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Caro(a) aluno(a),

Neste Caderno, você estudará a biosfera, uma delgada camada que envolve o planeta e é habitada pelos 

seres vivos. A partir desse estudo, você perceberá como o conhecimento químico e a tecnologia permitiram 

ao ser humano extrair da natureza uma série de recursos. Vai também saber mais sobre o petróleo, o gás 

natural e o carvão mineral, recursos presentes em nosso cotidiano e discutidos pela mídia, na perspectiva 

de equacionar o desafio da exploração dos recursos necessários ao desenvolvimento tecnológico e da pre-

servação indispensável do planeta. Você aplicará conhecimentos das áreas de Matemática e Geografia para 

avaliar a importância da jazida de petróleo e gás natural da Bacia de Santos. E verá que a biosfera nos fornece 

alimentos, combustíveis e metais, entre outros materiais necessários à manutenção dos hábitos da vida con-

temporânea. Além disso, vai analisar rótulos de diferentes alimentos industrializados e reconhecer diferenças 

em suas composições, relacionando-as aos macronutrientes − carboidratos, lipídios e proteínas − e às suas 

propriedades organolépticas.

Ainda sobre o petróleo e o carvão mineral, você conhecerá seus processos de separação e refino, as 

propriedades das substâncias constituintes desses combustíveis fósseis e seus múltiplos usos. Finalmente, 

com os conhecimentos adquiridos, poderá avaliar as fontes de energia mais compatíveis com a melhoria 

da qualidade de vida individual e coletiva. 

Este Caderno propõe também uma discussão sobre desequilíbrios ambientais, como a poluição associada 

à extração, à transformação e ao descarte de recursos da natureza. Você entenderá os processos que geram a 

intensificação do efeito estufa e da chuva ácida e a diminuição da espessura da camada de ozônio, observan-

do, em cada caso, quais são os principais poluentes envolvidos e as consequências ambientais do processo. 

Com isso, esperamos que você recorra aos conhecimentos químicos para entender melhor os problemas cau-

sados pela intervenção do ser humano no ambiente e possa propor e discutir possíveis medidas de correção.

Você também compreenderá o papel do ar atmosférico e dos gases que o compõem – oxigênio, dióxido de 

carbono e nitrogênio, entre outros – no ciclo da vida do planeta e conhecerá as relações entre a concentração 

de poluentes atmosféricos e os riscos à saúde; a poluição das águas por esgotos domésticos e os processos de 

tratamento; os efeitos que os íons fosfato podem causar no meio aquático e os problemas gerados pelo uso 

de pesticidas e descarte de plásticos.

Esperamos contribuir para que você possa emitir opiniões sobre assuntos relacionados aos temas aqui 

abordados, tomar posições e propor intervenções solidárias, sempre com vistas à diminuição da poluição no 

planeta.

Bom estudo!

Equipe Curricular de Química  
Área de Ciências da Natureza 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB  

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo





SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1

A BIOSFERA COMO FONTE DE MATERIAIS ÚTEIS  

AO SER HUMANO

Neste volume, o foco do estudo recairá sobre a biosfera como fonte de materiais úteis para 
a sobrevivência do ser humano. A biosfera compreende as partes da hidrosfera, da litosfera e da 
atmosfera habitadas pelos seres vivos. Desse modo, a biosfera não é simplesmente um lugar, e sim 
um sistema de relações entre os seres vivos e entre a matéria e a energia que os circundam e das quais 
são constituídos.

Seu professor realizou uma atividade que permitiu a discussão das informações que você e 
seus colegas já possuem sobre alguns materiais extraídos da biosfera, assim como seus usos e sua 
importância social.

Registre no espaço abaixo um resumo das ideias discutidas.

!
?
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2

COMPOSIÇÃO, PROCESSAMENTO E USOS DO PETRÓLEO, 

DO GÁS NATURAL E DO CARVÃO MINERAL

Atividade 1 – Petróleo e gás natural como fontes de materiais

Você já deve ter ouvido nos meios de comunicação ou mesmo lido em revistas e jornais alguma 
notícia sobre a presença de petróleo na camada pré-sal das bacias do Sul e do Sudeste do Brasil. 
O petróleo tem importância econômica nos dias de hoje? Você já pensou que tipo de material é o 
petróleo? Será uma substância composta? Será uma solução? Será uma mistura? Nesta atividade, 
você buscará respostas para essas questões.

!
?

Busque notícias que relacionem as jazidas de petróleo presentes no litoral brasileiro com a 
economia brasileira e registre as informações pesquisadas.
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2.  O que é a camada pré-sal?

Considere a sua pesquisa e a discussão conduzida pelo professor e responda às questões a seguir.

1.  Qual é o volume calculado das reservas brasileiras de petróleo? Em quanto se avalia que essas 
reservas tenham aumentado com as recentes descobertas?

4.  Posicione-se: Neste momento, no qual se buscam fontes de energia alternativas e menos po-
luentes, você investiria na exploração dessas reservas? Busque dados para subsidiar sua posição.

3.  A que profundidade se inicia a camada pré-sal no litoral brasileiro? Qual é a estimativa de quan-
to deverá ser perfurado para que se atinja a reserva de petróleo e gás?

Química – 3a série – Volume 2
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Quais processos estão envolvidos na obtenção dos derivados do petróleo?

O texto a seguir fornecerá mais informações a respeito do petróleo. Grife as palavras desconhe-
cidas que, porventura, surjam no texto: seus significados serão esclarecidos até o final desta Situação 
de Aprendizagem. Após a leitura, responda às questões.

Leitura e análise de  texto

Processos envolvidos na obtenção dos derivados do petróleo

O petróleo é uma fonte de materiais muito importante para a sociedade moderna 
por ser utilizado na produção de inúmeras matérias-primas e de diversos combustíveis. 
O petróleo é uma mistura menos densa do que a água, inflamável, de aspecto oleoso e 
de cor que pode variar desde o castanho até o preto, passando pelo verde; sua cor de-
pende de sua composição e esta depende da sua região de origem.

A unidade de comercialização do petróleo é o barril. Pesquise qual é o volume de um barril 
de petróleo e qual é a sua cotação e calcule o preço por litro de petróleo. Pesquise, também, quais 
produtos são extraídos do petróleo, quais são seus principais derivados, assim como algumas de suas 
aplicações industriais e no dia a dia.

Química – 3a série – Volume 2

8



Acredita-se que o petróleo tenha sido formado há milhões de anos pela decompo-
sição de seres vivos acumulados em ambientes com pouco gás oxigênio e submetidos a 
altas pressões e temperaturas. Nesses depósitos também havia sedimentos que, nessas 
condições, formaram rochas chamadas sedimentares. Acredita-se ainda que o petróleo 
não seja sempre encontrado na rocha em que foi formado, pois, dependendo das ca-
racterísticas do subsolo, pode se deslocar até encontrar um local mais apropriado para 
acumular-se, formando jazidas. Nesse local 
também pode ser encontrado gás natural. 

O petróleo é uma mistura que contém 
principalmente hidrocarbonetos (compos-
tos formados exclusivamente por carbono 
e hidrogênio) e, em proporções bem me-
nores, compostos nitrogenados, oxigenados 
e sulfurados. Conforme a composição, o 
petróleo pode ser classificado como petró-
leo de base parafínica, de base naftênica e 
de base intermediária. O primeiro é cons-
tituído principalmente por hidrocarbone-
tos de cadeia aberta, ramificada ou não. O 
segundo é constituído principalmente por 
hidrocarbonetos cíclicos (ciclanos), como 
o metilciclopentano, o cicloexano, o dime-
tilciclopentano etc. O terceiro é o petróleo 
cuja composição está entre os de base pa-
rafínica e os de base naftênica.

A composição da mistura varia de acor-
do com a formação geológica do terreno 
onde foi formada. Conhecê-la é importante 
para que sejam determinadas as condições 
específicas em que ocorrerá o refino, o qual 
consiste em uma série de processos sequen-
ciais para transformar o petróleo bruto em 
seus derivados. A primeira etapa desse pro-
cesso é a destilação fracionada, na qual são 
obtidos, entre outros, a nafta, o gás lique-
feito de petróleo (GLP), o querosene e as 
principais frações que serão utilizadas na 
produção da gasolina e do óleo diesel. 

Conforme foi visto no volume 1 da 3a 
série, quanto menor a temperatura de ebu-
lição de uma substância, maior a tendência 

Adaptado de: GEPEQ - Grupo de Pesquisa  

em Educação Química. Interações e transformações III. 
Química e sobrevivência: atmosfera, fonte de materiais. 

São Paulo: Edusp, 2000. p. 54.
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Esquema que representa o funcionamento de uma torre de 

destilação de petróleo. 
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de que ela se condense nas partes mais altas da coluna de destilação. Dessa forma, os 
compostos de menor massa molecular são recolhidos no topo da coluna, enquanto  
os outros, de maior massa molecular, vão sendo recolhidos nos níveis mais baixos.

Os resíduos dessa destilação são redestilados mediante um processo a vácuo que 
possibilita a extração de outras frações, também utilizadas na indústria petroquímica.

Dependendo do tipo de produto que se deseja e do tipo de petróleo de que se dis-
põe, alguns dos produtos obtidos nos processos de destilação podem ser submetidos ao 
craqueamento, à reforma ou à alquilação. 

No craqueamento, as moléculas formadas por um grande número de átomos (alta 
massa molecular) e saturadas (só possuem ligações simples entre os átomos de carbo-
no) são quebradas em outras, com um número menor de átomos (baixa massa molecu-
lar) e insaturadas (possuem ligações duplas e triplas entre os carbonos). As moléculas 
resultantes do processo de craqueamento têm mais tendência a sofrer reações químicas 
do que as moléculas originais.

Na reforma, moléculas de alta massa molecular são obtidas a partir de outras de 
baixa massa molecular. 

Na alquilação, obtêm-se moléculas com um número maior de ramificações. Isso é 
interessante especialmente no caso da produção da gasolina, a qual, para ter uma ade-
quada resistência à compressão, deve conter em sua composição certa quantidade de 
hidrocarbonetos ramificados.

Elaborado por Hebe Ribeiro da Cruz Peixoto, Isis Valença de Sousa Santos e Maria Fernanda Penteado Lamas  

especialmente para o São Paulo faz escola.

Questões para análise do texto

1.  O que é petróleo? Por que ele é considerado economicamente importante?

2.  Quais explicações são dadas para o processo de formação do petróleo? Você diria que o petróleo 
faz parte da biosfera? Explique.

Química – 3a série – Volume 2
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3.  O petróleo é uma mistura? Justifique sua resposta.

4.  O que é o refino do petróleo?

5.  Cite alguns materiais que podem ser obtidos a partir do refino do petróleo.

6.  No texto, são citados processos envolvidos no refino do petróleo: destilação fracionada, craquea- 
mento, reforma e alquilação. Explique com suas palavras o que ocorre em cada um deles e para 
que são utilizados.

Química – 3a série – Volume 2
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Questões para análise do texto

1.  Como foi formado o gás natural? Onde pode ser encontrado? Você diria que o gás natural faz 
parte da biosfera? Justifique.

O gás natural e sua purificação

O gás natural é um combustível fóssil e, assim como o petróleo, foi formado pela 
decomposição de matéria orgânica durante milhões de anos. Ele é encontrado em 
rochas porosas no subsolo e, em geral, em uma camada acima da reserva de petróleo. 
No entanto, as rochas porosas que armazenam o gás também podem estar em locais 
onde não se encontra reserva de petróleo.

O principal constituinte do gás natural é o gás metano (de 50% a 70%), mas outras 
substâncias, como o butano, o propano, o etano, o nitrogênio, o dióxido de carbono ga-
soso, a água e o sulfeto de hidrogênio, também podem estar presentes. Depois de extraído 
da jazida, o gás natural precisa passar por um tratamento para se adequar ao consumo, 
tratamento este feito nas unidades de processamento. Em uma primeira etapa, são reti-
radas as frações condensáveis (propano e butano), que têm interesse industrial. Depois, é 
necessário retirar a água e o sulfeto de hidrogênio antes de o gás ser enviado para as linhas 
de transmissão. Quando a água não é retirada, as linhas de transmissão sofrem um intenso 
processo de corrosão. A remoção de água pode ser feita pela passagem do gás por substân-
cias secantes como alumina, cloreto de cálcio, ácido sulfúrico etc. A legislação também 
exige a eliminação do gás sulfeto de hidrogênio (H

2
S), que, além de causar corrosão nas 

linhas de transmissão, forma óxidos de enxofre gasosos (SO
2
 e SO

3
) quando queimado. 

Esses gases, se liberados para a atmosfera, reagem com águas de chuvas, aumentando-lhes 
a acidez.

Elaborado por Hebe Ribeiro da Cruz Peixoto, Isis Valença de Sousa Santos e Maria Fernanda Penteado Lamas  
especialmente para o São Paulo faz escola.

Leitura e análise de  texto

O gás natural e sua purificação

O texto a seguir fornecerá mais informações a respeito do gás natural. Procure grifar as palavras 
desconhecidas que, porventura, surjam no texto: seus significados serão esclarecidos até o final desta 
Situação de Aprendizagem. Antes da leitura, veja também as questões para análise do texto e pense 
em possíveis respostas. Após a leitura do texto, responda-as por escrito.

Química – 3a série – Volume 2
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2.  Quais são os principais constituintes do gás natural?

3.  O gás natural precisa passar por um tratamento antes de ser enviado para as linhas de transmis-
são? Por que se deve retirar o vapor-d’água do gás natural?

4.  Que problema ambiental pode ser agravado se o sulfeto de hidrogênio presente no gás natural 
não for eliminado?

5.  Escreva dois parágrafos explicitando o processo de formação, a composição média, os processos 
de separação e de purificação e os usos do petróleo e do gás natural.

Química – 3a série – Volume 2
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Temperaturas de ebulição e massas molares de alguns hidrocarbonetos

Hidrocarboneto
Temperatura de 

ebulição a 1 atm (oC)
Massa molar (g · mol–1)

Alcanos

Metano (CH
4
) – 161,5 16

Etano (C
2
H

6
) – 88,6 30

Propano (C
3
H

8
) – 42,1 44

Butano (C
4
H

10
) – 0,48 58

Pentano (C
5
H

12
) 36,1 72

Hexano (C
6
H

14
) 68,7 86

Alcenos

Eteno (C
2
H

4
) – 103,7 28

Propeno (C
3
H

6
) – 47,7 42

But-1-eno (C
4
H

8
)  

(ou 1-buteno)
– 6,3 56

Pent-1-eno (C
5
H

10
) 

(ou 1-penteno)
30,0 70

Hex-1-eno (C
6
H

12
) 

(ou 1-hexeno)
63,5 84

Alcinos

Etino (C
2
H

2
) – 84,0 26

Propino (C
3
H

4
) – 23,2 40 

But-1-ino (C
4
H

6
)  

(ou 1-butino)
8,1 54

Pent-1-ino (C
5
H

8
) 

(ou 1-pentino)
40,1 68

Hex-1-ino (C
6
H

10
) 

(ou 1-hexino)
71,3 82

Atividade 2 – Relação entre propriedades, estrutura e nomenclatura de hidro-
carbonetos

No texto sobre o petróleo apareceram termos como hidrocarbonetos de cadeia aberta ou fechada, 
hidrocarbonetos de cadeia ramificada etc. Nesta atividade, você vai entendê-los melhor. 

Iniciaremos o estudo observando a tabela a seguir.

Elaborado pelas autoras especialmente para o São Paulo faz escola.
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2.  Cite os nomes do alcano, do alceno e do alcino que possuem dois átomos de carbono em suas mo-
léculas. Qual regularidade você observa em suas nomenclaturas (seus nomes)? Faça o mesmo para os 
alcanos, alcenos e alcinos cujas moléculas possuem três, quatro, cinco e seis átomos de carbono.

Questões para a sala de aula

1.  Ao comparar os compostos pertencentes ao grupo dos alcanos, é possível relacionar o número 
de átomos que compõem as moléculas e suas temperaturas de ebulição? Justifique. Faça a mes-
ma análise para os alcenos e os alcinos.

3.  É possível estabelecer alguma relação matemática entre os números de átomos de carbono e de hi-
drogênio dos compostos pertencentes ao grupo dos alcanos? Qual? E para os alcenos e os alcinos?

Desafio!

1.   Lembre-se de que o processo de craqueamento envolve a produção de compostos  
insaturados. Um exemplo é a estrutura a seguir:

Desafio!

Usando o que estudou na 2a série sobre forças interpartículas, você saberia explicar as 
relações observadas entre o número de átomos que compõem as moléculas e suas tempe-
raturas de ebulição?

Química – 3a série – Volume 2
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1.  Observe as fórmulas estruturais estendidas e condensadas do etano e complete a tabela forne-
cendo as fórmulas estruturais dos compostos.

Observe as estruturas do but-1-eno e do propeno. Como o seu professor já infor-
mou, esses compostos são alcenos, pois contêm duplas ligações entre átomos de 
carbono. Procure explicar por que a fórmula genérica dos alcenos é C

n
H

2n
 e a dos 

alcanos é C
n
H

(2n+2)
.

2.  Os alcinos apresentam a fórmula geral C
n
H

(2n - 2)
. Tente então escrever as fórmulas es-

truturais dos seguintes alcinos: 

C
2
H

2
 (etino) C

6
H

10
 (hex-1-ino) C

6
H

10
 (hex-2-ino)

Nome do composto
Fórmula estrutural 

estendida
Fórmula estrutural 

condensada

Etano

Etino

Pent-2-eno

+
H H H H H H H

H H H H H H H

C HH C C C C C C

H H H

H H H

HH C C C C

H

H H H

H H
2

H C C C +

but-1-eno propenoheptano

H H

H H

C C HH H
3
C CH

3

Química – 3a série – Volume 2
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2.  Analise as fórmulas moleculares das substâncias do exercício anterior. Observe os átomos nelas 
presentes. Sabendo que são denominadas hidrocarbonetos, como você definiria um hidrocar-
boneto? Depois, pesquise em um livro didático e compare sua definição com a do livro. São 
semelhantes? Ao apresentar as respostas na sala de aula, discuta-as com seus colegas e com seu 
professor para chegarem a um consenso.

  O professor fornecerá os dados de algumas propriedades dos compostos construídos para o pre-
enchimento da tabela a seguir. 

Composto
Temperatura de 

fusão a 1 atm (oC) 
Temperatura de 

ebulição a 1 atm (oC)
Densidade a 25 oC 

(g · mL–1)

Hex-3-ino

Pent-2-ino

Questões para a sala de aula (continuação)

4.  Considerando que o átomo de carbono faz quatro ligações covalentes e o átomo de hidrogênio faz 
uma ligação covalente, construa todas as estruturas possíveis para o composto de fórmula C

4
H

8
.

Química – 3a série – Volume 2

17



6.  Compare as estruturas do but-1-eno e do cis-but-2-eno. Em seguida, compare as estruturas do 
but-1-eno e do trans-but-2-eno. Por que foram utilizados os números 1 e 2 nesses nomes?

7.  Compare as estruturas do cis-but-2-eno e do trans-but-2-eno. Sabendo que os termos cis e 
trans vêm do latim e que cis significa “do mesmo lado” e trans significa “do outro lado”, expli-
que os nomes cis-but-2-eno e trans-but-2-eno.

5.  Considerando as estruturas encontradas, você diria que elas representam compostos diferentes? 
Justifique sua resposta com base nas propriedades físicas desses compostos. É importante que 
seus nomes sejam diferentes?

8.  Observe as estruturas que você construiu na questão 4. Procure justificar por que uma delas 
é denominada metilpropeno. (Dica: procure a maior sequência de carbonos que contenha as 
ligações duplas em cada composto. Para isso, imagine uma linha que passa sobre os carbonos. 
Para traçar essa linha, você não pode tirar o lápis do papel. Observe o número de carbonos que 
foi englobado pela linha em cada um dos compostos.)

9.  Observe as estruturas dos compostos a seguir, assim como a sua resposta para a questão 7.

Química – 3a série – Volume 2
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Alcano Estrutura
Temperatura de 
ebulição a 1 atm 

(oC)

Fórmula 
molecular

Hexano H
3
C CH

3

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C 69

2-metilpentano CH
2

CH
3

H
3
C

H

C CH
2

CH
3 60

3-metilpentano
CH

2 CH
3

CHH
3
C CH

2

CH
3

63

2,2-dimetilbutano CH
2

CH
3

CH
3

H
3
C C CH

3 50

2,3-dimetilbutano CH

CH
3

CH
3

H
3
C CH CH

3 58

  a)  Qual composto você diria que é o cis-1,2-dimetilciclopentano? Explique sua resposta.

  b)  Como você nomearia o outro composto?

10. Os compostos construídos a partir da fórmula C
4
H

8
 são ditos isômeros. Escreva uma definição para 

compostos isômeros. Depois, busque em um livro a definição de isômero. A sua definição e a do li-
vro são coerentes? Se não, discuta com seu professor e com seus colegas até chegarem a um consenso.

11. Complete a tabela apresentando a fórmula molecular de cada um dos compostos. Identifique 
também a cadeia principal e as ramificações nas estruturas de cada um dos compostos.
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12. Sabendo que a ramificação –CH
3
 é chamada metil, explique a utilização dos nomes 2-metil- 

pentano e 3-metilpentano. Existe a necessidade desses números? Justifique.

Desafio!

Existe um composto de nome 4-metilpentano? E but-3-eno (ou 3-buteno)? E 2-etil- 
butano? Explique.

13. Observe as estruturas dos compostos 2,2-dimetilbutano e 2,3-dimetilbutano. Explique a neces-
sidade do uso desses números e do prefixo di-.

14. Observe as estruturas do 2-metilpentano e do 2,2-dimetilbutano. Explique por que um deles é 
chamado de pentano e o outro de butano, se ambos possuem seis átomos de carbono.

15. Compare as temperaturas de ebulição dos compostos sem ramificação com as temperaturas de ebu-
lição dos compostos com uma ramificação e com duas ramificações. Que relação há entre o número 
de ramificações e a temperatura de ebulição desses isômeros? Como você explicaria essa relação?
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Compostos cíclicos são formados por átomos de carbono ligados em forma de anel. Nesses compos-
tos, os átomos de carbono continuam fazendo quatro ligações. Tente construir isômeros cíclicos do C

4
H

8
.

Atividade 3 – O carvão mineral como fonte de materiais

O texto a seguir fornece mais informações a respeito do carvão mineral. Procure grifar as pala-
vras desconhecidas que, porventura, surjam no texto: seus significados serão esclarecidos até o final 
desta Situação de Aprendizagem. Antes da leitura, veja as questões para análise do texto e pense em 
possíveis respostas. Após ler o texto, responda-as por escrito.

O carvão mineral como fonte de materiais

O carvão mineral, além de ser um combustível importante, divide com as substâncias petro-
químicas o fornecimento de matérias-primas utilizadas em indústrias de corantes, remédios, pes-
ticidas, elastômeros e plásticos, entre outras. Por isso, considera-se que o carvão mineral constitui 
a maior reserva mundial de matéria-prima orgânica (compostos de carbono) concentrada; é bom 
lembrar que, apesar de levar o nome de mineral, trata-se de um fóssil. 

Quando o carvão sofre pirólise térmica (destilação destrutiva), converte-se em di-
versos produtos sólidos, líquidos e gasosos. Pirólise é a degradação de qualquer material 
orgânico pelo calor na ausência parcial ou total de oxigênio. A falta de oxigênio tem 
como objetivo evitar a combustão. Os produtos obtidos por esse processo dependem 
da temperatura e do tipo de carvão utilizado. Normalmente, a pirólise do carvão é 
conduzida a temperaturas que variam de 454 oC a 982 oC; nas temperaturas baixas, 
obtêm-se maiores quantidades de produtos líquidos, enquanto nas temperaturas mais 
altas a quantidade de produtos gasosos é maior. Os produtos líquidos são água, alca-
trão e óleo cru leve. Os produtos gasosos são hidrogênio, metano, etileno, monóxido 
de carbono, dióxido de carbono, sulfeto de hidrogênio, amônia e nitrogênio.

As reservas de carvão brasileiras estão localizadas principalmente no Rio Grande 
do Sul e em Santa Catarina. Visto que o carvão brasileiro apresenta altos teores de 
cinzas e de enxofre, baixo poder calorífico, que seu processo de beneficiamento é difícil 

Leitura e análise de  texto
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Carvão de retorta

Carvão

Fração líquida Fração gasosaFração sólida

Coque Alcatrão

Piches Estireno Sulfato de amônia

Piridina Benzeno

Naftaleno Tolueno

Fenol Orto, meta e paraxileno

Óleo cru
Gás combustível

Elaborado por Hebe Ribeiro da Cruz Peixoto, Isis Valença de Sousa Santos e Maria Fernanda Penteado Lamas  

especialmente para o São Paulo faz escola.

e que os custos envolvidos na remoção de poluentes nele presentes são elevados, ele não é 
explorado muito intensamente no Brasil. 

O fluxograma a seguir mostra os principais produtos que podem ser obtidos na pirólise 
do carvão mineral.

Questões para análise do texto

1.  Qual é a diferença entre carvão mineral e carvão vegetal? Reveja o texto sobre o carvão estudado 
no volume 1 da 1a série.

2.  Como é formado o carvão mineral na natureza? Reveja o texto sobre o carvão estudado no  
volume 1 da 1a série.

3.  Cite algumas aplicações do carvão mineral.
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4.  O que é pirólise térmica? Para que ela é utilizada?

5.  Por que o carvão mineral não é muito explorado no Brasil?

6.  Qual é a principal utilização do carvão mineral no Brasil? Por quê?

De acordo com as orientações de seu professor, pesquise sobre a utilização das substâncias 
obtidas a partir do carvão mineral. Essa pesquisa poderá ser realizada em livros, revistas, jornais e 
textos da internet. Utilize a tabela a seguir para organizar as informações obtidas.

Algumas substâncias obtidas a partir do carvão mineral e algumas de suas aplicações

Fração Substância
Fórmula 

estrutural
Fórmula 

molecular
Usos

Fração 

líquida

Naftaleno C
10

H
8

Piridina
N
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Questões para a sala de aula

Observe a tabela da página seguinte, em que estão explicitadas algumas propriedades dos xile-
nos, e reveja algumas de suas aplicações discutidas anteriormente.

Fração 

líquida

Fenol

OH

Estireno 

Tolueno

CH
3

Benzeno

Xilenos

CH
3

H
3
C

Ortoxileno

CH
3

H
3
C

Metaxileno

CH
3

H
3
C

 
Paraxileno

Fração 

sólida

Coque —

Carvão de 

retorta
—
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Nome  
da função

Estrutura  
do grupo 

característico

Solubilidade 
em água 

Acidez ou 
basicidade da 

solução aquosa
Usos e propriedades

Álcool

Aldeído

Nome
Temperatura 

de ebulição (oC)
Temperatura 
de fusão (oC)

Densidade
(g · mL–1)

Fórmula 
molecular

Ortoxileno 144,4 – 25,5 0,880 C
8
H

10

Metaxileno 139,1 – 47,9 0,864 C
8
H

10

Paraxileno 138,3    13,3 0,861 C
8
H

10

De acordo com a orientação de seu professor, pesquise em um livro a estrutura característica, a 
solubilidade em água e a acidez ou a basicidade das soluções aquosas preparadas com substâncias perten-
centes a diferentes grupos (funções orgânicas). Pesquise também alguns usos dessas classes de compostos.

1.  Pode-se dizer que o ortoxileno, o metaxileno e o paraxileno são a mesma substância? Justifique 
sua resposta.

2.  Exponha suas conclusões a respeito da isomeria quando uma molécula apresenta um anel ben-
zênico.
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Questões para a sala de aula

Considere os dois compostos representados a seguir e responda às questões.

butan-1-ol butan-2-ol

1.  Dê a fórmula molecular de cada um dos compostos.

CH2

OH

CH2 2CHCH3 CH2

OH

CHCH3 CH3

Ácido  

carboxí-

lico

Cetona

Éster

Éter

Amina

Amida

Fenol
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2.  Identifique a função orgânica presente nesses compostos.

3.  Esses compostos podem ser considerados isômeros? Por quê?

4.  Faria sentido nomear um composto como butan-3-ol ou como butan-4-ol? Justifique.

5.  A qual função orgânica pertence o etanol? E o metoximetano? Eles são isômeros? Justifique.

6.  Escreva a fórmula estrutural do propan-1-ol e do metoxietano. A que funções orgânicas perten-
cem esses compostos? Eles são isômeros? Justifique.

7.  Discuta a afirmação: “um álcool sempre tem um éter que é seu isômero e vice-versa”.
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1.  Preencha a tabela a seguir, inserindo as estruturas de cada composto.

Isômeros

Fórmula molecular Estrutura e função orgânica Estrutura e função orgânica

C
2
H

4
O

2
Ácido etanoico Metanoato de metila

C
3
H

6
O Propanal Propanona

2.  Considere o composto butan-1-ol.

  a)  Escreva a estrutura e o nome do composto que é isômero desse álcool pela mudança na  
posição do grupo hidroxila.

  b)  Escreva a estrutura dos compostos que são isômeros desse álcool, mas pertencem a outra  
função da Química Orgânica.
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Defina isômeros de cadeia, de posição e de função e discuta as limitações de fórmulas químicas 
moleculares em se tratando de Química Orgânica.
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Tem sido amplamente divulgada na mídia a necessidade de usar combustíveis que não sejam 
derivados de materiais fósseis. Uma dessas fontes – chamadas alternativas – para geração de energia 
é a biomassa. Nesta Situação de Aprendizagem é proposta a realização de pesquisas sobre esse tema. 

Questão para a sala de aula 

1.  Leia a definição de biomassa a seguir e forneça exemplos de materiais pertencentes à biomassa 
e de combustíveis que deles podem ser obtidos.

“Pode ser considerado biomassa todo recurso renovável que provém de matéria orgânica – de 
origem vegetal ou animal – tendo por objetivo principal a produção de energia. A biomassa é 
uma forma indireta de aproveitamento da luz solar: ocorre a conversão da radiação solar em 
energia química por meio da fotossíntese, base dos processos biológicos de todos os seres vivos.”

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Biomassa. 

Disponível em: <http://www.mma.gov.br/clima/energia/energias-renovaveis/biomassa>. Acesso em: 18 nov. 2013.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3 

COMPOSIÇÃO, PROCESSAMENTO E USOS DA BIOMASSA

!
?
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Sob a orientação do seu professor, vocês vão realizar uma pesquisa sobre o tema “biomassa”. 
A seguir, algumas sugestões de questões que podem ajudá-los no desenvolvimento da pesquisa.

Álcool combustível: Quais materiais da biomassa podem ser utilizados para a obtenção de 
álcool combustível? Quais produtos são obtidos da cana-de-açúcar? Os processos de obten-
ção de açúcar e de álcool a partir da cana-de-açúcar são os mesmos? Quanto etanol é pro-
duzido da cana-de-açúcar no Brasil? Qual é o processo de obtenção do etanol usado como 
combustível? Quais subprodutos são obtidos nesse processo? Quais são as vantagens e as 
desvantagens do uso do etanol como combustível automotivo quando comparado à gasolina 
e ao gás natural? 

Biogás: O que é um biodigestor? Quais tipos de biomassa podem ser usados em biodiges-
tores? Quais são os produtos obtidos no processo de biodigestão? Por que se deve contro-
lar o pH e a temperatura do meio reacional? Por que os resíduos sólidos da biodigestão 
podem ser considerados bons fertilizantes? Analise o processo de obtenção do biogás e 
aponte as principais dificuldades que podem ser encontradas. Os seguintes pontos po-
dem ser considerados: a) a possibilidade de interrupção do processo; b) a possibilidade de 
armazenamento; c) a distância entre os locais de produção e de consumo; d) o tratamento 
de resíduos.

Biodiesel: O que é biodiesel? Como é obtido? Quais matérias-primas podem ser utilizadas? 
Como podemos descrever a obtenção de um biodiesel por meio de equação química? Onde 
está sendo utilizado/consumido? Quais são os aspectos positivos e negativos que podem ser 
apontados na produção e no uso do biodiesel? 

Vejam a seguir endereços de algumas páginas que contêm informações sobre o tema. (Acessos 
em: 18 nov. 2013.)

<http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf/05-Biomassa(2).pdf>; 

<http://cenbio.iee.usp.br>;

<http://www.mme.gov.br/programas/biodiesel>;

<www.cetesb.sp.gov.br/biogas/biogas/220-pagina-inicial>;

<http://www.cepea.esalq.usp.br/especialagro/EspecialAgroCepea_4.doc>;

<http://www.inovacao.unicamp.br/report/entre-cortez.shtml>.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 4 

A BIOSFERA COMO FONTE DE ALIMENTOS PARA  

O SER HUMANO

!
?

No Caderno de Biologia da 3a série (volume 1), você estudou nutrição no que se refere às necessi-
dades energéticas diárias de indivíduos com características diferentes. Nesta Situação de Aprendizagem, 
nós vamos retomar alguns desses conceitos e também estudar algumas propriedades e características 
dos chamados macronutrientes: os carboidratos, os lipídios e as proteínas.

Atividade 1 – Estudo da composição de alimentos

Você foi encarregado de trazer embalagens de alimentos pertencentes a determinado grupo. 
Utilize o espaço a seguir para transcrever a tabela nutricional da embalagem que você trouxe.
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Questões para a sala de aula

1.  Qual é o valor energético citado na embalagem que você trouxe? A qual massa de alimento esse 
valor se refere? Qual é o valor energético de 100 g desse alimento?

2.  Quais são as porcentagens de carboidratos, proteínas e lipídios (gorduras totais) presentes no 
alimento analisado por você?

Alimentos com o mesmo componente predominante

Alimento
% do componente 

predominante
Valor energético por  
100 g do alimento

3.  Copie, na tabela a seguir, as informações de alimentos pertencentes ao mesmo grupo que você 
pesquisou, com base em diferentes rótulos de embalagens.

4.  Compare os valores nutricionais explicitados no rótulo do alimento que você trouxe com os valo-
res dos alimentos dos seus colegas que pesquisaram o mesmo grupo de alimentos. São parecidos?
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Alimentos com componentes predominantes diferentes 

Alimento rico em
% do componente 

predominante
Valor energético por  
100 g do alimento

Carboidratos

Proteínas

Lipídios

Até este momento, você só trabalhou com um grupo de alimentos. Agora, consulte seus colegas 
que pesquisaram os outros dois grupos de alimentos.

5.  Compare as composições dos alimentos pesquisados pelo seu grupo com as composições dos outros 
dois grupos de alimentos. Quais são as diferenças nas composições dos três grupos de alimentos 
estudados? Quais são as semelhanças? Quais são os componentes predominantes em cada grupo?

6.  Complete a tabela a seguir com as informações obtidas.

7.  Em uma dieta para emagrecimento, que tipos de nutriente devem ser evitados? Justifique.

Observe os rótulos das embalagens dos alimentos que você costuma consumir quando 
faz um passeio ou quando come fora de casa. Compare os valores nutricionais com os 

APRENDENDO A APRENDER
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Atividade 2 – Estudo das estruturas de lipídios, carboidratos e proteínas

Nesta atividade serão identificadas as funções orgânicas que podem ser encontradas nos carboi-
dratos, nos lipídios e nas proteínas a partir da observação de suas estruturas.

Questões para a sala de aula

Observe a estrutura da glicose e a da frutose e responda às questões propostas.

valores calóricos. Você considera essa refeição (ou esse lanche) adequada tanto em termos 
nutritivos como energéticos? Explique. O que você poderia modificar nessa refeição para 
que ela fosse nutritiva e não excessivamente calórica?

OH

C

H

OH

OH

OH

H

HO

H

H

H

C

C

C

C

C

H

HO

Glicose
(cadeia aberta) 

Frutose
(cadeia aberta) 

OH

H

O

H

OH

OH

H

HO

H

H

C

C

C

C

C

OHH C

H
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5.  “Polímero é um material de alta massa molecular cuja estrutu-
ra consiste na repetição de unidades chamadas monômeros.” 
Considerando essa definição e as estruturas a seguir, pode-se 
dizer que o amido é um polímero? Justifique.

1.  A que grupo de alimentos estudado pertencem a glicose e a frutose?

2.  Identifique nas estruturas as funções orgânicas presentes. São as mesmas para as duas substân-
cias? Justifique.

3.  Comente a frase: “Cada substância pode apresentar somente uma função orgânica”.

4.  Lembre-se do que foi estudado na 2a série sobre interações intermoleculares. Você diria que 
esses compostos tendem a ser solúveis ou insolúveis em água? Justifique.

Glicose 
(cadeia fechada)

H OH

H

OH

CH2 OH

OH

H

OH

H
O

Amido

H

H

OH

CH2 OH

OH

OH H
O H

O

H

H

H

OH

CH2 OH

OH

OH

H

OH

H
O

H

HH

CH2 OH

OH

OH H
O

H

CH2

OH

OH H
O

O

HH

O

H H H

H
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a  Esses lipídios são chamados de triacilgliceróis (ou triglicérides). Há também outros tipos de lipídios, como os glicerofos-

folipídios (ou fosfolipídios), os glicolipídios e os esteroides.

O polietileno e o poliéster são polímeros. Busque a estrutura desses compostos e reconheça os 
monômeros que lhes dão origem.

Questões para a sala de aula (continuação) 

6.  Observe as estruturas a seguir e responda:

  a)  Qual é a função orgânica presente nesses lipídiosa?

Lipídio A: trilaurato de glicerina ou triundecanato de glicerina

O

C O CH2H3C

H3C

H3C

O

C O CH

O

C O CH2

Lipídio B: -cis-oleato -trans-elaidiato -estearato de glicerina

H3C

H3C

H3C

O

H

H

H

H

C O CH2
O
C O CH
O
C O CH2
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  b)  Considerando o que foi estudado na 2a série sobre interações intermoleculares, os lipídios 
devem ser solúveis ou insolúveis em água? Justifique.

  c)  Observando as representações, você diria que o lipídio A é saturado ou insaturado? E o 
lipídio B? Justifique.

7.  Observe as estruturas a seguir e responda às questões propostas.

  a)  Identifique as funções orgânicas presentes nos aminoácidos representados.

  b)  Com base na resposta anterior, procure explicar o porquê do nome aminoácido.

Fórmula genérica
de um aminoácido

Alanina Lisina
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8.  Explique o que é uma ligação peptídica.

9.  As ligações peptídicas ocorrem sempre entre dois aminoácidos. Nesse tipo de ligação, o grupo amino 
ligado ao carbono  de um aminoácido reage com o grupo carboxílico ligado ao carbono  de outro 
aminoácido liberando uma molécula de água. Os aminoácidos alanina (Ala) e lisina (Lys) podem 
formar os compostos Ala-Lys e Lys-Ala, que diferem apenas quanto à ordem dos aminoácidos. Sa-
bendo que o grupo carboxílico do aminoácido escrito em primeiro lugar liga-se ao grupo amino do 
aminoácido escrito em segundo lugar, escreva as equações que podem representar a formação dos 
compostos Ala-Lys e Lys-Ala. As fórmulas da alanina e da lisina foram apresentadas na questão 7.

Desafio!

Os polímeros formados no exercício 9 são chamados dipeptídios, pois neles se encon-
tram dois aminoácidos ligados por ligação peptídica. Quando o número de aminoácidos 
de um peptídio é igual a três, dizemos que se trata de um tripeptídio e assim por diante. 
Polipeptídios são polímeros formados por vários aminoácidos. Repare que, independen-
temente do número de aminoácidos que formam os peptídios, estes apresentam, em cada 
uma de suas extremidades, um grupamento amino e um grupamento ácido livres. Proteínas 
são formadas por uma ou mais cadeias polipeptídicas e desempenham funções específicas 
no nosso organismo. 

Considere, como você estudou nas aulas de Biologia da 2a série (Situação de Aprendizagem 
4 do volume 2), que as proteínas são sintetizadas nos organismos vivos de acordo com um 
código determinado pelos genes. Considere também as equações que você escreveu na res-
posta à questão 9. 

Agora, comente a frase dos professores Anita Marzzoco e Bayardo Torres:

“[...] Nos seres vivos, a união dos aminoácidos por ligação peptídica não é feita por 
reação direta entre eles, mas através de um complexo aparato de síntese proteica, que in-
clui ribossomos, ácidos ribonucleicos, várias proteínas e enzimas. A equação é apenas um 
esquema didático para descrever a formação da ligação peptídica.”

MARZZOCO, Anita; TORRES, Bayardo Baptista. Bioquímica básica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. p. 17.
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Procure em livros de Biologia, Bioquímica ou mesmo na internet a estrutura de outros ami-
noácidos diferentes da alanina e da lisina. Escolha três desses aminoácidos e escreva duas equações 
químicas que representem possíveis interações entre eles que formem um peptídio. Não se esqueça 
de colocar o nome dos aminoácidos que você escolheu.

A professora Sonia Tucunduva Philippi, do Departamento de Nutrição da Faculdade 
de Saúde Pública da USP, é contra a pirâmide proposta pela Universidade de Harvard, na 
qual as gorduras estariam na base. O clínico-geral Paulo Olzon Monteiro da Silva, chefe da 
clínica médica da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), é a favor; e Marcio Mancini, 
presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, concorda em termos 
com a posição dos especialistas de Harvard. (Veja reportagem disponível em: <http://www1. 
folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u4125.shtml>; acesso em: 18 nov. 2013.)

O que precisamos conhecer para tomar decisões relativas à nossa nutrição? Como 
tomar decisões sobre o consumo de alimentos? 

APRENDENDO A APRENDER
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2.  (Comvest/Vestibular Unicamp – 2005 – adaptada) As plantas necessitam se comunicar com in-
setos e mesmo com animais superiores na polinização, frutificação e maturação. Para isso, sinteti-
zam substâncias voláteis que os atraem. Um exemplo desse tipo de substâncias é o 3-penten-2-ol, 
encontrado em algumas variedades de manga, morango, pêssego, maçã, alho, feno e até mesmo 
em alguns tipos de queijo como, por exemplo, o parmesão. Alguns dos seus isômeros atuam 
também como feromônios de agregação de certos insetos. Sabendo que o 3-penten-2-ol apre-
senta isomeria cis-trans, desenhe a fórmula estrutural da forma trans.

3.  (Vunesp – 2005) As proteínas constituem a maior parte dos componentes não aquosos e 
apresentam uma variedade de funções nas células. As ligações peptídicas possíveis entre os 20  
aminoácidos são responsáveis pela formação das proteínas. Esse tipo de ligação ocorre na reação 
química seguinte, que representa a síntese de um dipeptídio:

  A estrutura que representa o aminoácido valina é:

  a)  (CH
3
)

2
CHCH

2
CH(NH

2
)COOH.

  b)  (CH
3
)

2
CHCH(NH

2
)COOH.

  c)  HOCH
2
(CH

3
)CHCH(NH

2
)COOH.

  d)  CH
3
CH(CH

3
)CHCH(NH

2
)COOH.

  e)  CH
3
CH(NH

2
)COOH.

1.  (Fuvest – 1991) Na vitamina K (fórmula a seguir) reconhece-se o grupo funcional:

  a)  ácido carboxílico.

  b)  aldeído.

  c)  éter.

  d)  fenol.

  e)  cetona.

CH
3

O

O
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4.  (Enem – 2000) Para compreender o processo de exploração e o consumo dos recursos petro-
líferos, é fundamental conhecer a gênese e o processo de formação do petróleo descritos no 
texto a seguir.

  “O petróleo é um combustível fóssil, originado provavelmente de restos de vida aquática acu-
mulados no fundo dos oceanos primitivos e cobertos por sedimentos. O tempo e a pressão do 
sedimento sobre o material depositado no fundo do mar transformaram esses restos em massas 
viscosas de coloração negra denominadas jazidas de petróleo.” 

Adaptado de: TUNDISI, Helena da Silva F. Usos de energia. São Paulo: Atual, 1991. p. 11.

  As informações do texto permitem afirmar que:

  a)  o petróleo é um recurso energético renovável em curto prazo, em razão de sua constante 
formação geológica.

  b)  a exploração de petróleo é realizada apenas em áreas marinhas.

  c)  a extração e o aproveitamento do petróleo são atividades não poluentes dada sua origem 
natural.

  d)  o petróleo é um recurso energético distribuído homogeneamente, em todas as regiões, inde-
pendentemente da sua origem.

  e)  o petróleo é um recurso não renovável em curto prazo, explorado em áreas continentais de 
origem marinha ou em áreas submarinas.

5.  (Fuvest – 1980) Quantos compostos diferentes estão representados pelas seguintes fórmulas 
estruturais?

  a) 6.

  b) 5.

  c) 4.

  d) 3.

  e) 2.
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Br
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Br
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Br

Br
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 5 

DESEQUILÍBRIOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELA 

INTRODUÇÃO DE MATERIAIS NA ATMOSFERA

Você já estudou alguns impactos ambientais causados por ações humanas na atmosfera, como a 
intensificação do efeito estufa, o aumento da acidez da água da chuva etc. Vamos aprofundar esses 
assuntos estudando um pouco mais os desequilíbrios ambientais na atmosfera e discutindo como 
podemos contribuir para enfrentar esses problemas. 

Atividade 1 – Os ciclos da matéria e a existência de vida no planeta

Nesta atividade introdutória, vamos procurar compreender o papel do ar na troposfera (camada 
da atmosfera mais próxima da superfície terrestre) nos chamados ciclos biogeoquímicos – ciclos 
simultaneamente biológicos, geológicos e químicos –, os quais constituem os pilares básicos da vida 
e da sobrevivência do ser humano.

A figura a seguir ilustra algumas relações entre os ciclos do carbono, do nitrogênio e da água 
(H

2
O). Em destaque, à direita, está uma parte do ciclo do nitrogênio. Considere esta figura para 

responder às questões propostas:

!
?
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Acoplamento dos ciclos do carbono, do nitrogênio e da água.

calcário

fotossíntese

H2O

CO2(g)

CO2(g)

H2O

N2(g)

transpiração

amôniaamônia

nitritos

evaporação

transpiração

queimadas

respiração

organismos em 
decomposição

respiração

fotossíntese

bactérias
denitri cantes

uréia

bactérias
adoras 

nitratos

decompositores

ureia

petróleo

bactérias
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Questões para a sala de aula

1. A vida, pode-se dizer, está continuamente sendo recriada a partir dos mesmos átomos – carbono 
(C), hidrogênio (H), oxigênio (O) e nitrogênio (N) –, presentes nos principais constituintes da 
matéria viva: água, carboidratos, gorduras, proteínas e ácidos nucleicos. Assim, esses átomos fazem 
parte de um ciclo permanente. Analise a Figura Acoplamento dos ciclos do carbono, do nitrogênio 
e da água e identifique, observando o sentido das setas, os materiais que são removidos da atmos-
fera e os que são a ela reconduzidos. Identifique também as suas fontes e os processos envolvidos. 
Nessas trocas, o que foi possível observar? Que espécies químicas constituem esses materiais? 

2. Os processos mostrados na ilustração a seguir podem ser inseridos na figura que apresenta o 
acoplamento dos ciclos do carbono, do nitrogênio e da água. Preencha adequadamente os retân-
gulos em branco, identificando os processos envolvidos. O que mostra essa ilustração? A partir 
dela, descreva um dos processos de transporte do dióxido de carbono (CO

2
) e explique como 

ele é absorvido e reconduzido à atmosfera. 
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Dióxido de carbono na atmosfera

Hidrosfera

Morte
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3. Quais processos naturais podem estar associados à produção de dióxido de carbono e podem con-
tribuir para alterar a concentração desse gás na atmosfera? Que atividades humanas podem estar 
associadas à emissão de CO

2
 e também contribuir para alterar a composição da atmosfera? Como? 

Utilize uma equação química capaz de representar o processo de produção desse gás. 

4. Analisando a figura da questão 2, discuta o que pode acontecer se forem destruídas grandes áreas 
florestais. Como isso pode afetar a composição da atmosfera?
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5. Descargas elétricas na atmosfera fornecem a energia necessária para a ocorrência de transforma-
ções químicas que resultam na fixação do nitrogênio na forma de nitratos. Localize, na Figura 
Acoplamento dos ciclos do carbono, do nitrogênio e da água, esse trajeto do nitrogênio e repre-
sente, por equações químicas, as transformações envolvidas nesse processo.

6. O esquema a seguir representa uma das rotas do elemento enxofre (S) na atmosfera. Descreva 
o trajeto do elemento enxofre, presente no composto sulfeto de hidrogênio (H

2
S), quando ele 

é introduzido na atmosfera, sofre transformações e é reconduzido ao solo. Utilize equações quí-
micas quando necessário.

Atmosfera

H
2
S   SO

2
  SO

3
  H

2
SO

4
           (NH

4
)

2
SO

4

H2S da 
indústria

Decomposição de 
matéria orgânica

SO2 da 
indústria

SO2  
vulcânico

SO2 na água 
da chuva

SO2  
nas folhas

H2SO4 na água 
da chuva

(NH4)2SO4 na 
água da chuva

Superfície terrestre

Nota: O (NH
4
)

2
SO

4
 forma-se pela interação entre H

2
SO

4
 e NH

3
 presentes na atmosfera. As fontes de NH

3
 atmosférico são a 

decomposição enzimática da ureia (urina, excrementos), a queima de biomassa e as perdas durante a aplicação e a produção 

de fertilizantes.
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Desafio!

O gás natural pode conter pequena quantidade de gás sulfeto de hidrogênio (gás sulfídrico, 
H

2
S). Este deve ser retirado antes de o gás ser distribuído, pois, além de acelerar a corrosão dos 

tubos de distribuição, também produz dióxido de enxofre (SO
2
) ao ser queimado. Considere  

48 000 m3 de gás natural contendo 1% (em volume) de H
2
S. Que volume de SO

2
 será liberado 

para a atmosfera na combustão total desse gás? Escreva a equação química da queima do gás 
sulfídrico. Leve em conta que, nas condições dessa queima, 1 mol de gás ocupa 24 L. 
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Atividade 2 – Atmosfera terrestre: composição e regiões

Questões para a sala de aula

1. Complete a tabela a seguir. 

Se considerar necessário, recorra ao volume 1 desta série e pesquise qual é a composição do ar 
atmosférico. 

Composição do ar atmosférico isento de vapor-d’água (seco)

Substâncias Fórmulas
% em 

volume
Substâncias Fórmulas 

% em 
volume

Nitrogênio N
2

Óxido de 

dinitrogênio
N

2
O 2,00 � 10�5

Oxigênio O
2

Hidrogênio H
2

Argônio Ar Xenônio Xe

Dióxido de 

carbono
CO

2
3,14 � 10�2 Ozônio O

3
7,00 � 10�6

Neônio Ne Amônia NH
3

–

Hélio He
Dióxido de 

enxofre
SO

2
–

Metano CH
4

1,50 � 10�4
Monóxido 

de carbono
CO –

Criptônio Kr

2. Elabore um texto sobre a composição atmosférica, resumindo as ideias discutidas em aula. 
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1.  Observe a ilustração das regiões que compõem a atmosfera. Quais são as características das dife-
rentes regiões atmosféricas em relação à densidade, a temperaturas médias e a espécies químicas 
que apresentam?

Regiões da atmosfera.

Fonte: GEPEQ (Grupo de Pesquisa em Educação Química). Interações e transformações: Química para o Ensino Médio, v. III. Guia do professor. 

Química e sobrevivência: atmosfera, fonte de materiais. São Paulo: Edusp, 2001.
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2. De acordo com a orientação de seu professor, faça uma das seguintes pesquisas:

a) Na atmosfera existe também o chamado material particulado, isto é, partículas sólidas em 
suspensão que podem acarretar contaminação ou poluição. Pesquise o que são essas partícu-
las e quais são suas possíveis fontes.

b) Pesquise em que região da atmosfera ocorrem fenômenos meteorológicos, como nuvens, 
ventos, chuvas, relâmpagos, tempestades, neblina, furacões etc. 

Atividade 3 – Poluentes atmosféricos: tempo de permanência, solubilidade e 
interações na atmosfera

Os diversos materiais diretamente lançados na atmosfera (chamados de poluentes primários) 
podem ser transportados para diferentes regiões, com velocidades que variam de acordo com a 
topografia da região, com os ventos, com a temperatura e com a pressão; esses fatores influem no 
chamado tempo de residência.
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Questões para a sala de aula

1. O tempo de residência pode ser estimado pela equação:

Tempo de residência na atmosfera = 

Defina tempo de residência. 

2. Utilizando o conceito de tempo de residência, seus conhecimentos sobre solubilidade de gases e 
as informações das tabelas a seguir, procure explicar os diferentes tempos de residência de alguns 
desses poluentes. 

Alguns poluentes, possíveis fontes e tempos de residência na atmosfera

Material Fonte antropogênica Fonte natural
Tempo de 
residência

Dióxido de carbono 

(CO
2
)

Queima de combustíveis
Degradação de matéria 

orgânica, respiração
4 anos

Monóxido de carbono 

(CO)

Veículos motorizados, 

combustões incompletas
Incêndios florestais 1 a 4 meses

Hidrocarbonetos

Veículos motorizados, 

evaporação de solventes, 

indústrias, combustão

Processos biológicos 3 a 16 anos

Dióxido de enxofre 

(SO
2
)

Queima de combustível 

fóssil, centrais termoelétricas, 

fábricas de ácido sulfúrico

Erupções vulcânicas 3 a 7 dias

concentração de determinada espécie química

velocidade com que a espécie é removida
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Metano (CH
4
) 

Agricultura, indústria e 

mineração

Decomposição 

bacteriana, jazidas de 

hulha, gás natural e 

petróleo

8 a 10 anos

Sulfeto de hidrogênio 

(H
2
S) 

Indústria química
Erupções vulcânicas, 

processos biológicos
2 dias

Óxidos de nitrogênio

Combustão, processos 

industriais, incêndios 

florestais etc.

Processos biológicos, 

decomposição 

de compostos 

nitrogenados

4 dias

CFC-11 e CFC-12

(clorofluorcarbonetos)

Aerossóis, refrigeradores, 

solventes

CFC-11, 

65 anos;

CFC-12,

130 anos

Solubilidade de gases em cm3 · 100 cm–3 de água em determinada temperatura

Poluentes Temperatura Solubilidade

NH
3
 (amônia) 15 oC 727

CO
2
 (dióxido de carbono) 25 oC 0,003

CO (monóxido de carbono) 25 oC 3,5

SO
2
 (dióxido de enxofre) 0 oC 47

SO
3
 (trióxido de enxofre) – Muito solúvel, forma H

2
SO

4

NO (monóxido de nitrogênio) 0 oC 7,34

N
2
O

3
 (trióxido de dinitrogênio) – Muito solúvel, forma HNO

3

CH
4
 (gás metano) 17 oC 3,5

H
2
S (sulfeto de hidrogênio) 0 oC 437

CFC-11 (triclorofluormetano) – Insolúvel

CFC-12 (diclorodifluormetano) – Insolúvel

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.
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4. Analise a figura que representa alguns danos causados pela precipitação ácida. Quais danos cor-
respondem às letras A, B, C, D, E e F? 

3. De acordo com o que foi discutido em aula e com outras informações que você possui, descreva 
o que poderá acontecer com os materiais lançados na atmosfera. 
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Procure saber por que o ozônio (O
3
) e o PAN (nitrato de peroxiacetila) são considerados  

poluentes secundários e como eles são formados. Utilize seu caderno ou uma folha avulsa para re-
gistrar sua pesquisa.

A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) 
estabelece parâmetros para medir a qualidade do ar em nosso Estado. No site <http://siste 
masinter.cetesb.sp.gov.br/Ar/php/ar_resumo_hora.php> (acesso em: 7 mar. 2014), você pode 
encontrar as condições diárias da qualidade do ar. Tente interpretar essa qualidade em termos 
de concentração de poluentes, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Cetesb. 

Fonte: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Disponível em:  

<http://www.cetesb.sp.gov.br/ar/Informações-Básicas/22->. Acesso em: 7 mar. 2014.

Classificação da qualidade do ar

Qualidade Índice
MP

10

(μg � m�3)

SO
2

(μg � m�3)
O

3

(μg � m�3)
CO

(ppm)
NO

2

(μg � m�3)

Boa 0 – 40 0 – 50 0 – 20 0 – 100 0 – 9 0 – 200

Moderada 41 – 80 > 50 – 100 > 20 – 40 > 100 – 130 > 9 – 11 > 200 – 240

Ruim 81 – 120 > 100 – 150 > 40 – 365 > 130 – 160 > 11 – 13 > 240 – 320

Muito 
ruim

121 – 200 > 150 – 250 > 365 – 800 > 160 – 200 > 13 – 15 > 320 – 1130

Péssima > 200 > 250 > 800 > 200 > 15 > 1130

Qualidade do ar e efeitos à saúde

Qualidade Índice Significado

Boa 0 – 40

Moderada 41 – 80 

Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças 

respiratórias e cardíacas) podem apresentar sintomas como tosse seca e 

cansaço. A população, em geral, não é afetada.
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              Desafio!

Quais são as consequências da presença do monóxido de carbono (CO) no ar que respiramos?

Para responder a essa pergunta, resolva as questões1 a seguir.

1.  O transporte de oxigênio (O
2
) dos pulmões às células do organismo dos vertebrados é 

uma das principais funções da hemoglobina do sangue. Esse transporte é feito por meio 
da interação da hemoglobina (Hb) com o O

2
 do ar inspirado. A hemoglobina forma 

com o oxigênio um complexo, a oxi-hemoglobina (HbO
2
).

Chegando às células do organismo, o oxigênio é liberado e o sangue arterial (vermelho) 
transforma-se em venoso (vermelho-arroxeado). A hemoglobina livre pode ser reutilizada 
no transporte de oxigênio. Considerando o equilíbrio 1, que efeito será causado em um 
indivíduo se a concentração de O

2
 tornar-se muito baixa? Justifique. 

Hb + O
2
  HbO

2
                 (equilíbrio 1)

      hemoglobina        oxi-hemoglobina

(vermelho-arroxeado)        (vermelho)

Fonte: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Disponível em:  

<http://www.cetesb.sp.gov.br/ar/Informações-Básicas/22->. Acesso em: 7 mar. 2014.

1  GEPEQ (Grupo de Pesquisa em Educação Química). Interações e transformações: Química para o Ensino Médio, v. II. Livro do 

aluno. Reelaborando conceitos sobre transformações químicas: cinética e equilíbrio. São Paulo: Edusp, 2005. p. 129.

Ruim 81 – 120

Toda a população pode apresentar sintomas como tosse seca, cansaço, 

ardor nos olhos, nariz e garganta. Pessoas de grupos sensíveis (crianças, 

idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas) podem apresentar 

efeitos mais sérios.

Muito 
ruim

121 – 200

Toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas como 

tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta e ainda falta de ar e 

respiração ofegante. Efeitos ainda mais graves à saúde de grupos sensíveis 

(crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas).

Péssima > 200

Toda a população pode apresentar sérios riscos de manifestações de doenças 

respiratórias e cardiovasculares. Aumento de mortes prematuras em pessoas 

de grupos sensíveis.
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2. Pessoas podem morrer envenenadas se existir CO em elevada concentração no ar (700 a 
800 ppm), pois esse gás forma com a hemoglobina a carboxi-hemoglobina (HbCO).

Hb + CO  HbCO               (equilíbrio 2)

 Essa transformação tem maior tendência a ocorrer do que a do O
2 
com a Hb. Sendo assim, 

como a formação de HbCO (equilíbrio 2) pode interferir no processo respiratório e na 
concentração de HbO

2
 a ponto de levar o indivíduo à morte? 

3.  A formação de HbCO pode ser desfavorecida quando se injeta azul de metileno diretamen-
te na corrente sanguínea do indivíduo. Essa substância tem maior afinidade com o CO do 
que com a hemoglobina. De que modo o azul de metileno poderá interferir nos equilíbrios 
1 e 2, impedindo a morte do indivíduo? 
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4. Considere as informações apresentadas a seguir:

Porcentagem de 
hemoglobina  

desativada
Sintomas

Relação entre a porcentagem de hemoglobina desativada e 
a concentração de CO.

0 – 1,9 Nenhum

2 – 7,9 Diminuição da capacidade visual

8 – 13,9 Dor de cabeça

14 – 26,9 Tontura, fraqueza muscular

27 – 32,9 Vômito

33 – 64,9 Inconsciência

Acima de 65 Morte

Relação entre a porcentagem de hemoglobina desativada e 
os sintomas apresentados por seres humanos.

Fonte: GEPEQ (Grupo de Pesquisa em Educação Química). Interações e transformações: Química para o Ensino Médio, v. III. Guia do professor. 

Química e sobrevivência: atmosfera, fonte de materiais. São Paulo: Edusp, 2001. p. 33.

 Relacione as concentrações de CO a possíveis sintomas apresentados pelos seres humanos e 
responda: Qual é a porcentagem de hemoglobina desativada quando a concentração de CO 
no ar for igual a 250 ppm? Que sintomas deve apresentar uma pessoa que respira esse ar? 
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 6 

POLUIÇÃO DAS ÁGUAS: CONHECENDO PARA SABER 

ANALISAR E AGIR

Foram estudados anteriormente (2a série, volume 1) temas relativos à qualidade da água, com 
ênfase nos parâmetros que definem a água potável e os aspectos da legislação brasileira sobre os tipos 
de água, os respectivos padrões de qualidade e o tratamento da água de abastecimento. Vamos estu-
dar, agora, outros aspectos importantes dessa problemática, especialmente o tratamento de esgotos 
domésticos. Assim, com base nesses conhecimentos e em outros que você já tem, poderemos refletir 
sobre como contribuir para a conservação da água, esse recurso tão valioso. 

!
?

1. Aponte materiais que são introduzidos no ambiente e que interagem com a água, provenientes 
de atividades domésticas, de transporte, industriais, agrícolas e outras. Aponte, também, possí-
veis problemas decorrentes dessas interações. 

Você já pensou como as atividades que a sociedade realiza podem poluir o meio aquático? 

Dejetos animais

Fertilizantes

Agrotóxicos

Lixo doméstico

Embalagens

Dejetos  
industriais

Esgotos  
domésticos

Plásticos, restos de 
construções, lixo

Detergentes, 
produtos de 

limpeza

Fuligem, gás 
carbônico 

Chuva ácida
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Atividade 1 – Perturbações no ciclo da água

Questões para a sala de aula
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2. Tendo em vista os problemas discutidos, elabore um texto, em colaboração com seus colegas, 
mostrando como suas ações podem contribuir para a manutenção desses problemas e as possí-
veis consequências na qualidade da água.

A situação atual das bacias hidrográficas de São Paulo tem sido alvo de preocupações ambien-
tais: a demanda hídrica é maior do que a oferta e ocorre excesso de poluição industrial e residencial. 
Um dos casos mais graves de poluição da água é o da Bacia do Alto Tietê, onde se localiza a região 
metropolitana de São Paulo. Os rios Tietê e Pinheiros estão muito poluídos, o que compromete o 
uso da água pela população. Avalie se as ações apresentadas a seguir são adequadas para se reduzir a 
poluição desses rios.

I. Investir em mecanismos de reciclagem da água utilizada nos processos industriais.

II. Investir em obras que viabilizem a transposição de águas de mananciais adjacentes para os rios 

poluídos.

III. Implementar obras de saneamento básico e construir estações de tratamento de esgotos.

Atividade 2  –  Esgotos domésticos: tratamento e qualidade da água

Um dos grandes problemas ambientais é a poluição causada pelo despejo, sem critérios, de es-

gotos provenientes de dejetos humanos e animais nos recursos hídricos. Também muito se discute 

sobre o uso de detergentes de limpeza, que, segundo alguns pesquisadores, estão contribuindo para 

o aumento da concentração de íons fosfato (PO3-
4
) nas águas. Nesta atividade, vamos aprender mais 

sobre o tratamento de esgotos.
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Tratamento 
primário

Tratamento 
preliminar

Tratamento 
secundário

Tratamento 
terciário

Questão para a sala de aula

1. Levando em conta seus conhecimentos sobre a demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e 
considerando que os esgotos domésticos contêm grandes quantidades de substâncias orgânicas, 
quais seriam as consequências do lançamento desses esgotos sem tratamento nas águas dos rios?

Busque informações (em livros ou fazendo uma visita a uma ETE) sobre as etapas do tratamen-
to de esgoto.

Anote as fontes de informação que você consultou. Utilize seu caderno ou uma folha avulsa.

Questões para a sala de aula

1. Explique quais são as finalidades do tratamento preliminar.

Numa estação de tratamento de esgoto (ETE), o tratamento é feito em várias etapas, conforme 

o esquema a seguir. Cada etapa tem uma finalidade específica.
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2. Explique quais são as finalidades do tratamento primário e como é feito. 

3. Descreva os processos envolvidos no tratamento secundário do esgoto, apontando suas 
finalidades. 

Química – 3a série – Volume 2

61



4. Apresente alguns dos processos que fazem parte do tratamento terciário do esgoto, de acordo 
com as pesquisas feitas por você e seus colegas. Discuta por que esses processos muitas vezes não 
são realizados.

1. Indique e justifique a sequência em que ocorrem os acontecimentos 1 a 5, causados pelo lança-
mento, numa represa, de grande quantidade de esgoto com resíduos orgânicos: 

(1)  proliferação de seres anaeróbios; 

(2)  proliferação intensa de micro-organismos; 

(3)  aumento de matéria orgânica disponível; 

(4)  diminuição da quantidade de oxigênio disponível na água; 

(5)  morte dos seres aeróbios. 

2. Três afirmações foram feitas sobre a consequência do despejo de esgotos sem tratamento em rios 
e lagoas: 

      I. A quantidade de nutrientes orgânicos diminui.
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                Desafio!

A partir de uma visita a uma estação de tratamento de esgoto e seguindo as orientações de 
seu professor, selecione uma das situações apresentadas e faça o que se pede.

1) Conhecendo o saneamento básico na cidade 

 Procure conhecer a situação de sua cidade com relação aos seguintes aspectos: 

 Elabore um relatório para apresentar à classe. 

2) Esgotos e DBO 

Procure relacionar o lançamento de esgotos domésticos tratados e não tratados com a 
demanda bioquímica de oxigênio (DBO). Em caso de dúvida, veja o Caderno do Aluno da  
2a série, volume 1. Se existem rios em sua região, procure coletar dados referentes a eles. 

Você pode elaborar esquemas e gráficos que representem a variação da concentração de 
oxigênio dissolvido na água do rio desde o lançamento do esgoto até diferentes regiões mais 
afastadas desse ponto.

Elabore um painel com o tema “Morte e vida de um rio”, mostrando como um rio pode 
morrer e como poderia se autodepurar ou, metaforicamente, renascer. 

      II. A taxa de fosfato e nitrato dos rios e lagoas aumenta.

      III. As águas podem ser contaminadas por organismos patogênicos. 

Dessas afirmações:

a) I e II estão corretas.

b) I e III estão corretas.

c) II e III estão corretas.

d) apenas I está correta.

e) as três estão corretas.
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Atividade 3 – A presença de íons fosfato na água

A presença de grandes quantidades de íons fosfato nas águas é considerada um problema am-
biental. Nesta atividade, você vai conhecer alguns dos problemas de poluição causados pelo aumen-
to da quantidade de íons fosfato nas águas.

Leitura e análise de  texto

      Rios sem espumas – Resolução Conama determina redução de fósforo de sabão e 
      detergente

Os fabricantes de sabões e detergentes em pó terão três anos para reduzir em 1,5% a con-
centração de fósforo na fórmula de seus produtos. A medida, aprovada no Conama – Conselho 
Nacional do Meio Ambiente, no dia 29/03/2005, visa reduzir a quantidade dessa substância 
nos rios brasileiros, de uma média de 64 toneladas por dia para 46 toneladas por dia, para me-
lhorar a qualidade da água. [...]

O fósforo limita os processos ecológicos. Em excesso, pode levar à eutrofização, ou seja, 
provoca o enriquecimento da água com nutrientes que favorecem a proliferação de algas tóxi-
cas. Além de servir de criadouros para vetores de doenças, dar gosto ruim e mudar a coloração 
da água, essas plantas afetam turbinas, hélices de motores e a navegação. “A Resolução vai 
impedir que ocorram, por exemplo, problemas como o que vimos em São Paulo, em 2003”, 
disse o diretor do Conama, Nilo Diniz, ao lembrar a espuma que se formou no Rio Tietê e 
invadiu a cidade de Pirapora do Bom Jesus, em decorrência da grande concentração de po-
luentes na água.

O fósforo (bem como o nitrogênio), encontrado nos agrotóxicos e nas fezes despejados 
sem tratamento nos rios pelos esgotos domésticos, é um dos principais responsáveis pela polui-
ção dos rios brasileiros. A redução do fósforo nas fórmulas de sabões e detergentes em pó é um 
primeiro passo no sentido de minimizar os efeitos dessa poluição. [...]

Fonte: Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/informma/item/2471-resolucao-determina-reducao-do-

fosforo-no-sabao-em-po>. Acesso em: 18 nov. 2013.

Questões para análise do texto

1. Quais são as principais fontes de compostos de fósforo nos rios brasileiros?
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2. Qual é a quantidade do elemento fósforo lançada nos rios brasileiros anualmente?

3. Qual é a medida proposta pelo Conama visando controlar o lançamento de fósforo nos rios? 

4. Qual é a porcentagem de redução do elemento fósforo esperada com a adoção da medida? 

5. Que efeitos o elemento fósforo pode causar nas águas? 

6. Quais são as possíveis fontes do elemento nitrogênio nas águas? 

7. O que é eutrofização? 

8. Escreva o nome e a fórmula da substância que contém fósforo, geralmente utilizada nos deter-
gentes empregados para lavar roupa. 
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Para ampliar seus conhecimentos sobre a poluição das águas, são sugeridos alguns temas para 
que você procure informações e discuta com seus colegas. Seguindo as orientações de seu professor, 
prepare um trabalho escrito sobre um dos temas sugeridos a seguir. Você pode, também, sugerir 
outro tema relacionado ao estudo da poluição das águas que você gostaria de estudar. Consulte seu 
professor sobre a conveniência de pesquisar tal tema. 

Temas sugeridos:

Contaminação das águas por defensivos agrícolas.

Contaminação das águas por metais pesados.

Derramamento de petróleo nos mares.

Atividade 4 – Outros aspectos da poluição das águas: sugestões de temas 
para estudo
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2. Você acha que, quando se fala em dedetizar uma residência, o pesticida a ser usado será o DDT? 
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1. Água
2. Fitoplâncton e 
vegetais aquáticos

3. Peixes 
herbívoros

4. Peixes 
carnívoros

5. Mergulhões

DDT/ppm 0,00005 0,04 0,2 – 1,2 1 – 2 3 – 76

Lançamento aéreo de DDT para matar larvas 

de insetos que atacam as lavouras.

A população de mergulhões 

diminuiu 97% em 10 anos.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 7 

PERTURBAÇÕES NA BIOSFERA

Muitos são os impactos causados por atividades humanas na biosfera. Atualmente, é grande 
a discussão sobre o lixo e sobre o impacto do descarte de plásticos no ambiente, sua reciclagem e 
reutilização. Nesta Situação de Aprendizagem, vamos discutir as perturbações causadas pelo uso de 
pesticidas e pelo acúmulo de materiais plásticos descartados no meio ambiente.

Atividade 1 – Pesticidas e bioacumulação

Questões para a sala de aula

1. Observe a figura a seguir. Como se dá a bioacumulação do DDT nos diversos níveis tróficos? 

!
?
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                Desafio!

A equação a seguir descreve a obtenção do DDT. Lembre que a dupla seta (duas semissetas) 
indica que se trata de transformação em equilíbrio químico dinâmico.

clorobenzeno cloral hidratado ou  
2,2,2-tricloro-1-1-etanodiol

DDT
ou paradiclorodifeniltricloroetano

– H

+

– H

Cl – Cl –HO

HOCl – Cl –

CH – CCl3 CH – CCl3  +  2 H2O
calor

H2SO4

Assim como o DDT, as moléculas de gordura apresentam baixa solubilidade em água. Com base 
nessa informação, procure explicar por que quanto maior o nível em que o organismo se situa na 
cadeia alimentar (nível trófico), maiores as concentrações de DDT que nele podem ser encontradas.

3. Agora, leia a informação a seguir e responda novamente à questão 2:

 A Lei no 11.936, de 14 de maio de 2009, em seu art. 1o, proíbe, em todo o território nacional, a fabri-
cação, a importação, a exportação, a manutenção em estoque, a comercialização e o uso do diclorodife-
niltricloroetano (DDT). Em seu art. 2o, determina que todos os estoques de produtos contendo DDT, 
existentes no país à data de publicação desta lei, devem ser incinerados no prazo de 30 (trinta) dias, 
tomadas as devidas cautelas para impedir a poluição do ambiente e riscos para a saúde humana e animal.

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11936.htm>. Acesso em: 18 nov. 2013.

— C —

Cl — C — Cl 

 Cl — — Cl

H

Cl
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Os dados da tabela informam que o DDT e o clorobenzeno são praticamente insolúveis em 
água. Considerando essa informação e as outras propriedades das substâncias envolvidas na ob-
tenção do DDT, o que se pode fazer para separar o DDT das outras espécies que coexistem no 
equilíbrio químico descrito?

Substância TF (oC) 
TE a 
1 atm 
(oC) 

Densidade 
a 25 ºC  

(g · cm–3)  
Solubilidade a 25 oC 

Clorobenzeno –45 131 1,11 Muito pouco solúvel em água

DDT 106,5 260 1,60
Solúvel em clorobenzeno,

muito pouco solúvel em água

Água 0 100 1,00
Muito pouco solúvel em  

clorobenzeno

Cloral hidratado 57 98 1,91 Muito solúvel em água

Ácido sulfúrico 10,3 337 1,83 Muito solúvel em água

Tomando posição

Leia as informações relativas ao DDT fornecidas a seguir.

1. A síntese do DDT é simples e sua produção é barata.

2. Quando seu uso foi iniciado, o DDT não apresentou efeitos em populações humanas, pare-
cendo matar somente insetos.

3. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o uso de DDT para matar o mosqui-
to-da-malária.

4. O DDT é bastante resistente no ambiente e sua degradação é muito lenta. Isso significa 
que, mesmo após a aplicação, continua agindo por ação residual, não necessitando de outras 
reaplicações durante um longo período. 

5. O DDT bioacumula-se ao longo da cadeia alimentar.

6. Algumas populações de insetos tornaram-se resistentes ao DDT. Algumas espécies de mos-
cas sofreram mutações, produzindo enzimas que catalisam a transformação do DDT em 
DDE (diclorodifenildicloroetileno).
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O DDT faz parte da classe de pesticidas chamados de organoclorados. Há outras classes de 
pesticidas: os organofosforados e os carbamatos. Para ampliar seus conhecimentos sobre pesticidas, 
procure informações sobre eles. Consulte seu professor sobre a conveniência de pesquisar tal tema. 
Utilize seu caderno ou uma folha avulsa. 

7. Ao longo do tempo, a eficácia de diversos pesticidas, entre eles o DDT, diminui.

8. A pulverização por aviões faz que o pesticida permaneça no ar por determinado tempo e – de-
pendendo das condições climáticas, da forma de aplicação, da altura em que é aplicado e da 
velocidade de pulverização – até 50% pode cair em outros locais, inclusive em corpos d’água. 

9. Há países onde o uso do DDT é ilegal; alguns desses países, entretanto, são fabricantes e 
exportadores desse pesticida. 

10.   O DDT não foi banido em muitos países, principalmente nos subdesenvolvidos e tropi-
cais, onde a incidência de malária, tifo e febre amarela é grande.

11.   Sem o uso de agrotóxicos, a produção de alimentos requerida para suprir as necessidades 
humanas atuais está comprometida.

12.   Reações alérgicas na pele, câncer no fígado e efeito mutagênico são consequências com-
provadas do DDT em seres humanos. 

Levando em conta essas informações, você:

1. Permitiria o uso de DDT para o combate à malária em países onde a incidência dessa  
doença é alta? 

2. Seria contra ou a favor da produção de DDT em seu país, caso o produto fosse destinado 
unicamente à exportação?
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Atividade 2 – Uso e reconhecimento de plásticos

Leitura e análise de  texto

Governo pretende reduzir uso de sacolas plásticas

O governo Dilma Rousseff deu início a discussões com a indústria, o comércio e entidades 
que representam os consumidores para tentar frear o consumo de sacolas plásticas no país. De-
vido à falta de uma legislação específica sobre o assunto, o Executivo busca obter nesses debates 
subsídios para o “disciplinamento normativo” do uso sustentável do produto. Pelo menos por 
ora, as reuniões não ocorrem em clima de embate. Mas tampouco há um consenso: indústria e 
comércio têm posições divergentes. Integrantes da sociedade civil organizada defendem, por sua 
vez, fórmulas que não gerem maiores custos aos consumidores. [...]

Além da falta de um marco regulatório nacional e da existência de leis estaduais e munici-
pais divergentes sobre o assunto, não há estatísticas oficiais sobre a situação do setor de sacolas 
plásticas no país. Segundo dados apresentados pelos representantes da indústria no grupo de 
trabalho, o número de unidades consumidas pela população brasileira em 2012 foi de aproxi-
madamente 12 bilhões, ou 0,2% dos resíduos sólidos do país. Em 2011, o consumo teria sido 
de 13,2 bilhões de sacolas.

Em contraste, a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) estimou em 13,9 bilhões 
de unidades o consumo de sacolas plásticas no Brasil em 2011. Segundo relatos de participantes 
dos encontros, alguns representantes do comércio chegaram a defender o fim da distribuição 
gratuita das sacolas plásticas. Representantes de redes varejistas argumentaram que as sacolas 
produzidas no Brasil são mais caras que as importadas. Ressaltaram também que os consumi-
dores precisam se conscientizar que usar sacolas plásticas de material não reciclado para embalar 
lixo representa um desperdício. Integrantes do colegiado relataram ainda que, segundo os re-
presentantes do comércio, a simples cobrança pelas sacolas mudaria os hábitos de consumo no 
Brasil.

“O primeiro passo é a conscientização”, disse ao Valor Adriano Manoel dos Santos, diretor 
da Abras e coordenador do comitê de sustentabilidade da entidade. “A Abras é a favor de uma 
distribuição que não prejudique o meio ambiente, mas não é a favor de abolir as sacolas.”

Um acordo fechado entre a Abras e o Ministério do Meio Ambiente busca a redução do 
consumo de sacolas plásticas em até 40% entre 2010 e 2015. Em 2010, tal consumo nos su-
permercados foi de 14,9 bilhões de unidades. Sem medida alguma para atenuar esse quadro, o 
setor estima que o consumo chegaria a 16,5 bilhões de sacolas em 2015. A conta considera uma 
expectativa de crescimento de vendas de 2% ao ano.

Para neutralizar os argumentos das redes varejistas, a indústria tem ponderado que as bases 
da discussão devem se dar a partir do lema “reduzir, reutilizar e reciclar”. O setor produtivo ar-
gumenta que o problema é o descarte inadequado, acrescentando que o desafio do país é criar 
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as normas técnicas necessárias ao aumento da capacidade de transporte dessas embalagens. A 
ideia é que os clientes do comércio varejista não precisem usar mais de uma sacola para carregar 
os produtos adquiridos, iniciativa que reduziria o desperdício. Para a indústria, as sacolas reuti-
lizáveis feitas de pano são menos higiênicas para o transporte de alimentos, argumento refutado 
pelos comerciantes e ambientalistas.

A indústria de embalagens plásticas flexíveis argumenta ainda que a produção de sacolas 
consome menos energia que a de embalagens de alumínio, aço e vidro, além de não produzir 
desmatamento. Os industriais sustentam que as sacolas plásticas são “inertes”. Ou seja: só aca-
bam em locais indevidos e prejudicam o meio ambiente se o descarte for inadequado. Além 
disso, alertam os porta-vozes do setor produtivo no grupo de trabalho, o eventual banimento 
das sacolas plásticas eliminaria uma cadeia importante da indústria nacional.

“É interessante a gente ter a possibilidade de discutir um marco legal”, ponderou Wanderley 
Baptista, especialista de política e indústria da Gerência de Meio Ambiente da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), lembrando que hoje há leis diferentes em Estados e municípios 
sobre o assunto. “Isso cria uma insegurança para a indústria.”

Todos os lados envolvidos citam a Política Nacional de Resíduos Sólidos como um avanço 
na chamada “logística reversa” do lixo produzido no país. Mesmo assim, a destinação desse tipo 
de embalagem continua sendo uma preocupação do Ministério do Meio Ambiente. A pasta 
considera a sacola plástica um problema por seu papel como “fator agravador de enchentes”, 
na morte de animais aquáticos, na poluição visual das cidades e por dificultar a degradação de 
resíduos úmidos e orgânicos descartados pela população.

O Congresso também debate o assunto. Tramitam na Câmara e no Senado diversos projetos 
que buscam assegurar a distribuição de sacolas sem custos adicionais aos consumidores, proibir 
o seu fornecimento por estabelecimentos comerciais ou substituir esse tipo de embalagem por 
produtos ecológicos.

Enquanto isso, as entidades de defesa dos direitos dos consumidores acompanham a pauta 
com o objetivo de evitar maiores prejuízos ao usuário final. Segundo João Paulo Amaral, pes-
quisador do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), a cobrança pelo uso de sacolas 
nos supermercados não fere a legislação. Por outro lado, essa cobrança precisa ser devidamente 
divulgada e os clientes não podem ser surpreendidos ao chegarem aos caixas. Uma proposta 
interessante, diz Amaral, é a concessão de descontos aos clientes que não demandarem as sacolas 
na hora de embalar as suas compras. “O que deve ser considerado no grupo de trabalho é um 
modelo de cobrança justo”, disse o pesquisador do Idec.

EXMAN, Fernando. Governo pretende reduzir uso de sacolas plásticas. Valor Econômico, 22 abr. 2013. 
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Questões para a sala de aula

1. O plástico representa em média 18% do lixo total, e a cidade de São Paulo gerou, em 2006, 
cerca de 13 mil toneladas de lixo domiciliar e comercial por dia (além de lixo industrial, resí- 
duos de construção, lixo de estabelecimentos de saúde, lixo tecnológico e outros), o que significa  
2340 toneladas de plástico, que demorarão mais de 100 anos para se degradar. A densidade dos 
plásticos gira entre 0,9 e 1,4 g · cm–3.

 Calcule o volume mínimo, em metro cúbico, que essa massa de plástico pode representar nos 
lixões e aterros. 

2. Os plásticos, quando separados, podem ser reciclados ou incinerados. O lixo hospitalar deve ser 
incinerado. Alguns tipos de plástico, como polietileno tereftalato (PET), polietileno de alta den-
sidade (PEAD), polietileno de baixa densidade (PEBD), policloreto de vinila (PVC), polipropi-
leno (PP) e poliestireno (PS), podem ser reciclados. Quais são as vantagens e as desvantagens da 
incineração?
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O tempo de degradação de plásticos varia bastante: garrafas PET, sacos e sacolas plásticas 
levam, em geral, mais de 100 anos para se degradar; objetos feitos com isopor e esponjas plásti-
cas não têm tempo determinado para se degradar. A reciclagem e a reutilização são alternativas 
para lixos plásticos. Para ser reciclados, os plásticos devem ser separados com base no polímero 
de origem. Muitas empresas de reciclagem trabalham apenas com resíduos industriais, pois es-
tes apresentam qualidade garantida em relação à homogeneidade e à contaminação por outros 
plásticos ou materiais. 

Muitos materiais plásticos já apresentam, no rótulo ou no próprio artefato, o código inter-
nacional que indica o polímero usado ou o polímero preponderante.

Como separar plásticos que não apresentem identificação? 

Com base nas informações das tabelas a seguir, você deve, com seu grupo, propor um 
procedimento que permita a separação e a identificação de quatro tipos de plástico, formados 
por PET, PP, PEAD e PS. 

De acordo com as orientações de seu professor e com as condições materiais disponíveis, 
você e seu grupo poderão testar se o procedimento proposto permite a separação desses plásticos.

PEAD 

PEBD 
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Código internacional para a identificação de plásticos.

APRENDENDO A APRENDER
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Densidade de soluções a 25 oC

 Etanol 
C

2
H

5
OH

 (% em massa)

Densidade da 
solução aquosa de 
etanol (g · cm–3)

Cloreto de sódio
NaCl 

(% em massa)

Densidade da solução 
aquosa de cloreto de 

sódio (g · cm–3)

11 0,98 4 1,025

24 0,96 8 1,054

36 0,94 12 1,083

48 0,92 16 1,114

58 0,90 20 1,145

Densidades de materiais plásticos a 25 °C

Plástico
Densidade (g · cm–3)

Sigla Nome

PP Polipropileno 0,900 – 0,910

PEBD Polietileno de baixa densidade 0,910 – 0,930

PEAD Polietileno de alta densidade 0,940 – 0,960

Água 1,000

PS Poliestireno 1,040 – 1,080

PC Policarbonato 1,200

PET Polietileno tereftalato 1,220 – 1,400

PVC Policloreto de vinila 1,220 – 1,400

1. Pesquise os monômeros de origem dos diferentes plásticos descritos e, no seu caderno, escreva 
as equações químicas que descrevem suas reações de polimerização. 

2. Pesquise os aspectos visuais, algumas aplicações e o comportamento desses polímeros quanto à 
inflamabilidade. Anote os resultados da pesquisa no seu caderno.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 8 

CONTRIBUIÇÕES PARA A DIMINUIÇÃO 

DA POLUIÇÃO NO PLANETA

Nesta Situação de Aprendizagem você poderá refletir, discutir, avaliar e propor intervenções que 
resultem na diminuição da poluição no planeta. 

Seguindo as orientações de seu professor, selecione uma das situações apresentadas a seguir para 
procurar informações e respostas.

1 – Poluição atmosférica: causas, efeitos e intervenções sociais

O que é o smog fotoquímico e o que podemos fazer para diminuir esse problema nas grandes cidades? 

O que é o efeito estufa? Poderia haver vida na Terra sem ele? Quais são as causas prováveis da 
atual intensificação do efeito estufa? Há consenso sobre as relações entre o aquecimento global 
e a emissão de gases estufa? O que se pode fazer, individual ou coletivamente, para reverter esse 
quadro? (Consultar a Agenda 21, o Protocolo de Kyoto e artigos com opiniões diferentes sobre o 
aquecimento global.)

O que é a camada de ozônio na estratosfera? Qual é sua importância? Quais são as prováveis 
causas para a sua destruição? Quais são os efeitos da diminuição dessa camada para a saúde dos 
seres vivos? O que se pode fazer para minimizar esses efeitos?

O que é a chuva ácida? Quais são as causas e os efeitos no meio ambiente do aumento da acidez 
da chuva? O que se pode fazer para reduzir a acidez das chuvas?

2 – Pesticidas

Pesquise no que consistem as ações descritas a seguir e avalie vantagens e desvantagens de seus 
usos como substitutos à utilização de pesticidas sintéticos.

Substituição de adubo químico por adubação orgânica. 

Uso de plantas atraentes, repelentes e companheiras e controle de pragas por substâncias sexo-atrativas.

Introdução de espécies predadoras de pragas, incluindo parasitas, e espécies patogênicas (dis-
cussão controversa, pois essa introdução pode causar desequilíbrios futuros). 

Uso de sementes geneticamente modificadas, resistentes às pragas que normalmente ocorrem 
na região do cultivo (discussão controversa, pois essas plantas concorrem com as espécies nati-
vas, podendo chegar a exterminá-las). 

!
?

Química – 3a série – Volume 2

76



3 – Lixo e poluição: o que se pode fazer

Busque informações sobre a quantidade anual de lixo produzida no seu município e sobre o 
local em que esse lixo é depositado ou incinerado. Procure conhecer a diferença entre aterro 
sanitário e lixão. Faça uma estimativa da porcentagem de materiais plásticos nesse lixo. Elabore 
propostas concretas para diminuir o volume de lixo.

Procure informações sobre os custos e benefícios da incineração e da deposição do lixo em ater-
ros sanitários. Procure saber também quais são os problemas causados por lixões. 

Discuta as vantagens da instalação de biodigestores em aterros sanitários. 

4 – Poluição do Rio Tietê: analisando a situação atual e propondo soluções

Pesquise sobre as fontes de poluição do Rio Tietê, em vários municípios por onde passa, e 
discuta propostas de melhoria da qualidade da água, como o aumento da calha; a floculação; a 
fiscalização de despejo de esgotos clandestinos e de efluentes industriais não tratados; o aumen-
to de estações de tratamento de esgoto etc. 

Caso sua cidade seja cortada por um rio, discuta a viabilidade da implantação das propostas 
citadas em seu município. Como a comunidade poderia participar?  

1. A quantidade máxima de fósforo (P) permitida em águas doces destinadas ao abastecimento 
para consumo humano é de 0,020 mg · L–1. Considere os dados a seguir, relativos à análise de 
amostras de água de três reservatórios diferentes, e aponte quais das amostras obedecem à legis-
lação para o fósforo.

Amostra Volume da amostra (mL) Quantidade de fósforo (mg)

1 100 1,4 · 10-3

2 200 2,5 · 10-2

3 50 0,7 · 10-3
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2. (Enem – 2008) A Lei Federal no 11.097/2005 dispõe sobre a introdução do biodiesel na 
matriz energética brasileira e fixa em 5%, em volume, o percentual mínimo obrigatório a 
ser adicionado ao óleo diesel vendido ao consumidor. De acordo com essa lei, o biocom-
bustível é “derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão interna com 
ignição por compressão ou, conforme regulamento, para geração de outro tipo de energia, 
que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil”. A introdução de 
biocombustíveis na matriz energética brasileira:

a) colabora na redução dos efeitos da degradação ambiental global produzida pelo uso de com-
bustíveis fósseis, como os derivados do petróleo.

b) provoca uma redução de 5% na quantidade de carbono emitido pelos veículos automotores 
e colabora no controle do desmatamento.

c) incentiva o setor econômico brasileiro a se adaptar ao uso de uma fonte de energia derivada 
de uma biomassa inesgotável.

d) aponta para pequena possibilidade de expansão do uso de biocombustíveis, fixado, por lei, 
em 5% do consumo de derivados do petróleo.

e) diversifica o uso de fontes alternativas de energia que reduzem os impactos da produção do 
etanol por meio da monocultura da cana-de-açúcar.

3. (Enem – 1998) Um dos índices de qualidade do ar diz respeito à concentração de monóxido de 
carbono (CO), pois esse gás pode causar vários danos à saúde. A tabela a seguir mostra a relação 
entre a qualidade do ar e a concentração de CO.

1 ppm (parte por milhão) = 1 micrograma de CO por grama de ar (10–6 g)

Qualidade do ar
Concentração de CO – ppm1

(média de 8 h)

Inadequada 15 a 30

Péssima 30 a 40

Crítica Acima de 40

Para analisar os efeitos do CO sobre os seres humanos, dispõe-se dos seguintes dados:

Concentração de CO (ppm) Sintomas em seres humanos

10 Nenhum

15 Diminuição da capacidade visual

60 Dor de cabeça

100 Tontura, fraqueza muscular

270 Inconsciência

800 Morte
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Suponha que você tenha lido em um jornal que, na cidade de São Paulo, foi atingido um péssi-
mo nível de qualidade do ar. Uma pessoa que estivesse nessa área poderia:

a) não apresentar nenhum sintoma.

b) ter sua capacidade visual alterada.

c) apresentar fraqueza muscular e tontura.

d) ficar inconsciente.

e) morrer.

4. (Comvest – Vestibular Unicamp – 1999) Em um aterro sanitário, o lixo urbano é enterrado e 
isolado da atmosfera por uma camada de argila, conforme vem esquematizado na figura a seguir. 
Nessas condições, micro-organismos decompõem o lixo proporcionando, entre outras coisas, o 
aparecimento de produtos gasosos. O gráfico a seguir ilustra a composição dos gases emanados 
em função do tempo.

4

CAMADA DE ARGILA

LIXO

SOLO

COLETOR DE GASES
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a) Em que instante do processo a composição do gás coletado corresponde à do ar atmosférico? 

b) Em que intervalo de tempo prevalece a atividade microbiológica anaeróbica? Justifique.
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c) Se você quisesse aproveitar, como combustível, o gás emanado, qual seria o melhor intervalo 
de tempo para fazer isso? Justifique sua resposta e escreva a equação química da reação utili-
zada na obtenção de energia térmica. 

5. (Fuvest – 1997) Em uma indústria, um operário misturou, inadvertidamente, polietileno (PE), poli-
cloreto de vinila (PVC) e poliestireno (PS), limpos e moídos. Para recuperar cada um desses polímeros, 
utilizou o seguinte método de separação: jogou a mistura em um tanque contendo água (densidade = 
= 1,00 g · cm–3) separando, então, a fração que flutuou (fração A) daquela que foi ao fundo (fração B). 
A seguir, recolheu a fração B, secou-a e jogou-a em outro tanque contendo solução salina (densidade = 
= 1,10 g · cm–3), separando o material que flutuou (fração C) daquele que afundou (fração D).

Fórmula do polímero Densidade (g · cm–3)

CH2 — CH2 n
(polietileno, PE)

0,91 – 0,98

CH — CH2 n
C6H5

(poliestireno, PS)

1,04 – 1,06

CH — CH2 n
Cl

(policloreto de vinila, PVC)

1,35 – 1,42

 As frações A, C e D eram, respectivamente:

a)  PE, PS e PVC.

b)  PS, PE e PVC.

c)  PVC, PS e PE.

d)  PS, PVC e PE.

e)  PE, PVC e PS.
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Querubim Rodrigues Pereira, Olga Aguilar Santana, 
Paulo Roberto da Cunha, Rodrigo Venturoso 
Mendes da Silveira e Solange Soares de Camargo.

Ciências: Ghisleine Trigo Silveira, Cristina Leite, 
João Carlos Miguel Tomaz Micheletti Neto, 
Julio Cézar Foschini Lisbôa, Lucilene Aparecida 
Esperante Limp, Maíra Batistoni e Silva, Maria 
Augusta Querubim Rodrigues Pereira, Paulo 
Rogério Miranda Correia, Renata Alves Ribeiro, 
Ricardo Rechi Aguiar, Rosana dos Santos Jordão, 
Simone Jaconetti Ydi e Yassuko Hosoume.

Física: Luis Carlos de Menezes, Estevam Rouxinol, 
Guilherme Brockington, Ivã Gurgel, Luís Paulo 
de Carvalho Piassi, Marcelo de Carvalho Bonetti, 
Maurício Pietrocola Pinto de Oliveira, Maxwell 
Roger da Puri cação Siqueira, Sonia Salem e 
Yassuko Hosoume. 

Química: Maria Eunice Ribeiro Marcondes, Denilse 
Morais Zambom, Fabio Luiz de Souza, Hebe 
Ribeiro da Cruz Peixoto, Isis Valença de Sousa 
Santos, Luciane Hiromi Akahoshi, Maria Fernanda 
Penteado Lamas e Yvone Mussa Esperidião.

Caderno do Gestor 
Lino de Macedo, Maria Eliza Fini e Zuleika de 
Felice Murrie.
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Presidente da Diretoria Executiva 
Mauro de Mesquita Spínola

GESTÃO DE TECNOLOGIAS APLICADAS  
À EDUCAÇÃO

Direção da Área 
Guilherme Ary Plonski

Coordenação Executiva do Projeto 
Angela Sprenger e Beatriz Scavazza

Gestão Editorial 
Denise Blanes

Equipe de Produção

Editorial: Amarilis L. Maciel, Ana Paula S. Bezerra, 
Angélica dos Santos Angelo, Bóris Fatigati da Silva, 
Bruno Reis, Carina Carvalho, Carolina H. Mestriner, 
Carolina Pedro Soares, Cíntia Leitão, Eloiza Lopes, 
Érika Domingues do Nascimento, Flávia Medeiros, 
Giovanna Petrólio Marcondes, Gisele Manoel, 
Jean Xavier, Karinna Alessandra Carvalho Taddeo, 
Leslie Sandes, Mainã Greeb Vicente, Maíra de 
Freitas Bechtold, Marina Murphy, Michelangelo 
Russo, Natália S. Moreira, Olivia Frade Zambone, 
Paula Felix Palma, Pietro Ferrari, Priscila Risso, 
Regiane Monteiro Pimentel Barboza, Renata 
Regina Buset, Rodolfo Marinho, Stella Assumpção 
Mendes Mesquita, Tatiana F. Souza e Tiago Jonas 
de Almeida.

Direitos autorais e iconografia: Beatriz Fonseca 
Micsik, Dayse de Castro Novaes Bueno, Érica 
Marques, José Carlos Augusto, Juliana Prado da 
Silva, Marcus Ecclissi, Maria Aparecida Acunzo 
Forli, Maria Magalhães de Alencastro, Vanessa 
Bianco e Vanessa Leite Rios.

Edição e Produção editorial: Jairo Souza Design 
Grá co e Occy Design projeto grá co .

CONCEPÇÃO DO PROGRAMA E ELABORAÇÃO DOS 
CONTEÚDOS ORIGINAIS

COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO  
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DOS 
CADERNOS DOS PROFESSORES E DOS  
CADERNOS DOS ALUNOS  
Ghisleine Trigo Silveira

CONCEPÇÃO 
Guiomar Namo de Mello, Lino de Macedo, 
Luis Carlos de Menezes, Maria Inês Fini 
coordenadora  e Ruy Berger em memória .

AUTORES

Linguagens 
Coordenador de área: Alice Vieira. 
Arte: Gisa Picosque, Mirian Celeste Martins, 
Geraldo de Oliveira Suzigan, Jéssica Mami 
Makino e Sayonara Pereira.

Educação Física: Adalberto dos Santos Souza, 
Carla de Meira Leite, Jocimar Daolio, Luciana 
Venâncio, Luiz Sanches Neto, Mauro Betti, 
Renata Elsa Stark e Sérgio Roberto Silveira.

LEM – Inglês: Adriana Ranelli Weigel Borges, 
Alzira da Silva Shimoura, Lívia de Araújo Donnini 
Rodrigues, Priscila Mayumi Hayama e Sueli Salles 
Fidalgo.

LEM – Espanhol: Ana Maria López Ramírez, Isabel 
Gretel María Eres Fernández, Ivan Rodrigues 
Martin, Margareth dos Santos e Neide T. Maia 
González.

Língua Portuguesa: Alice Vieira, Débora Mallet 
Pezarim de Angelo, Eliane Aparecida de Aguiar, 
José Luís Marques López Landeira e João 
Henrique Nogueira Mateos.

Matemática  
Coordenador de área: Nílson José Machado. 
Matemática: Nílson José Machado, Carlos 
Eduardo de Souza Campos Granja, José Luiz 
Pastore Mello, Roberto Perides Moisés, Rogério 
Ferreira da Fonseca, Ruy César Pietropaolo e 
Walter Spinelli.
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