. Realizada no dia anterior da co-
lheita, a queima da palhada reduz os custos e controla algumas pragas que existem na plantação. Esse 
procedimento provoca o aquecimento da camada superficial do solo, que mata os seres que aí vivem, in-
clusive os decompositores. Outro  problema é a  emissão  de  grande quantidade  de fuligem  no ar, o que  
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provoca problemas respiratórios em muitas pessoas que vivem nas proximidades da lavoura e ainda re-
duz a visibilidade nas estradas, aumentando a chance de acidentes.  
A colheita ainda é feita manualmente. Com um facão, os trabalhadores cortam o caule rente ao solo. O 
risco de acidentes é grande e o trabalho é pesado. Os montes feitos pelos trabalhadores rurais são carre-
gados em caminhões e levados para a usina de produção de açúcar e álcool. 
 
c) a produção de açúcar e álcool 
Analise o esquema simplificado da produção de açúcar e álcool em uma usina. 
A cana é moída (triturada) e separada do bagaço, que corresponde a 1/4 da massa bruta de cana que 
entrou na moenda. O suco de cana (garapa) é cristalizado e a maior parte é recolhida como açúcar escuro 
(mascavo). O restante desse líquido (melaço) será utilizado para a produção de álcool. 
O açúcar mascavo (parte superior do esquema) é refinado para a produção do açúcar branco (sacarose) 
que usamos em nossa alimentação. 
O melaço que sobrou do processo de produção do açúcar é colocado em tanques, onde será fermentado 
por um fungo microscópico. Até que haja a produção máxima de álcool a partir do melaço, muita água é 
acrescentada ao processo de fermentação. 
O mosto fermentado (água + álcool + alguns resíduos) é levado para o destilador, que irá separar o álcool 
produzido. Do mosto fermentado sobra um resíduo grosso, rico em matéria orgânica e em minerais, cha-
mado vinhoto ou vinhaça. 
O vinhoto pode ser um resíduo poluente e, quando acumulado em tanques, contamina as águas subterrâ-
neas, impossibilitando o consumo dessa água. O lançamento direto desse resíduo polui os rios, provocan-
do uma grande mortandade de peixes e outros organismos.  

9—Desenvolvendo competências — Os problemas do cultivo da cana-de-açúcar 
 
I. Que alternativa apresenta um problema causado pela colheita manual da cana-de-açúcar? 
a) Aumento da emissão de fuligem no ar. 
b) Aumento na quantidade de espécies do local. 
c) Diminuição da produtividade de cana. 
d) Diminuição da poluição do ar. 
 
II. A broca é um inseto considerado uma praga para a plantação de cana. Nas monoculturas, 
o surgimento de pragas é comum, pois, há: 
a) pouco alimento para as pragas. 
b) muito alimento para as pragas. 
c) muitos predadores das pragas. 
d) muito inseticida na cana. 
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PROBLEMAS EXISTEM ... E SOLUÇÕES TAMBÉM! 
O destino do vinhoto tem sido um dos problemas a serem resolvidos pelos produtores de cana, pois é po-
luente e corrosivo. Contudo descobriu-se que o vinhoto é rico em potássio, água e matéria orgânica. Tais 
materiais são importantes para o desenvolvimento de vegetais, particularmente a cana-de-açúcar. 
Sendo assim, o vinhoto pode ser devolvido ao solo dos campos de cana, aumentando a quantidade de 
sais de potássio e matéria orgânica. Ela é espalhada na plantação com a ajuda de bombas 
Porém, em regiões nas quais as águas subterrâneas estão muito próximas do solo, menos vinhoto deve 
ser aplicado, evitando a contaminação das águas subterrâneas. 
O vinhoto ainda pode ser usado na: 
– alimentação de animais como suínos e bovinos, sendo misturado na ração. 
– produção de tijolos (mistura de vinhoto ao solo arenoso ou argiloso). 
Essas formas de aproveitamento de vinhoto reduzem os custos da produção 
da cana, além de diminuir os problemas ambientais. 
 
O BAGAÇO 
Sabe-se que a produção de açúcar e álcool, em 1996, foi de 142 bilhões e 500 milhões de toneladas de 
bagaço (ver gráfico 3). Até algum tempo atrás, todo esse resíduo não era utilizado e ficava acumulado nas 
propriedades. A capacidade dos organismos decompositores de transformar o bagaço em adubo para o 
solo é menor do que a capacidade de geração de mais bagaço. 
Quando há espaço suficiente, uma solução para reduzir o empobrecimento do solo e o acúmulo de baga-
ço poderia ser abandonar as terras “cansadas” e abrir novas áreas de cultivo. Mas será que é possível 
aproveitar o bagaço de outra forma, que não seja como adubo? 
A geração de energia é uma preocupação constante de diversos países. A energia elétrica, por exemplo, 
é imprescindível para o funcionamento de indústrias e o conforto das casas. Gerar energia é importante 
para que um país possa se manter competitivo na economia internacional. A geração de energia elétrica 
no Brasil está baseada principalmente nas usinas hidrelétricas, mas outras alternativas são viáveis econo-
micamente e podem aumentar a disponibilidade desse recurso. 
Vimos que um problema do processamento da cana é a produção de uma quantidade muito grande de 
bagaço, que não era aproveitado. Para cada tonelada de cana produz-se 250 quilos de bagaço. Atual-
mente, a queima do bagaço é usada para aquecer a água das caldeiras usadas nas usinas, produzindo 
vapor que move os geradores de eletricidade. Essa alternativa é muito interessante, uma vez que o baga-
ço queimado pode gerar energia elétrica para abastecer a própria usina, ao mesmo tempo em que forma 
um excedente de eletricidade que pode ser vendido. 
Em momentos de falta de energia elétrica causada por baixos níveis de água nas cabeceiras dos rios, o 
uso do bagaço pode ser uma alternativa para aumentarmos a produção de energia elétrica e não ficarmos 
tão dependentes das usinas hidrelétricas. O desenvolvimento de tecnologia que aproveite o máximo da 
energia presente no bagaço é um dos passos que deve ser dado para otimizar o seu uso. 
 
POLUIÇÃO DO AR: QUEIMA DA CANA E USO DE COMBUSTÍVEIS 
A colheita da cana feita com a queima do canavial aumenta os níveis de gás carbônico e fuligem, poluindo 
o ar, causando problemas ambientais e para a saúde humana. 
Atualmente, há um grande esforço para a produção de tecnologia que utilize as folhas secas e os topos 
da planta para gerar energia. A mecanização da colheita elimina a necessidade da queimada. Além disso, 
as folhas e topos das plantas podem ser misturados com o bagaço para a geração de energia. 
Mas a maior poluição do ar é causada pela queima de combustíveis dos automóveis, como o óleo diesel, 
a gasolina e o álcool. A queima desses combustíveis lança poluentes no ar: monóxido de carbono, hidro-
carbonetos, óxidos de nitrogênio e aldeídos, que são substâncias tóxicas tanto para os humanos como 
para outros seres vivos. 
 
10—Desenvolvendo competências — Comparando álcool combustível e gasolina 
Considere a tabela a seguir, que compara alguns aspectos de uso da gasolina e do álcool combustível 
utilizado por veículos leves no Brasil. Para compreender os dados da tabela, devemos fazer o cruzamento 
das informações. Por exemplo, para sabermos os principais poluentes produzidos pela gasolina devemos 
ler a coluna “Aspecto considerado” e chegar no item “principais poluentes emitidos...”; em seguida acom-
panhamos essa linha até chegarmos na coluna “gasolina”.  
 

Figura 8 – Vinhoto sendo espalhado na 
plantação, retirada 
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Aspecto considerado Álcool Gasolina 

Quantidade de energia libe-
rada por litro 

Menor do que a obtida com a gasoli-
na. 

Maior do que a obtida com o álcool. 

Principais poluentes emiti-
dos quando queimados no 
motor e problemas que 
causam 

Gás carbônico – um dos causadores 
da intensificação do efeito estufa. 
Acetaldeído – irritante para os olhos 
e sistema respiratório. 

Gás carbônico - um dos causadores 
da intensificação do efeito estufa. 
Monóxido de carbono — interfere no 
transporte de oxigênio pelo sangue. 
Óxido de nitrogênio - altamente tóxico 
na camada mais baixa da atmosfera; 
responsável pela “chuva ácida”. 

Impactos ambientais cau-
sados pela produção do 
combustível 

Grandes áreas para plantio da cana-
de-açúcar e redução da biodiversi-
dade (monocultura). 

Risco de vazamentos durante a extra-
ção, refino e transporte do petróleo e 
de seus derivados, provocando sérios 
acidentes ambientais. 

Alguns itens comparativos entre álcool e gasolina. 

 
Analise a tabela para comparar álcool e gasolina e responda: 
a) o uso de carros movidos a álcool, no lugar dos carros movidos a gasolina, é importante na redução 
da poluição do ar nas grandes cidades? 
b) o uso de álcool no lugar da gasolina elimina o risco de problemas ambientais? 
 
O álcool anidro (isento de água), usado nos dias de hoje, corresponde a, aproximadamente, 25% da com-
posição da gasolina utilizada no país. Isso representa uma menor poluição atmosférica e menor gasto 
com importação de petróleo, uma vez que o Brasil ainda não produz todo o petróleo que consome. A mis-
tura de álcool e gasolina possibilita o uso de catalisadores nos escapamentos dos automóveis. Isso por-
que a gasolina pura tem um teor muito elevado de derivados de enxofre, o que contaminaria rapidamente 
os catalisadores, necessitando de trocas periódicas. A mistura diminui a quantidade de gasolina utilizada 
e, conseqüentemente, a quantidade de derivados de enxofre eliminada pelos motores. 
O uso da mistura também diminui a emissão de outros gases poluentes quando comparado ao uso da 
gasolina pura. A liberação de monóxido de carbono é reduzida em cerca de 10 vezes! 
As indústrias automobilísticas investem na produção de tecnologia para que sejam produzidos carros que 
emitam menos poluentes no ar. É a tecnologia a serviço da manutenção de um ambiente mais saudável! 
 

A TECNOLOGIA E A GERAÇÃO DE EMPREGOS 
As usinas de cana-de-açúcar são poluidoras pelos vários motivos apresentados anteriormente, porém tais 
atividades podem continuar existindo se promovermos o uso de tecnologia preocupada em diminuir o im-
pacto no ambiente. 
Vários pontos devem ser repensados. O primeiro refere-se à saúde dos trabalhadores expostos durante a 
colheita à fuligem, resultante da queimada. Essa fuligem pode ser tóxica, causando irritação nos olhos e 
problemas respiratórios (como tosses, alergias, dificuldades ao respirar, irritações de garganta). A mecani-
zação da colheita da cana evita a necessidade de queimada, porém não devemos deixar de lado a possi-
bilidade de redução da oferta de empregos, o que ocasionaria problemas sociais graves. 
É importante pensarmos que, durante 4 meses por ano, grande parte dos trabalhadores rurais do setor da 
cana fica sem emprego esperando a próxima colheita. Em algumas cidades esse problema tomou dimen-
sões alarmantes e foram dadas outras opções de trabalho para que as pessoas não ficassem sem renda. 
Uma delas foi o incentivo a outras atividades como a implantação de cooperativas de artesanato em ma-
deira e pano, ou ainda a produção de doces e compotas a partir do açúcar obtido nas usinas. 
A questão do balanço entre a mecanização e o número e qualidade de novos empregos criados pela in-
dústria do álcool é um item crítico que merece muita discussão nos próximos anos.   
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A RECUPERAÇÃO DA PAISAGEM 
A implantação de uma usina açucareira ocupa um espaço de mata nativa. Para o plantio da cana, parte 
da vegetação que ali existe é derrubada e muitos outros seres vivos também morrem. 
Porém, em algumas áreas de cultivo, produtores agrícolas reservaram uma parte da mata nativa, preocu-
pando-se em preservar uma amostra da vegetação que ali existia. Outra iniciativa interessante é a recupe-
ração da mata ciliar – vegetação que fica nas margens dos rios – em áreas de canavial. 
Essas ações podem minimizar o efeito de diminuição de biodiversidade local e preservar várias espécies 
que vivem na região. 
 
11—Desenvolvendo competências 
Tecnologia na agricultura 
 
O Estado de São Paulo é um grande produtor de cana-de-açúcar, aproximadamente 60% da produção do 
país. As plantações estão ficando cada vez mais mecanizadas; cerca de 30% já são colhidas por máqui-
nas em São Paulo. As leis estaduais determinam que, a partir de 2005, a colheita de cana não poderá ser 
feita com a queimada. 
 
a) Discuta as vantagens para o ambiente da colheita sem queimada. 
b) Quais as desvantagens do uso de maquinários na colheita da cana? 
 
É importante considerarmos que o caminho para o desenvolvimento econômico passa pela preservação 
do ambiente e diminuição da poluição. É importante conhecermos e escolhermos entre as alternativas que 
minimizem os danos ambientais, sem comprometer as necessidades que temos. Para nos manter bem 
informados, devemos ler livros, revistas e jornais que tratem do assunto. Desse modo poderemos formar 
uma opinião, discutir com outras pessoas e nos mobilizarmos em defesa das melhores propostas. Afinal, 
um ambiente que pode oferecer recursos econômicos e ao mesmo tempo não ser degradado é responsa-
bilidade de todos nós! 
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