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O capítulo inicia conceituando os termos “matéria” e “energia”, explicando sua 
importância para os seres vivos e suas transformações. O primeiro tópico 
apresenta o fluxo de energia, trazendo exemplos da transferência de energia 
dentro de uma cadeia alimentar. Posteriormente são apresentadas as pirâ-
mides ecológicas, que são a representação de diversos fatores: número de 
indivíduos, biomassa, quantidade de energia, sendo diferentes para cada um 
dos fatores citados: pirâmide de números, biomassa e energia. Os ciclos da 
matéria, água, carbono, nitrogênio e fósforo, também são apresentados com 
textos e esquemas.

Energia e matéria nos ecossistemas

 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
3 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Compreender o que é matéria e o que é energia dentro de um 

ecossistema.

 • Identificar a origem da energia existente em cada nível trófico 
do ecossistema.

 • Interpretar as relações alimentares como forma de garantir a 
transferência de matéria e de energia do ecossistema.

 • Diferenciar os tipos de pirâmides ecológicas.

 • Traçar o circuito de determinados elementos químicos (água, 
carbono, oxigênio, nitrogênio e fósforo), colocando em evidên-
cia seu deslocamento entre o mundo inorgânico e o mundo or-
gânico.

 • Confrontar suposições individuais e coletivas com informações 
obtidas.
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  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 

Interação entre os seres vivos.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 • Giz.

 • Lousa.

 • Esquemas e vídeos em slides.

 • Caderno de anotações.

 • Lápis.

Promova a leitura do texto inicial Energia e matéria nos ecossistemas (pági-
na 63) e debata com os alunos as questões apresentadas no final da página, 
no Boxe Explorando ideias do texto. Ao abordar o primeiro tópico sobre fluxo 
de energia mostre a imagem da página 64 para uma melhor visualização de 
como a energia solar é aproveitada pelos sistemas biológicos; utilize além 
do exemplo do livro, para explicar o fluxo de energia, outros exemplos para 
uma melhor compreensão por parte dos alunos. Ao apresentar e discutir 
os tipos de pirâmides ecológicas com os exemplos e as imagens do livro 
(páginas 66 e 67) esclareça as unidades de medida para cada uma delas, 
como descrito no livro. É importante trabalhar o Boxe Mais aprofundamento 
(página 67). Trabalhe com os alunos as questões 1 e 2 do quadro Para reca-
pitular e as questões 2, 4 e 5 do quadro Biologia nos vestibulares e no ENEM 
(página 77). Finalize a aula pedindo para que os alunos pesquisem sobre os 
principais ciclos da matéria.

AULA 1

PREPARAÇÃO

Selecione esquemas e vídeos referentes aos ciclos biogeoquímicos e os orga-
nize em slides para uma melhor visualização por parte dos alunos. 
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AULA 2 

Inicie a aula questionando os alunos sobre a pesquisa realizada referente aos 
principais ciclos da matéria ou biogeoquímicos. Seria interessante que alguns 
alunos compartilhassem aquilo que leram, tentando explicar o ciclo de algum 
dos elementos para a turma. Antes de iniciar a apresentação e discussão dos 
ciclos biogeoquímicos, faça uma tabela para ser alimentada pelos alunos com 
informações sobre os ciclos: reservatórios, etapas do ciclo, disponibilidade x 
indisponibilidade para os seres biológicos. Apresente, então, nesta aula o ci-
clo da água e do carbono. Utilize as imagens do livro (páginas 68, 69 e 70), os 
esquemas e vídeos para uma melhor visualização e compreensão por parte 
dos alunos. Peça que os estudantes completem a tabela com as informações 
dos dois ciclos apresentados e discuta com eles. Para finalizar a aula resolva 
o exercício 3 do quadro Para recapitular e a questão 1 do quadro Biologia nos 
vestibulares e no ENEM (página 77).

Por meio das discussões, exercícios realizados em sala e elaboração do qua-
dro com as características de cada ciclo biogeoquímico, é possível identifi-
car se os alunos estão conseguindo compreender a diferença entre matéria 
e energia, se identificam a origem da energia existente em cada nível, se dife-
renciam as pirâmides ecológicas e se são capazes de traçar a movimentação 
dos elementos entre as fontes inorgânicas e orgânicas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

AULA 3 

Nesta aula inicie retomando o quadro que está sendo confeccionado, relem-
brando as informações dos ciclos da água e do carbono. Apresente aos alu-
nos os ciclos do nitrogênio e do fósforo também utilizando imagens do livro 
(páginas 70, 72 e 74) e os esquemas e vídeos para uma melhor visualização 
por parte dos alunos. É importante que o ciclo do nitrogênio seja bem deba-
tido em sala, pois é um dos ciclos mais complexos e de difícil compreensão. 
Peça para os estudantes que terminem de completar a tabela com as infor-
mações dos dois ciclos apresentados e discuta com eles as diferenças entre 
os quatro ciclos. Trabalhe com os alunos a Atividade Prática (página 73), o 
exercício 4 do quadro Para recapitular e a questão 3 do quadro Biologia nos 
vestibulares e no ENEM (página 77).


