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O texto inicial do capítulo aborda o conceito de sustentabilidade, impactos e 
processos responsáveis pela perda da biodiversidade global. Após esta pri-
meira abordagem são apresentadas as consequências da explosão demo-
gráfica mundial sobre a biosfera, trazendo consequências imediatas e secun-
dárias para serem discutidas. O grande foco deste capítulo é a poluição, seu 
conceito e principais poluentes. Ao discutir os poluentes do ar são retratados: 
a inversão térmica, a chuva ácida, o buraco na camada de ozônio, o efeito 
estufa e o aquecimento global, e apresentadas algumas consequências em 
nosso país, além da abordagem sobre o Protocolo de Kyoto. Posteriormente, 
é apresentada a água, como um recurso precioso, e suas formas de poluição. 

Consumo, conservação e sustentabilidade

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

 DURAÇÃO: 
5 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Identificar as principais causas de destruição dos ecossistemas.

 • Comparar argumentos favoráveis ao uso sustentável da biodi-
versidade e tomar posição a respeito do assunto.

 • Compreender as diversas formas de poluição e poluentes no 
meio terrestre e aquático.

 • Analisar as medidas discutidas por ambientalistas e pesquisa-
dores para reduzir a destruição dos ecossistemas.

 • Confrontar suposições individuais e coletivas com informações 
obtidas.

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Diversidade da vida.
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 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 • Giz.

 • Lousa.

 • Caderno de anotações.

 • Lápis. 

Inicie o capítulo com questionamentos sobre sustentabilidade, biodiversidade 
e os processos que influenciam para que essa biodiversidade seja reduzida 
na biosfera. Partindo dos conceitos preestabelecidos pelos alunos, promova a 
leitura e discussão dos textos iniciais Sustentabilidade (página 141) e Impac-
tos sobre a biodiversidade (página 142). Apresente o conceito de demogra-
fia, a expansão demográfica e suas consequências para o funcionamento da 
biosfera. Aborde o conceito de poluição e poluentes, discutindo os poluentes 
do ar com o auxílio da tabela da página 145, analisando os gráficos apresen-
tados nas páginas 145 e 146. Questione os alunos sobre quais os efeitos e 
processos gerados pela poluição do ar. Pode ser confeccionada uma tabela 
com os processos e suas características, evidenciando as diferenças e apre-
sentando somente os conceitos de inversão térmica, a chuva ácida, o buraco 
na camada de ozônio, o efeito estufa e o aquecimento global. Ao término da 
aula, peça que os alunos pesquisem sobre o Protocolo de Kyoto. 

AULA 1

PREPARAÇÃO

Busque vídeos que apresentem os processos de poluição descritos no capítu-
lo para uma melhor visualização e discussão do tema com os alunos. Pesqui-
se sobre a poluição dos corpos de água da cidade ou região. 
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AULA 2 

Partindo dos conceitos expostos na aula anterior, apresente aos alunos cada 
um dos processos de forma detalhada, confeccionando a tabela de diferenças 
entre os processos. Para contribuir com uma melhor visualização por parte 
dos alunos, utilize os gráficos da página 147 ao expor sobre inversão térmica; 
o esquema da página 148 ao falar do efeito de partículas sobre a camada de 
ozônio, e o texto O que o aquecimento global pode causar ao Brasil (páginas 
152 e 153). Apresente vídeos que demonstrem o processo de chuva ácida e 
também o de aquecimento global, com o objetivo de gerar discussão com os 
alunos. Promova uma discussão sobre o Protocolo de Kyoto, suas vantagens 
e desvantagens, os países envolvidos e as medidas apontadas. Ao término da 
aula levante questionamentos referentes à poluição em geral, como ocorre 
em outros ambientes (terra e água). 

AULA 3 

AULA 4 

Apresente o texto Água, um recurso precioso (página 154) utilizando o mapa 
de distribuição desse recurso (página 154) e também o gráfico da página 155, 
promovendo uma discussão com os alunos. Aborde os tipos de poluição da 
água apresentados no capítulo: poluição química, petróleo derramado, esgo-
to, eutrofização e poluição pelo calor (é interessante também elaborar uma 
tabela evidenciando as características/diferenças entre cada uma delas). 
Apresente vídeos que reforcem o que foi exposto para uma melhor visualiza-
ção. Solicite uma pesquisa aos alunos sobre a poluição dos principais corpos 
de água da cidade ou região, com base nos dados do texto do Boxe Diálogos: 
Investigando a poluição das águas (página 160).

Promova uma discussão sobre as pesquisas realizadas, apresentando ima-
gens dos corpos de água da cidade ou região. Discuta o texto A degradação 
do solo (página 161), evidenciando o problema do lixo e outros fatores que 
contribuem para esse processo. Leve notícias ou textos (divida os alunos em 
grupos) sobre a degradação da biodiversidade, com exemplos de perdas de 
habitats, exploração excessiva de recursos naturais e introdução de espécies 
invasoras. Questione os alunos sobre qual a forma como a biodiversidade 
está sendo reduzida em cada exemplo. Apresente as formas de degradação 
da biodiversidade já citadas, também abordando o risco de extinção, com as 
espécies da fauna e flora que estão ameaçadas, discutindo os fatores que 
levam uma espécie a entrar nessa lista. 
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Durante as discussões e atividades desenvolvidas em sala de aula, assim 
como também por meio das leituras das reportagens e da confecção das ta-
belas de poluição é possível verificar a real compreensão dos alunos referen-
te aos temas abordados neste capítulo, analisando o confronto de conceitos 
preestabelecidos com os obtidos em sala de aula. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

AULA 5 

Relembre as tabelas confeccionadas sobre os tipos de poluição do ar e da 
água, discutindo suas peculiaridades e diferenças. Discuta com os alunos o 
texto Crise no meio ambiente vai obrigar pessoas a consumirem menos (pá-
gina 165). Trabalhe as questões do Para recapitular (páginas 165 e 166), do 
Boxe Desenvolvendo habilidades (página 166), e as questões do quadro Biolo-
gia nos vestibulares e no ENEM (página 167). 


