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Será que APRENDI?
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Bem-vindo ao 8.o ano!

Neste ano que agora inicias, o teu manual de Ciências Naturais pretende ser um guia orien-
tador e um ponto de partida para atingires os objectivos deste ano lectivo. 

Para ser mais fácil explorares o teu manual, passamos agora a apresentar a sua organização.

Planeta Terra apresenta um tema, SUSTENTABILIDADE NA TERRA. Este é constituído por Blocos,
organizados por Unidades apresentadas da seguinte forma:

5933 Fluxos de energia 
e ciclos de matéria3 u
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O que eu já sei!
1. Completa as frases escolhendo as opções correctas.

A — A energia que precisas para correr, pensar,
estudar provém…

a) … da água que bebes.
b) … do ar que respiras.
c) … dos alimentos que ingeres.
d) … da água, do ar e dos alimentos.

B — As plantas…

a) … respiram.
b) … transpiram.
c) … fazem fotossíntese.
d) … realizam todos os processos

anteriores.

C — As plantas fazem parte da alimentação
dos…

a) … herbívoros.
b) … omnívoros.
c) … carnívoros e herbívoros.
d) … herbívoros e omnívoros.

D — A matéria orgânica é formada por
compostos produzidos apenas…

a) … pelos seres vivos.
b) … pelas plantas.
c) … pelos animais.
d) … pelos organismos unicelulares.

E — Um exemplo de material não orgânico…

a) … é o açúcar.
b) … é a água.
c) … é o cabelo.
d) … são as gorduras.

F — A água faz parte da composição…

a) … da maioria dos seres vivos.
b) … de todos os seres vivos.
c) … das plantas e de alguns animais.
d) … só das plantas.

Observo, penso, descubro e... aprendo!
1. Observa atentamente as figuras [A] e [B] da página anterior e responde às questões.

1.1 Em que tipo de ecossistema terão sido tiradas estas fotografias?

1.2 Os cudos e os leões farão parte do mesmo ecossistema? Justifica a tua resposta.

1.3 De que se alimentam os cudos?

1.4 De que se alimenta a leoa?

1.5 De que forma é que os cudos obtêm energia para fugir dos leões?

1.6 Como é que a leoa obtém energia para perseguir e caçar os cudos?

1.7 Explica a seguinte frase: «Alguma da matéria e da energia contidas nas plantas chega até aos leões,
embora estes não se alimentem de plantas.»

[A — Cudo a alimentar-se]  

[B — Leoa a atacar cudo] 

Início de unidade

O que eu já sei!
Vai permitir-te verificar os conhecimentos que adquiriste 
anteriormente.

Observo, penso, descubro e... aprendo!
Actividade de exploração, que te permitirá uma aproximação 
aos conteúdos.

Páginas informativas

Analiso…
Actividades para analisares 

e interpretares dados.

T
Definição de alguns 
termos.

Actividades, ao longo 
dos conteúdos, para verificares 
o que aprendeste.

... ACTIVIDADE EXPERIMENTAL
Para testares as teorias 

que aprendestes.

Muitas imagens 
e esquemas, para melhor 

compreenderes os conteúdos.

4.3
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u n i d a d e  4 Perturbações do equilibrio dos ecossistemas

As chuvas ácidas são um dos fenómenos mais graves de poluição
atmosférica: alteram a composição química do solo e poluem os cursos de
água, envenenando os animais que a bebem e as plantas que a absorvem,
atingindo toda a cadeia alimentar (17) e (18). 

As chuvas ácidas são ainda responsáveis pela corrosão de metais, de
rochas e de edifícios (19). A presença de dióxido de enxofre na atmosfera é
também uma das causas de problemas de saúde, como a asma e a bronquite.

Alguns países têm reduzido as emissões de gases que originam chuvas
ácidas, através de medidas que incentivam:

• a utilização dos transportes públicos (principalmente de transportes
movidos a electricidade, como o metropolitano e o eléctrico); 

• a utilização de energias menos poluentes (como a energia eólica);
• a proibição da utilização de combustíveis com elevados teores de enxofre.

ALTERAÇÃO DO pH DA ÁGUA DOS LAGOS. Os lagos e os cursos
de água podem ser os mais prejudicados com o efeito 
da chuva ácida, pois podem ficar acidificados, perdendo todas
as formas de vida.

17
EFEITO DAS CHUVAS ÁCIDAS NUMA FLORESTA DA POLÓNIA. 
As chuvas ácidas afectam plantações e florestas.

18

CORROSÃO DE EDIFÍCIOS. Efeito das chuvas ácidas nos monumentos. A acidez da água
da chuva tem sido responsável pela destruição de monumentos em todo o mundo.

19

... ACTIVIDADE EXPERIMENTAL

Objectivo

• Observar o efeito da chuva ácida.

Material

• Caneta marcadora. • Papel indicador de pH. • Proveta de 100 mL.
• Colher de sopa. • 4 gobelés de 200 mL. • 4 vasos com couves ou alfaces.
• Vinagre. • Água.

Procedimento 

1. Com o marcador, identifica os quatro copos com as letras A, B, C e D.

2. Prepara quatro soluções, uma em cada copo, conforme indicado na tabela.

3. Regista o valor de pH de cada solução.

4. Identifica os vasos das plantas com as letras A, B, C e D e coloca-os junto a uma fonte de luz.

5. Rega diariamente, durante dez dias, cada um dos vasos com 3 colheres da solução do copo com a letra
correspondente.

6. Reproduz, no teu caderno diário, uma tabela, semelhante à apresentada, de modo a registares diariamente 
o resultado das tuas observações.

Discussão

1. Qual foi o efeito da acidez da água da rega no
desenvolvimento das plantas?

2. Com base nos resultados obtidos, qual será o
efeito das chuvas ácidas nas plantas?

3. Qual é o efeito que as chuvas ácidas podem ter
nas cadeias alimentares?

Será que APRENDI?
1. Como é que a utilização 

de transportes públicos 
pode contribuir para a diminuição 
das chuvas ácidas?

Alteração dos solos.
Poluição dos cursos da água.
Envenenamento dos animais e plantas.
Destruição de florestas e plantações.
Corrosão de construções.

CONSEQUÊNCIAS 
DAS CHUVAS ÁCIDAS

VASOS COM PLANTAS
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de rega Sumo de limão

B C D
200 mL 175 mL 150 mL 125 mL
0 mL 25 mL 50 mL 75 mL
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Analiso…

1918

1.4
O que é um habitat?

THabitatT Local onde uma
determinada espécie habita.

1. Observa atentamente as diferentes imagens e responde às questões que se seguem.

1.1 Identifica cada um dos animais e locais representados.

1.2 Relaciona cada animal com um dos locais.

1.3 Que critérios utilizaste para estabelecer essas relações?

Cada espécie necessita de determinadas condições para poder viver. 
O local que reúne as características necessárias para determinada espécie
viver (10) designa-se por habitatT.

O habitat de uma espécie é, assim, o seu «endereço» ou «morada».

Será que APRENDI?
1. Pesquisa e descobre o habitat 

de cada um dos seres vivos:

a) linguado;
b) gorila;
c) cacto;
d) musgo.

[A] [B] [C] 

[D] [E] [F] 

ICEBERGUE, ANTÁRCTICA. A Antárctica é o habitat dos pinguins, pois reúne todas 
as condições necessárias para a sua sobrevivência.

10

O que é um nicho ecológico?

1.5
Existem muitas espécies que partilham o mesmo habitat (têm a mesma

morada), mas têm funções e comportamentos distintos, ou seja, têm, dentro
dele, nichos ecológicosT diferentes. Assim, podemos dizer que cada ser
vivo ocupa o seu nicho ecológico dentro do seu habitat (11) e (12).

Será que APRENDI?
1. Refere dois seres vivos, diferentes

dos apresentados nesta página, 
que partilhem o mesmo habitat 
mas possuam nichos ecológicos
diferentes.

TNicho ecológicoT Lugar que ocupa
e função de cada ser vivo dentro do
seu habitat.

[A] [B] 

As girafas (Giraffa camelopardalis) [A] e os leões (Panthera leo) [B] partilham o mesmo
habitat na savana africana, mas têm nichos ecológicos diferentes. A girafa é um animal
herbívoro que depende da existência de folhas de árvores para se alimentar, enquanto o
leão é um predador que se alimenta perseguindo e caçando outros animais.

11

[A] [B] [C] 

O gavião (Accipiter nisus) [A] e o bufo-pequeno (Asio otus) [B] partilham 
o mesmo habitat, habitando as mesmas florestas e caçando nos mesmos campos.
No entanto, os gaviões caçam de dia e os bufos de noite, tendo, desta forma,
nichos ecológicos diferentes. Por outro lado, a coruja-do-mato (Strix aluco) [C] 
não só compete com o bufo-pequeno pelos buracos das árvores que transforma 
em ninho como, durante a noite, sai em busca do mesmo tipo de alimentos, tendo,
assim, nichos ecológicos muito parecidos. 

12
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u n i d a d e  2 Relações bióticas

... Ideias-chave

P Relações bióticas são as relações que se estabelecem entre os seres vivos de determina-

do ecossistema.

P As relações entre os seres vivos podem ocorrer entre indivíduos da mesma espécie —

relações intra-específicas — ou entre indivíduos de espécies diferentes — relações 
interespecíficas.

P As relações intra-específicas são a competição e a cooperação.

• Na competição, os indivíduos da mesma espécie lutam por recursos. O canibalismo
pode ser considerado um caso extremo de competição intra-específica.

• Na cooperação, os indivíduos da mesma espécie «ajudam-se» mutuamente para

melhor sobreviverem.

• O caso mais eficaz de cooperação surge nas sociedades. É o caso das abelhas
e das formigas.

P As relações interespecíficas podem ser desfavoráveis ou favoráveis.

• As relações desfavoráveis são as relações em que pelo menos uma das espécies é pre-

judicada. 

— Na competição, as espécies competem por recursos que são escassos;

— na predação, o predador captura e mata a presa de que se alimenta;

— no parasitismo, o parasita retira recursos do hospedeiro, podendo ocorrer ou não

morte do hospedeiro, no entanto, esta nunca é imediata.

• As relações favoráveis são as relações em que pelo menos uma das espécies é benefi-

ciada, não existindo nenhuma prejudicada.

— No comensalismo, as espécies associam-se, havendo uma que beneficia e outra

para quem a relação é indiferente;

— no mutualismo, as duas espécies beneficiam: quando as duas espécies têm obriga-

toriamente de viver juntas, a relação designa-se por simbiose; se essa relação não é

obrigatória, designa-se por cooperação.

... DESCOBRE POR TI MESMO

• A Vida Secreta das Plantas. 
• A Alcateia (2002). National Geographic. 
• Chitas, a Corrida Fatal (2002). National Geographic. 
• O Predador e a Presa. National Geographic. 

• BURNIE, D. (1991) – Como Funciona a Natureza. Selecções do Reader’s Digest. 
• SALDANHA, L. (1995) – Fauna Submarina Atlântica: Portugal, Açores, Madeira. Europa-América

• www.naturlink.pt/ — Portal da Natureza.
• www.aquariovgama.pt/aquario/index.html — Aquário Vasco da Gama. 
• www.carnivora.fc.ul.pt/home.htm — Biologia e ecologia de espécies carnívoras nacionais.
• www.fapas.pt — Informações sobre guias de campo.

... Organizo as minhas ideias
O esquema que se segue representa uma possível organização dos conhecimentos que

adquiriste durante a exploração desta unidade temática.

Tenta completá-lo substituindo as letras presentes nas caixas vazias pelos termos que as

tornam lógicas.

Relações entre
seres vivos

Relações
desfavoráveis

Relações
favoráveis

Canibalismo

podem ser

da mesma espéciede diferentes espécies

Comensalismo

Cooperação

podem ser

são

F

A

F

F

FF

FF

C D Competição

F F F

F

F F
F

ECooperação

B

F
é máxima nas

em casos
extremos, pode ser

GF

Mutualismo

RELAÇÕES BIÓTICAS

No fim de unidade

u n i d a d e  4 Perturbações do equilibrio dos ecossistemas
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1.1 Constrói uma legenda para cada imagem.

1.2 Quais são as imagens que representam perturbações da qualidade:

a) dos solos;

b) das águas;

c) do ar.

1.3 Quais são as imagens referentes a casos de poluição? Justifica a tua resposta.

1.4 Explica o que está a acontecer aos ecossistemas A e E.

1.5 Refere as consequências para os ecossistemas do que está a acontecer em F.

2. O gráfico seguinte compara as emissões de CO2 e a desflorestação, de uma dada região,
causada por fogos provocados pelo Homem. Observa-o com atenção, e responde às questões
que se seguem.

2.1 Em que ano se registou a maior

desflorestação?

2.2 Em que ano se registou a maior emissão

de CO2?

2.2.1 Qual foi o valor de emissões de CO2

registado?

2.3 Qual é o efeito que o CO2 tem 

na temperatura da Terra?

2.4 Considerando as respostas anteriores, 

o que podes concluir em relação 

à desflorestação e ao efeito 

de estufa?

[A] [B] [C] 

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

20
01

20
00

19
99

19
96

19
97

19
98

0

200

400

600

800

1000

1200

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Desflorestação anual
(milhões de hectares)

Desflorestação

Emissões de CO2

(milhões de toneladas)

Emissões de CO2

Desflorestação anual
e emissões de CO2 resultantes

Anos

[D] [E] [F] [G] 

3. Tendo em conta o processo de formação e as causas das chuvas ácidas, responde
às questões.

3.1 Faz um esquema que mostre como se formam as chuvas ácidas.

3.2 As chuvas ácidas têm alguma influência nas zonas urbanas? Justifica a tua resposta.

3.3 Qual é o efeito que as chuvas ácidas podem ter nos ecossistemas?

4. Explica a seguinte afirmação: «A poluição provocada pelos gases de escape dos
carros aumenta a produção de ozono, no entanto, os raios ultravioletas não são
filtrados por este ozono.»

5. O que está, actualmente, a acontecer à camada de ozono? Justifica a tua resposta.

6. Distingue fonte de poluição pontual e fonte de poluição difusa. 
Justifica apresentando exemplos.

7. Ordena os seguintes acontecimentos num processo de eutrofização de um lago.

A — Morte generalizada de todos os seres vivos.

B — Descarga de esgotos domésticos.

C — Crescimento rápido de fitoplâncton.

D — Diminuição do oxigénio devido à decomposição.

E — A luz não passa para as camadas inferiores do lago.

8. Sabendo que os petroleiros podem derramar crude, responde às questões
seguintes.

8.1 Em que consiste uma maré negra?

8.2 Dá dois exemplos de impactos de uma maré negra num ecossistema costeiro.

9. Observa atentamente a figura, que
representa uma teia alimentar marinha, 
e responde às questões que se seguem.

9.1 Dá um exemplo de uma substância

bioacumulável.

9.2 Refere uma possível fonte dessa

substância.

9.3 O que acontece aos consumidores desta

teia alimentar se for introduzido na água

uma substância bioacumulável?

9.4 Nesta teia alimentar, em que níveis

tróficos se poderia encontrar o Homem?

9.5 Em que nível trófico consumiria 

o Homem uma maior dose do poluente?

Justifica a tua resposta.

AActividades
1. Observa as figuras e responde às questões que se seguem.

http//maps.grida.no/go/graphic/annual_deforestation_in_the_amazon_and_resulting_co2_emissions (adaptado)

... Ideias-chave
Síntese do que é essencial

saberes.

... DESCOBRE POR TI MESMO

Sugestões que te ajudarão 
a aprofundar 

os conhecimentos.

... Organizo as minhas ideias
Esquema para completares 
relacionando os diferentes 
conteúdos.

P R O J E C T OÁrea de
Os seres vivos do litoral rochoso
Objectivos

• Reconhecer a existência dos factores abióticos.
• Identificar seres vivos de um litoral rochoso.
• Conhecer a influência dos factores abióticos 

na distribuição dos seres vivos num litoral de substrato
rochoso.

• Construir uma maqueta representativa da distribuição
dos seres vivos na zona entre-marés do litoral rochoso.

1.a FASE F O R M A Ç Ã O  D E  G R U P O S  
D E  T R A B A L H O  E  D E F I N I Ç Ã O
D O S  C R I T É R I O S  
D E  A V A L I A Ç Ã O

• Com a ajuda do professor, decidam quais são 
os critérios para avaliar o vosso desempenho.

2.a FASE P L A N I F I C A Ç Ã O  D O  T R A B A L H O

• Discutam em grupo quais são os materiais a utilizar para construir a maqueta.
• Tendo em conta os objectivos propostos, decidam quais são as informações que precisam de obter

sobre os seres vivos existentes nas zonas rochosas do litoral.
• Identifiquem as fontes a que precisam de recorrer para obter as informações necessárias.
• Planifiquem as fases seguintes:
• — COMO FAZER: decidam como realizar

cada uma das fases: pesquisa,
execução e apresentação.

• — ONDE FAZER: decidam onde fazer cada
fase do trabalho.

• — QUEM FAZ: distribuam as tarefas, 
de modo que todos os elementos 
do grupo participem em todas as fases.

• — QUANDO FAZER: estabeleçam prazos
para as várias fases.

3.a FASE P E S Q U I S A

• Esta fase é muito importante, mas deve ser
feita com objectividade e não deve levar
demasiado tempo.

• Deverão procurar obter imagens das diversas zonas do litoral rochoso, na zona entre-marés, 
e dos seres vivos que as caracterizam.

• O ideal será realizar uma visita de estudo a uma praia para obter estas informações.
• Para cada espécie que encontrares, constrói o seu bilhete de identidade ecológico.

4.a FASE E X E C U Ç Ã O

• Em plasticina ou noutro material moldável, procurem reproduzir os seres vivos que identificaram.
• Construam a maqueta com os materiais previamente escolhidos, de modo a ilustrar a distribuição 

dos seres vivos na zona entre-marés do litoral rochoso.

5.a FASE A P R E S E N T A Ç Ã O  D O  T R A B A L H O

• Exponham o vosso trabalho na escola e, se possível, junto a uma parede onde possam afixar os
bilhetes de identidade das espécies identificadas.

6.a FASE A V A L I A Ç Ã O
• Procedam à vossa auto-avaliação e à avaliação dos restantes membros do grupo.

5554

u n i d a d e  2 Relações bióticas

Aluno(a)s

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

A
a) Auto-avaliação
g) Avaliação 

do grupo
a) g) a) g) a) g) a) g)

Pesquisa
Execução
Apresentação
Final

B C D

Como Onde Quem Quando

TEMA:

OBJECTIVOS:

Pesquisa

Execução

Apresentação

BILHETE DE IDENTIDADE

Nome vulgar: Anémona

Nome científico: Actinia equina

Descrição: Possui cerca de 200 tentáculos curtos e retrác-
teis. Apresenta-se sob a forma de uma coluna lisa de cor
avermelhada ou verde-azeitona, com cerca de 3-4 cm de
altura. A base apresenta um bordo azul.

Habitat: Poças do médio-litoral e infra-litoral rochoso.

Ecologia: Durante a baixa-mar, recolhem os tentáculos
para dentro do corpo, que se fecha completamente para
evitar a desidratação. Quando a maré sobe, abrem-se
novamente, deixando sair os tentáculos, ricos em células
urticantes, com a ajuda dos quais conseguem capturar ali-
mento — são predadores.

Área de projecto

u n i d a d e  6 Protecção e conservação da Natureza

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente

OAlgarve vai passar a ter capacidade para produzir anualmente, a

partir de Novembro de 2006, até 80 toneladas de peixe criado

em jaulas oceânicas, através de um projecto do Instituto de

Investigação das Pescas e do Mar (IPIMAR). 

O objectivo é produzir, em jaulas oceânicas, espécies como o sargo e a

dourada através do sistema de aquacultura offshore (no mar), método que permite obter uma pro-

dução superior ao sistema de aquacultura tradicional, praticado em rias e sistemas lagunares.

O investigador Pedro Pousão Ferreira, investigador do IPIMAR, justifica a importância

estratégica deste sistema de aquacultura com o facto de Portugal consumir, anualmente, em

média 70 quilos de peixe per capita, quase o dobro da média da União Europeia, e dos stocks

naturais de peixe estarem a diminuir. 

Para Jorge Dias, investigador do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve,

embora «o reequilíbrio das populações no meio selvagem não se note em dois ou três anos, com

o passar do tempo, a produção em cativeiro alivia a captura nos ecossistemas selvagens e ajuda à

recuperação das espécies».

A jaula está situada a cerca de duas milhas da costa e tem uma parte que está à superfície, por onde

se alimentam os peixes, e a particularidade de se afundar completamente sempre que há mau tempo.

Neste momento, a aposta da produção recai sobre o sargo e a dourada, espécies muito produ-

zidas em aquacultura. No entanto, estão em curso experiências com corvinas e garoupas, sendo

que primeiro as espécies são criadas numa estação em terra e só depois transferidas para as jaulas.

TSF, 16 de Novembro de 2006 (adaptado)

1. Antes de leres o texto, responde às questões com «sim» ou «não».

1.1 É possível cultivar peixe no mar?

1.2 Os portugueses consomem muito peixe?

1.3 Existem jaulas para peixe?

2. Lê com atenção o texto que se segue.

S O U  U M  C I D A D Ã O  R E S P O N S Á V E L

1. Procura encontrar problemas na tua região que possam afectar a biodiversidade.

2. Pesquisa e tenta encontrar soluções para os resolver.

3. Escreve às instituições e autoridades responsáveis para os alertar sobre os problemas detectados.

3. Após a leitura do texto, responde às questões.

3.1 Volta a responder às questões do ponto 1. 

3.1.1 Em que questões mudaste de opinião?

3.1.2 Transcreve para o teu caderno as frases do texto que te fizeram mudar de opinião.

3.2 Qual é a importância da aquacultura?

3.3 Que espécies estão a ser cultivadas nas jaulas?
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*
Sociedade e Ambiente

Ciência, Tecnologia, 

Sugestões para Área de Projecto 
e de metodologias de trabalho.

Para reflectires sobre a importância da
Ciência e da tecnologia para o Homem

e para a Terra.

P R O J E C T OÁrea de

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente

AActividades
Exercícios de fim de Unidade, para que possas 
verificar, aplicar e relacionar o que aprendeste. 

Encontrarás também secções 
Conviver COM AS CIÊNCIAS, onde poderás verificar uma vez

mais que as ciências naturais são 
fundamentais no quotidiano (são constituídas por

exercícios adaptados do PISA — Programa 
de Avaliação Internacional de Alunos).

872255 002-005_Apresentacao  22/2/07  17:32  Page 3



11BLOC
O Ecossistemas [p. 8]

211 Os seres vivos 
e o ambiente [p. 10]

1.1 O que é um ecossistema? [p. 12]

1.2 O que é uma espécie? [p. 16]

1.3 O que é um habitat? [p. 18]

1.4 O que é um nicho ecológico? [p. 19]

1.5 Qual é a influência dos factores abióticos 
nos seres vivos? [p. 20]

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente [p. 29]

Ideias-chave [p. 30]

Organizo as minhas ideias [p. 31]

Actividades [p. 32]
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2 Relações bióticas [p. 34]

2.1 Como se relacionam os seres vivos? [p. 36]
2.2 Quais são as relações intra-específicas? [p. 37]
2.3 Quais são as relações interespecíficas 

desfavoráveis? [p. 40]
2.4 Quais são as relações interespecíficas 

favoráveis? [p. 43]
2.5 Quais são as principais relações bióticas? [p. 45]
2.6 Que consequências têm as relações bióticas 

nos seres vivos? [p. 46]
Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente [p. 47]
Ideias-chave [p. 48]
Organizo as minhas ideias [p. 49]
Actividades [p. 50]

Conviver com as ciências [p. 52]

Área de projecto [p. 54]
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33 Fluxos de energia e ciclos 
de matéria [p.58]

3.1 Qual é a fonte de energia 
dos ecossistemas? [p. 60]

3.2 Como flui a energia nos ecossistemas? [p. 62]

3.3 Como circula a matéria nos ecossistemas? [p. 66]

3.4 Como circula a água  nos ecossistemas? [p. 68]

3.5 Como evolui um ecossistema? [p. 70]

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente [p. 73]

Ideias-chave [p. 74]

Organizo as minhas ideias [p. 75]

Actividades [p. 76]
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44 Perturbações no equilíbrio 
dos ecossistemas [p. 78]

4.1 Quais são as causas de perturbação 
dos ecossistemas? [p. 80]

4.2 Quais são as fontes de alteração
da atmosfera? [p. 82]

4.3 Quais são as consequências  
da poluição atmosférica? [p. 84]

4.4 Quais são as fontes de poluição da água? [p. 92]

4.5 Quais são as consequências da poluição 
da água? [p. 95]

4.6 Quais são as causas de perturbação 
dos solos? [p. 100]

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente [p. 101]

Ideias-chave [p. 102]

Organizo as minhas ideias [p. 103]

Actividades [p. 104]

Área de projecto [p. 106]
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Funcionamento dos ecossistemas [p.56]

55 Recursos naturais: 
utilização 
e consequências [p. 110]

5.1 O que são recursos naturais? [p. 112]

5.2 O que são recursos hídricos? [p. 114]

5.3 Como utilizamos os recursos 
hídricos? [p. 116]

5.4 Qual é a qualidade da água 
que bebemos? [p. 120]

5.5 Como se distinguem as águas? [p. 122]

5.6 O que são recursos minerais? [p. 124]

5.7 Quais são recursos energéticos? [p. 126]

5.8 Como utilizamos os recursos energéticos? [p. 128]

5.9 O que são recursos biológicos? [p. 136]

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente [p. 147]

Ideias-chave [p. 148]

Organizo as minhas ideias [p. 149]

Actividades [p. 150]
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66 Protecção e conservação 
da Natureza [p. 152]

6.1 Porque é importante proteger a Natureza? [p. 154]

6.2 Quais são as causas da extinção das espécies? [p. 156]

6.3 Quais são os «pontos quentes» 
de biodiversidade? [p. 158]

6.4 Há espécies em perigo de extinção 
na Península Ibérica? [p. 160]

6.5 Quais são as áreas protegidas 
portuguesas? [p. 162]

6.6 Como proteger a Natureza? [p. 166]

6.7 O que podemos fazer para poupar água? [p. 168]

6.8 O que podemos fazer para poupar energia? [p. 170]

6.9 O que são resíduos? [p. 172]

6.10 Que tipos de resíduos existem? [p. 174]

6.11 Qual é o destino dos resíduos sólidos urbanos? [p. 176]

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente [p. 183]

Ideias-chave [p. 184]

Organizo as minhas ideias [p. 185]

Actividades [p. 186]

Conviver com as ciências [p. 188]

Área de projecto [p. 190]
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Gestão sustentável dos recursos [p.108]

5

Anexos [p. 192]

Glossário [p. 196]

Bibliografia [p. 200]
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11BLOC
O Ecossistemas

O  Q U E  V O U  D E S C O B R I R !  O que são ecossistemas? Como são constituídos? 
Que organismos vivem neles? Será que se relacionam uns com os outros? E com o ambiente físico? 
Podes descobrir a resposta para estas e outras questões ao longo deste bloco. Está atento, lê, observa, 
pensa, descobre e aprende.
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11Os seres vivos e o ambiente

1.1 O que é um ecossistema? [p. 12]

1.2 O que é a biosfera? [p. 14]

1.3 O que é uma espécie? [p. 16]

1.4 O que é um habitat? [p. 18]

1.5 O que é um nicho ecológico? [p. 19]

1.6 Qual é a influência dos factores
abióticos nos seres vivos? [p. 20]

1u
n
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d

a
d

e
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d
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e

P R O J E C T O

Os seres vivos num litoral rochoso

• Constrói um modelo tridimensional que represente 
a distribuição dos seres vivos numa zona litoral 
de substrato rochoso.

• Consulta a proposta de projecto nas páginas 54 e 55.

9

Área de

Relações bióticas

2.1 Como se relacionam os seres vivos? [p. 36]

2.2 Quais são as relações intra-
-específicas? [p. 37]

2.3 Quais são as relações
interespecíficas desfavoráveis? [p. 40]

2.4 Quais são as relações
interespecíficas favoráveis? [p. 43]

2.5 Quais são as principais relações
bióticas? [p. 45]

2.6 Que consequências têm as relações
bióticas nos seres vivos? [p. 46]
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e o ambiente1 u
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[A]

[B]
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O que eu já sei!
1. Completa as frases escolhendo as opções correctas.

A — A fonte de energia da Terra é…

a) … a água.
b) … o Sol.
c) … o solo.
d) … o vento.

B — A luz é fundamental para a realização da…

a) … respiração.
b) … combustão.
c) … fotossíntese.
d) … evaporação.

C — A temperatura média do ar em todo o
planeta…

a) … é constante.
b) … varia de lugar para lugar.
c) … varia com o tipo de plantas.
d) … varia com o tipo de animais.

D — A Terra é um dos planetas do Sistema
Solar…

a) … e o único que tem água no estado
sólido.

b) … e o único que tem água.
c) … e o que tem menos água.
d) … e o único que tem água nos três

estados.

E — A água líquida é fundamental para a vida…

a) … das plantas.
b) … dos animais.
c) … dos fungos.
d) … de todos os seres vivos.

F — Os solos são compostos por…

a) … sedimentos.
b) … restos de seres vivos.
c) … sedimentos e restos de seres vivos.
d) … sedimentos e restos de plantas.

Observo, penso, descubro e... aprendo!
1. Observa atentamente as imagens A e B da página anterior e responde às questões 

que se seguem.

1.1 O que representa cada uma das imagens?

1.2 Que semelhanças encontras entre as duas imagens?

1.3 Que diferenças existirão entre o clima da figura A e o da figura B?

1.4 Podes encontrar os seres vivos da imagem A no local onde se recolheu a imagem B? 
Justifica a tua resposta.

1.5 O que aconteceria se transportasses os seres vivos da imagem B para o local da imagem A? 
Justifica a tua resposta.
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1.1
O que é um ecossistema?

A Terra é o único planeta do Sistema Solar com características que per-
mitem a existência de vida, tal como a conhecemos. Essas características,
resultantes da sua dimensão e distância em relação ao Sol, são a temperatu-
ra amena, a atmosfera protectora e rica em oxigénio, a água no estado líqui-
do, o solo e a radiação solar.

É a radiação solar que transporta a energia que as plantas usam para a
produção das substâncias que as compõem — fotossíntese. As plantas, por
sua vez, servem de alimento a outros organismos, e assim sucessivamente.
Ou seja, os seres vivos dependem das características físicas e químicas do
ambiente — factores abióticos —, mas também da existência de outros
seres vivos — factores bióticos —, com os quais se relacionam (1).

Os diferentes seres vivos necessitam da luz solar, da água, do solo, do oxigénio e de outros seres vivos para sobreviverem.
1
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u n i d a d e  1 Os seres vivos e o ambiente

[B] [C]

TMeio abióticoT Conjunto dos
componentes físicos e químicos 
de um ecossistema, do qual
dependem os seres vivos que dele
fazem parte. 

Meio bióticoT Conjunto dos seres
vivos e das suas relações num
determinado ecossistema.

EcossistemaT Sistema vivo
composto pelos seres vivos e pelos
factores abióticos com os quais se
relacionam.

EcologiaT Ciência que estuda 
as relações dos seres vivos entre si 
e com o ambiente físico.

Será que APRENDI?
1. Observa atentamente a figura (2) e responde às questões que se seguem.

1.1 Alguns dos seres vivos da figura (2B) relacionam-se entre si. Dá um exemplo de duas relações existentes.
1.2 Em todos os ecossistemas, o meio biótico relaciona-se com o meio abiótico. Refere um exemplo de uma dessas possíveis relações.
1.3 Por que razão a figura (2A) representa um ecossistema?

Ao conjunto dos factores abióticos (por exemplo: luz, temperatura, água
e solo) que se relacionam entre si chamamos meio abióticoT. Estes facto-
res condicionam a existência e o tipo de seres vivos.

Ao conjunto dos factores bióticos e das suas relações chamamos meio
bióticoT.

Ao conjunto formado pelo meio biótico, meio abiótico e relações que se
estabelecem entre ambos designa-se ecossistemaT (2).

Foi só no século XIX que o Homem começou a interessar-se pelas rela-
ções existentes entre os seres vivos e o meio abiótico. Só recentemente
compreendeu que pequenas variações dos factores abióticos colocam em
perigo a sobrevivência dos seres vivos, incluindo o Homem. Assim nasceu a
EcologiaT — a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e entre
estes e o ambiente físico que os rodeia.

13

Fauna e flora Luz, temperatura, água e solo

Meio abiótico

ECOSSISTEMA. É um sistema vivo [A], onde se estabelecem relações de dependência
entre o meio biótico [B] e o meio abiótico [C].

2

644474448
Meio biótico

[A]
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Analiso…

14

1.2

BIOSFERA. A biosfera é a
zona da Terra que reúne as

condições para a existência
dos seres vivos. Inclui parte

da atmosfera (ar), 
da hidrosfera (água sólida,

líquida e gasosa) e 
da litosfera (rochas e solo).

3

O que é a biosfera?

1. Observa atentamente a figura e responde às questões que se seguem.

A existência de vida na Terra limita-se a uma zona relativamente pequena
(3), quando comparada com as dimensões do planeta. Isto porque os seres
vivos dependem da energia do Sol, da existência de ar, de solo e de água,
da circulação de calor e da existência de nutrientes essenciais.

[A

—
Bios

fera]

[B
—

Ecossis
tema]

[C
—

Comunidade]

[D
— População]

[E — Indivíduo]

1.1 Compara o sector E com 
o sector D e diz o que poderá 
ser uma população.

1.2 Relaciona o sector D com o C 
e define comunidade. 

1.3 Que diferenças encontras entre 
comunidade e ecossistema?

1.4 Dos cinco sistemas representados na figura, 
identifica o mais complexo. Justifica a tua resposta.

1.5 O que será a biosfera?

10 000 metros de altitude

3000 metros de altitude

2000 metros de profundidade

Zona de concentração 
máxima de seres vivos

11 000 metros de profundidade

F

F

Atmosfera

Litosfera

Hidrosfera
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u n i d a d e  1 Os seres vivos e o ambiente

Esta zona da Terra, que começa no fundo dos oceanos, atinge cerca de
10 km de altitude na atmosfera e reúne todas as condições para a existên-
cia de vida, designa-se por biosferaT.

A biosfera pode ser dividida em vários ecossistemas, de diferentes
dimensões, consoante as características do meio biótico e do meio abiótico
que os constituem (4) e (5).

TBiosferaT Zona da Terra onde existe
vida. Inclui parte da atmosfera, da
hidrosfera e da litosfera.

ComunidadeT Conjunto de
populações do mesmo ecossistema
que se relacionam entre si.

PopulaçãoT Conjunto dos seres vivos
da mesma espécie que habitam 
o mesmo ecossistema.

Será que APRENDI?
1. Quantos individuos de populações

diferentes identificas na figura (4)?

2. Que nome se dá ao conjunto 
das populações que se relacionam
entre si?

3. Constrói um frase que contenha 
os seguintes termos: «biosfera»,
«ecossistema», «comunidade» 
e «população».

COMUNIDADE. Em todos os ecossistemas, é possível encontrar comunidades formadas
por várias populações que se relacionam entre si. Nesta imagem, a população 
de peixe-palhaço relaciona-se com a população de anémonas, que lhe dá protecção. 
As anémonas alimentam-se dos restos da alimentação dos peixes.

6

Os seres vivos de diferentes espécies, que habitam cada um dos ecossis-
temas, relacionam-se uns com os outros, formando as comunidadesT (6).

Ao conjunto de todos os indivíduos da mesma espécie que se relacio-
nam dentro da mesma comunidade denominamos populaçãoT.

DESERTO. O deserto é um ecossistema terrestre, no qual a fauna e a flora sobrevivem
com escassez de água.

4
LAGO. Num ecossistema aquático, 
os seres vivos, que constituem 
o meio biótico, conseguem retirar 
o oxigénio dissolvido na água para
realizarem a respiração.

5
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1.3
O que é uma espécie?

Num ecossistema, uma população é o conjunto de indivíduos da mesma
espécie. Mas, o que é uma espécie?

A palavra «espécie» deriva do latim species e significa «aspecto» ou
«tipo». O conceito de espécie é familiar para a maioria das pessoas, que o
associam a um grupo de seres vivos muito semelhantes.

Mas não basta os organismos serem semelhantes para que dois seres
vivos possam ser considerados indivíduos da mesma espécieT (7) e (8), é
necessário que possam reproduzir-se, assim como os seus descendentes.

TEspécieT Grupo de seres vivos,
geralmente com características muito
semelhantes, que podem reproduzir-
-se entre si, dando origem 
a descendentes férteis.

Para que a linguagem científica seja universal, os biólogos utilizam um código internacional para identificar cada espécie — o nome
científico. Este nome é composto por duas palavras, em latim, escritas em itálico ou sublinhadas, na primeira palavra a inicial deve
ser maiúscula e a segunda palavra deve ser escrita sempre em minúsculas. Por vezes, o nome é seguido do nome ou abreviatura de
quem descreveu a espécie pela primeira vez e o ano em que o fez.

Exemplo: Nome científico: Canis lupus (Linnaeus, 1758).
Nome vulgar: português — «lobo»; inglês — «wolf»; francês — «loup»; italiano — «lupo».

Há vários tipos (raças) de cavalos que podem ser muito diferentes, mas constituem
apenas uma espécie — Equus caballus —, pois podem reproduzir-se entre si, dando
origem a descendentes férteis.

7
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u n i d a d e  1 Os seres vivos e o ambiente

Os burros (Equus asinus) têm características muito semelhantes às dos cavalos, 
mas constituem uma espécie diferente.

8

�

[A] [B] [C] 

Será que APRENDI?
1. Quantas espécies podes identificar nas figuras desta página e da página anterior?

2. Escolhe um animal ou planta de que gostes e pesquisa o seu nome científico.

3. Investiga e descobre um ser híbrido, identificando as espécies que lhe deram origem.

HÍBRIDOS. Pode ocorrer o cruzamento entre um burro (burra) [A] e uma égua
(cavalo) [B], do qual resulta uma mula [C] (exemplar do sexo feminino) ou um
macho (exemplar do sexo masculino). As mulas e os machos designam-se por
híbridos: não pertencem a nenhuma espécie.

9

Em alguns casos, existe cruzamento entre indivíduos de espécies dife-
rentes, embora muito semelhantes. Nestas situações, os descendentes não
conseguem reproduzir-se — são estéreis — e, porque descendem de duas
espécies diferentes, são designados por híbridos (9).
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1.4
O que é um habitat?

THabitatT Local onde uma
determinada espécie habita.

1. Observa atentamente as diferentes imagens e responde às questões que se seguem.

1.1 Identifica cada um dos animais e locais representados.

1.2 Relaciona cada animal com um dos locais.

1.3 Que critérios utilizaste para estabelecer essas relações?

Cada espécie necessita de determinadas condições para poder viver. 
O local que reúne as características necessárias para determinada espécie
viver (10) designa-se por habitatT.

O habitat de uma espécie é, assim, o seu «endereço» ou «morada».

Será que APRENDI?
1. Pesquisa e descobre o habitat 

de cada um dos seres vivos:

a) linguado;
b) gorila;
c) cacto;
d) musgo.

[A] [B] [C] 

[D] [E] [F] 

ICEBERGUE, ANTÁRCTIDA. A Antárctida é o habitat dos pinguins, pois reúne todas 
as condições necessárias para a sua sobrevivência.

10
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O que é um nicho ecológico?

1.5
Existem muitas espécies que partilham o mesmo habitat (têm a mesma

morada), mas têm funções e comportamentos distintos, ou seja, têm, dentro
dele, nichos ecológicosT diferentes. Assim, podemos dizer que cada ser
vivo ocupa o seu nicho ecológico dentro do seu habitat (11) e (12).

Será que APRENDI?
1. Refere dois seres vivos, diferentes

dos apresentados nesta página, 
que partilhem o mesmo habitat 
mas possuam nichos ecológicos
diferentes.

TNicho ecológicoT Lugar que ocupa
e função de cada ser vivo dentro do
seu habitat.

[A] [B]

As girafas (Giraffa camelopardalis) [A] e os leões (Panthera leo) [B] partilham o mesmo
habitat na savana africana, mas têm nichos ecológicos diferentes. A girafa é um animal
herbívoro que depende da existência de folhas de árvores para se alimentar, enquanto o
leão é um predador que se alimenta perseguindo e caçando outros animais.

11

[A] [B] [C] 

O gavião (Accipiter nisus) [A] e o bufo-pequeno (Asio otus) [B] partilham 
o mesmo habitat, habitando as mesmas florestas e caçando nos mesmos campos.
No entanto, os gaviões caçam de dia e os bufos de noite, tendo, desta forma,
nichos ecológicos diferentes. Por outro lado, a coruja-do-mato (Strix aluco) [C]
não só compete com o bufo-pequeno pelos buracos das árvores que transforma 
em ninho como, durante a noite, sai em busca do mesmo tipo de alimentos, tendo,
assim, nichos ecológicos muito parecidos. 

12
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[A] [B]

As partes aéreas das plantas são fototrópicas
positivas, porque crescem em direcção à luz [A].

Alguns animais, como os morcegos, 
têm fototropismo negativo [B].

13

TFototropismoT Desenvolvimento
ou comportamento de um indivíduo
em resposta à presença ou intensidade
da luz.

Luz

A luz é a fonte de energia dos ecossistemas. Com a luz, as plantas reali-
zam a fotossíntese, o que lhes permite armazenar energia nos próprios cons-
tituintes, que são depois consumidos por outros organismos. 

A luz também pode influenciar o comportamento dos seres vivos. Alguns
são tão sensíveis à luz que orientam o seu comportamento em sua função —
fototropismoT.

Consideram-se com fototropismo positivo os seres vivos que reagem à
luz desenvolvendo-se na sua direcção e com fototropismo negativo os que
procuram os ambientes sem luz (13).

1.6
Qual é a influência dos factores abióticos 
nos seres vivos?

... ACTIVIDADE EXPERIMENTAL

Objectivo

• Compreender o efeito da luz nas plantas.

Material

• Vaso com planta. • Regador. • Caixa de cartão com tampa.
• Cartão. • Tesoura. • Fita-cola.

Procedimento

1. Faz uma abertura num dos lados.

2. Cola tiras de cartão no interior da caixa,
construindo um labirinto até a abertura.

3. Coloca a caixa na vertical, de modo 
que a abertura fique no lado superior.

4. Coloca o vaso com a planta e tapa a caixa.

5. Observa e regista os resultados durante um mês.

Discussão 

1. Descreve o que aconteceu durante o tempo que
durou a experiência.

2. O que podes concluir desta experiência?
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MIGRAÇÃO. As andorinhas (Apus apus) migram da Europa para África, 
no fim do Verão, e de África para a Europa no fim do Inverno. Este 
comportamento é desencadeado pela diminuição do fotoperíodo, 
e permite evitar condições desfavoráveis.

16
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Será que APRENDI?
1. Tendo em conta o que aprendeste

sobre o fototropismo, responde às
questões.

1.1 Apresenta um exemplo 
de um animal com fototropismo
positivo.

1.2 Apresenta um exemplo 
de um animal com fototropismo
negativo.

2. Que comportamentos podem ser
desencadeados pelas alterações 
do fotoperíodo:

a) nos animais;
b) nas plantas.

TFotoperíodoT Duração do período
diurno.

Nas latitudes mais altas, a duração do dia — fotoperíodoT — varia com
as estações do ano, e influencia os comportamentos dos seres vivos. A alte-
ração do fotoperíodo é responsável pelo início de transformações importan-
tes, que permitem aos seres vivos adaptarem-se às mudanças ambientais,
como a variação da temperatura ou a abundância de alimento.

As transformações, como a floração das plantas (14) e a diapausa dos
insectos (15), ou as alterações de comportamento, como as migrações das
aves (16), são desencadeadas pelas alterações do fotoperíodo.

DIAPAUSA. Após acasalar, no final da Primavera, a borboleta
do bicho-da-seda põe vários ovos de repouso, que só eclodem
no ano seguinte, assegurando que a descendência não
«nasce» durante o período de escassez de alimento.

15
FLORAÇÃO. A amendoeira floresce nos dias curtos (com menos
de dez horas de luz solar).

14
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1.6
Água

A água, além de ser essencial para a vida, condiciona o tipo de seres vivos.

Para as plantas, a presença de água é vital, pois necessitam dela para
realizar a fotossíntese. No entanto, colonizam ambientes com secura extre-
ma, como os desertos (17), e zonas com água em abundância, como as flo-
restas tropicais e os ambientes aquáticos (18).

AMBIENTE AQUÁTICO. Algumas plantas aquáticas têm folhas que flutuam, permitindo
uma melhor captação da luz e um aumento da eficiência da fotossíntese. Os seus caules
são mais flexíveis para poderem acompanhar o movimento da água.

18

... ACTIVIDADE EXPERIMENTAL

Objectivo

• Compreender o papel da água no comportamento dos bichos-de-conta.

Material

• 10 bichos-de-conta. • Tesoura. 
• 2 caixas de sapatos • Papel absorvente.
• Tina com água. • Cronómetro.
• Fita adesiva larga.

Procedimento

1. Com a fita adesiva, une as duas caixas de sapatos.

2. Faz 2 ou 3 orifícios, um pouco maiores que os
bichos-de-conta.

3. Molha o papel absorvente e coloca-o numa caixa. 

4. Coloca na outra caixa os bichos-de-conta. 

5. Regista, de 5 em 5 minutos, a quantidade 
de bichos em cada caixa.

Discussão 

1. Quantos bichos-de-conta ficaram em cada caixa?

2. O que concluis quanto ao comportamento destes
animais?

3. Em que locais da Natureza vivem? Porquê?

PLANTAS NO DESERTO. Os cactos têm
as folhas reduzidas a espinhos, 
de modo a reduzirem a perda de água,
caules grossos para a armazenarem 
e raízes compridas para a captarem.

17
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Também no reino animal existem espécies cujas características lhes permi-
tem viver em situação de escassez de água (19). No entanto, algumas espécies
animais dependem completamente da existência de água (20) e (21). Ambiente

desértico

CARACTERÍSTICAS DAS PLANTAS

Redução das folhas.
Caules carnudos
capazes de
armazenar água.
Raízes compridas.

Ambiente aquático

Caules flexíveis.
Folhas flutuantes.

[A] [B]

AMBIENTES DESÉRTICOS. Os escorpiões (Euscorpius flavicaudus) [A] possuem um
revestimento do corpo que reduz a perda de água, o que lhes permite viver no deserto.
Alguns mamíferos também vivem em zonas desérticas: o rato-canguru (Dipodomys merriami)
[B] obtém água apenas a partir dos alimentos que ingere, tem hábitos nocturnos e retém boa
parte da água da urina.

19

Será que APRENDI?
1. A tabela seguinte representa 

as perdas de água em indivíduos 
de duas espécies de ratos em
diferentes situações.

1.1 Qual dos ratos perde mais água?

1.2 Qual dos ratos está mais
adaptado a um clima seco?
Justifica a tua resposta.

Ambiente
desértico

CARACTERÍSTICAS DOS ANIMAIS

Revestimento que
impede a perda 
de água.
Concentração
da urina.

Ambiente aquático

Barbatanas.
Brânquias.

Perdas
de água

Água perdida
por transpiração
(%)

Rato-
-canguru

0,54

Rato-
-vulgar

0,94

Água presente
nos excrementos
(%)

45 68

Água dos
excrementos (g),
após o consumo
de 100 g de
cevada.

2,5 13,5

AMBIENTE MARINHO. Os peixes dependem
inteiramente da presença de água.
Respirando através das brânquias, obtêm 
o oxigénio da água. Possuem ainda
barbatanas, que lhes permitem nadar.

21
AMBIENTE HÚMIDO. As minhocas
da terra (Lumbricus spp.)
enterram-se para procurar zonas
com maior humidade.

20
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1.6

Será que APRENDI?
1. Que tipos de animais é possível

encontrar no solo?

2. Refere três razões pelas quais 
o solo é importante para 
os animais.

Solo
Os solos cobrem grande parte da superfície emersa da Terra e constituem

o habitat de uma grande comunidade de organismos (22) que nele encontram
abrigo e alimento.

O tipo de solo vai determinar os seres vivos que dele vão depender. Um
solo pode conter centenas de espécies de invertebrados (23) que nele 
se alimentam, centenas de espécies de fungos e milhares de espécies 
de microrganismos que decompõem a matéria orgânica e os enriquecem
de minerais.

Os vertebrados que habitam no solo, como a toupeira (24), utilizam-no
quer como ninho quer como território onde caçam as suas presas.

ACÇÃO DOS SERES VIVOS SOBRE O SOLO. Além de
revolverem o solo, alguns seres vivos enriquecem-
-no com os seus dejectos, ricos em bactérias,
matéria orgânica e nutrientes essenciais 
ao desenvolvimento das plantas.

22
DIVERSIDADE DE INVERTEBRADOS NO SOLO. Mais de 1000
espécies de invertebrados podem ser encontradas em 
apenas 1 m2 de floresta europeia.

23

TOUPEIRA. As toupeiras (Talpa occidentalis) são praticamente cegas: procuram as presas
através do seu olfato muito apurado. O seu corpo cilíndrico e musculoso permite a
escavação e circulação pelos túneis que abrem no solo.

24

872255 006-033_U1  22/2/07  17:34  Page 24



u n i d a d e  1 Os seres vivos e o ambiente

25

A maioria das plantas necessita de se fixar e de retirar do solo a água e os
nutrientes necessários à sua sobrevivência.

O número e a variedade de espécies vegetais existentes num local são
determinados pelo conjunto de características do solo (25).

Factores como a quantidade de água que o solo pode reter, a dimensão e o
tipo das partículas, o tipo de nutrientes minerais, a quantidade de matéria
orgânica e também o pH (acidez ou alcalinidade) são determinantes para as
diferentes espécies vegetais.

Será que APRENDI?
1. As cores da flor das hortênsias (Hydrangea maciophylla) dependem do pH (acidez) dos solos: a flor rosa cresce

geralmente em solos ácidos com pH entre 5,0 e 5,5 [A] e a flor azul obtém-se com pH acima dos 6,5 [B].

1.1 Imagina uma experiência que prove que as flores das hortênsias têm cores diferentes consoante o pH do solo.

[A] [B]

[A] [B] [C]

As raízes das plantas retiram do solo os nutrientes e a água [A]. Quando os solos são pobres
ou muito rochosos, a diversidade de plantas é menor [B] do que nos solos férteis [C].

25
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Temperatura
A temperatura exterior pode influenciar ou não a temperatura corporal dos

seres vivos.

Os mamíferos e as aves possuem uma cobertura isolante (pêlos ou penas)
que lhes permite manter a temperatura do corpo constante, independentemente
da temperatura ambiente. São designados animais endotérmicosT (26).

Os outros seres vivos (os restantes vertebrados, os invertebrados, as plantas
e os fungos) não têm uma cobertura isolante, pelo que não conseguem con-
trolar a temperatura corporal, dependendo da temperatura ambiente. São 
designados por organismos ectotérmicosT (27).

TEndotérmicoT Organismo que
mantém a temperatura do corpo
constante relativamente à temperatura
exterior.

EctotérmicoT Organismo que
depende de fontes de energia 
do exterior para manter a temperatura
do corpo.

1.6

SERES ENDOTÉRMICOS. As aves e os mamíferos regulam a sua temperatura corporal,
não dependendo da temperatura exterior.

26

[B][A] [C]

Será que APRENDI?
1. Considera duas espécies: X e Y. A espécie X enterra-se na terra quando a temperatura do exterior baixa, para evitar que 

a temperatura do seu corpo diminua. A espécie Y mantém a temperatura do corpo a 30ºC, enquanto a temperatura exterior
varia, ao longo do dia, entre 15ºC e 25ºC. 

1.1 Como classificas estas espécies quanto à capacidade de regulação da temperatura corporal? Justifica a tua resposta.

1.2 Dá um exemplo de um ser vivo que possa ser a:

a) espécie X; b) espécie Y.

SERES ECTOTÉRMICOS. Os répteis [A] colocam-se ao sol para aumentar a temperatura corporal e escondem-se em locais sombrios 
(por exemplo, debaixo de pedras) para arrefecerem. A rã Rana sylvatica [B] sobrevive à congelação de cerca de 65 % do seu corpo. 
Os peixes [C] apresentam a temperatura corporal idêntica à da água onde se encontram.

27
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Por outro lado, os seres vivos, independentemente da temperatura do seu
corpo, podem tolerar maiores ou menores variações da temperatura ambiental. 

Alguns seres vivos são capazes de sobreviver a grandes variações de tem-
peratura, designando-se por euritérmicosT (28) e (29).

No entanto, a maioria das espécies apenas consegue ter actividade numa
amplitude térmica muito pequena, designando-se por estenotérmicosT (30).

Será que APRENDI?
1. Observa o gráfico, que representa a variação da actividade de três espécies (A, B e C) com a variação de temperatura, 

e responde às questões.

1.1 Refere quais das espécies representadas são euritérmicas e quais são as estenotérmicas. 

1.2 Que informações do gráfico te permitiram responder à questão anterior?

O CARANGUEJO (Carcinus maenas) É EURITÉRMICO.  Este
caranguejo tolera grandes variações de temperatura (entre 
os 0 e os 30 ºC), pois é um dos muitos organismos que vivem
nas zonas entre-marés, e que estão expostos à variação 
do nível da água do mar.

28
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Espécie A Espécie C

Espécie B

TEuritérmicoT Organismo
que suporta grandes variações 
de temperatura.

EstenotérmicoT Organismo
que tolera apenas pequenas variações 
de temperatura.

LOBO (Canis lupus). O lobo tolera tanto temperaturas
positivas como negativas, daí podermos encontrá-lo em
diversos ecossistemas terrestres.

29

SERES ESTENOTÉRMICOS. Os peixes são, na sua maioria,
estenotérmicos, por essa razão não encontramos espécie das zonas
tropicais em águas mais frias, como o Atlântico norte. Por outro lado,
muitos dos peixes de águas frias não suportam as águas mais quentes.

30

872255 006-033_U1  22/2/07  17:34  Page 27



*

28

1.6
Caracóis

CARACTERÍSTICAS DOS SERES VIVOS QUE PERMITEM SUPORTAR TEMPERATURAS EXTREMAS

Quando está muito calor, os caracóis reduzem o seu metabolismo
ao mínimo — estivam.

Raposa-do-deserto (Vulpes macrotis)

Os mamíferos que têm de suportar temperaturas muito altas
possuem o pêlo mais curto e menos denso e as extremidades
com maior área para dissipar maior quantidade de calor.

Ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus)

Quando está frio, o ouriço hiberna — a temperatura do corpo
desce e pode ficar a apenas 1 °C acima da temperatura ambiente,
o coração bate apenas cinco a dez vezes por minuto e a respiração
é reduzida.

Raposa-do-árctico (Alopex lagopus)

Além de terem o corpo isolado com gordura e pêlo espesso, 
os mamíferos que têm de suportar temperaturas muito baixas
apresentam orelhas e o focinho pequenos, que permitem 
a diminuição da área de contacto com o meio envolvente, reduzindo
as perdas de calor. 

Plantas de clima frio

Algumas árvores, com a descida de temperatura reduzem a sua
actividade, perdendo as folhas e evitando que a água entre pelas
raízes e congele.

Quando existe diminuição de temperatura, algumas espécies
perdem as partes aéreas ficando reduzidas a raízes ou caules
subterrâneos.
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S O U  U M  C I D A D Ã O  R E S P O N S Á V E L

1. Faz uma pequena pesquisa sobre a importância e a distribuição dos montados em Portugal.

2. Descobre quais são as actuais ameaças (naturais e humanas) aos ecossistemas dos montados.

3. Divulga, na comunidade escolar, os resultados das tuas investigações na página da Internet da tua escola, 
ou através da elaboração de um cartaz ou de um folheto.

O «montado» como ecossistema

Para muitos, a palavra montado (A) é sinónimo de um con-

junto de sobreiros que dão cortiça (B), da paisagem alente-

jana e pouco mais. Mas os montados são mais que isso.

Além das actividades económicas que gera, o montado é também

um ecossistema rico, onde se refugiam algumas das espécies mais

ameaçadas da nossa fauna.

As áreas de montado da Península Ibérica constituem um ecossistema de elevado valor eco-

lógico, que serve de abrigo e local de reprodução a um elevado número de espécies. Seis ou sete

milhões de pombos e 60 mil grous provenientes do Norte da Europa invernam nos montados.

Também outras espécies ameaçadas da Península, como a águia-imperial ou o lince-ibérico,

fazem deste reduto o seu refúgio.

Em média, um sobreiro pode durar 150 a 200 anos, se tiver um crescimento saudável. Portu-

gal é líder mundial quer na área ocupada por sobreiros, quer na produção, transformação e

exportação de cortiça. Em 2004, os dados apontavam para uma produção anual de cortiça da

ordem das 185 mil toneladas.

A melhor forma de perceber a importância da conservação dos montados portugueses é pensar

que, por detrás de um simples «plooc» da rolha de cortiça de uma garrafa, aberta a uma refeição, estão

cerca de 800 unidades fabris de transformação de cortiça, 15 mil tra-

balhadores portugueses, uma paisagem bela e uma biodiversidade

única, que é refúgio de algumas espécies ameaçadas de extinção.
National Geographic, Março de 2004 (adaptado)

3. Após a leitura do texto, responde às questões.

3.1 Volta a responder ao ponto 1.

3.1.1 Em que questões mudaste de opinião?

3.1.2 Transcreve para o teu caderno as frases do texto que te fizeram mudar de opinião.

3.2 Por que razão as áreas de montado constituem ecossistemas de elevado valor ecológico?

3.3 Por que razão se considera importante a conservação dos montados?

1. Antes de leres o texto, responde às questões seguintes com «sim» ou «não».

1.1 Sabes o que é um montado?

1.2 O lince-ibérico e a águia-imperial fazem parte da fauna do montado da Península Ibérica?

1.3 A indústria da cortiça é importante?

2. Lê com atenção o texto que se segue.

29

[A — Montado de sobreiros] 

[B — Cortiça] 
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... Ideias-chave

P A ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o ambiente é a Ecologia.

P Os ecossistemas são sistemas vivos formados pelo meio biótico, pelo meio abiótico e pelas
relações que estabelecem entre si.

P O meio abiótico é o conjunto dos componentes físicos e químicos de um ecossistema, e o
meio biótico é o conjunto de seres vivos que dele fazem parte e as relações que estabele-
cem entre eles.

P A biosfera é a zona da Terra onde existe vida e inclui parte da atmosfera, da hidrosfera 
e da litosfera.

P Pertencem à mesma espécie os seres vivos que podem reproduzir-se entre si, dando 
origem a descendentes férteis.

P Ao conjunto dos seres vivos da mesma espécie que habitam o mesmo ecossistema dá-se
o nome de população.

P As populações do mesmo ecossistema que se relacionam entre si formam uma comuni-
dade.

P O habitat é o local onde uma determinada espécie habita e onde tem o seu nicho ecoló-
gico — lugar que ocupa e função dentro do habitat.

P O fotoperíodo é o número de horas de luz solar diárias.

P A luz, a temperatura, a água e o solo estão entre os factores abióticos que mais influenciam
os seres vivos.

P As diferentes espécies animais e vegetais possuem diferentes características que lhes
permitem sobreviver em ambientes muito diversificados.

P Para evitar condições menos favoráveis, algumas espécies hibernam, estivam, migram,
adoptam hábitos nocturnos ou entram em diapausa.

30

... DESCOBRE POR TI MESMO

O Mar é Azul. «Os mares gelados.» (Episódio 4), ATTENBOROUGH, D. BBC. 

• BURNIE, D. (1991) – Como Funciona a Natureza. Selecções do Reader’s Digest. 
• VANCLEAVE, J. (1994) – Biologia para Jovens, colecção Ciência para Jovens.
• Vários (1998) – Grande Dicionário Visual da Ciência. Lisboa: Editorial Verbo.

• www.naturlink.pt — Ecologia. 
• www.cientic.com/tema_ecossistema.html  — Informações sobre ecossistemas.
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... Organizo as minhas ideias
O esquema que se segue representa uma possível organização dos conhecimentos que

adquiriste durante a exploração desta unidade temática.

Tenta completá-lo substituindo as letras presentes nas caixas vazias pelos termos que as
tornam lógicas.

constiuída por

BIOSFERA

Meio abiótico

C

Luz D E Solo

Factores bióticos

Comunidade

F

Espécies

Habitat

G

A Ecossistemas

I

que se relacionam na

I

composta por

I

de várias

I

cada uma tem um

I

onde tem

I

formado por

I

formado por

I

I

são constituídos por

Festuda os

I

I I I I

podem ser

B
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3.1 Quais são as imagens que correspondem a populações? Justifica a tua resposta.

3.2 Identifica, justificando, quais são as imagens que correspondem
a ecossistemas. 

3.3 Que imagens apresentam comunidades? Justifica a tua resposta.

3.4 Quantas espécies de animais consegues distinguir em A?

3.5 O que é uma espécie?

4. O leão tem o nome científico de PANTHERA LEO.
Escreve correctamente o seu nome científico.

AActividades
1. Observa a figura e responde às questões seguintes.

1.1 Que factores abióticos observas na figura?

1.2 O que entendes por meio abiótico?

1.3 Quais são os elementos que fazem parte
do meio biótico?

1.4 Dá um exemplo de relação entre os meios biótico 
e abiótico.

1.5 Por que razão podemos afirmar que a figura corresponde 
a um ecossistema?

1.6 Que nome se dá à ciência que estuda 
os ecossistemas?

2. Explica a seguinte afirmação: «A existência de vida na Terra limita-se a uma zona
relativamente pequena, quando comparada com as dimensões do planeta.»

3. Observa as imagens e responde às questões que se seguem.

[A] [B]

[C] [D]
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5. Lê atentamente a frase e responde às questões que se seguem.

«Num bosque, um coelho escava o solo à procura de raízes para se alimentar. A raposa 
e a águia procuram no bosque pequenos mamíferos para caçarem e alimentarem-se.»

5.1 Qual é o habitat do coelho, da raposa e da águia?

5.2 Escreve no teu caderno a frase que refere parte do nicho ecológico do coelho.

5.3 O que têm em comum os nichos ecológicos da águia e da raposa?

5.4 O que sabes sobre os nichos ecológicos da raposa e do coelho?

5.5 Dá um exemplo de dois animais diferentes dos referidos no texto que apresentem o mesmo
habitat e nichos ecológicos diferentes.

6. O gráfico representa a desova da truta em condições naturais e em condições artificiais
(manipuladas pelo Homem). Analisa-o e responde às questões que se seguem.

6.1 Qual é o factor abiótico que varia nesta experiência?

6.2 Qual é o efeito da variação deste factor abiótico na truta?

6.3 De que modo está o Homem a influenciar a vida da truta?

6.4 Porque será que a truta desovou primeiro em condições de luz artificial?

6.5 Explica o que é o fotoperíodo.

7. Observa atentamente as imagens seguintes e responde às questões que se seguem.

7.1 Identifica os animais ectotérmicos e endotérmicos das figuras.

7.2 Qual é a diferença entre animais endotérmicos e ectotérmicos?

7.3 Dá dois exemplos de como a temperatura pode influenciar o comportamento dos seres vivos.

7.4 O que é a hibernação?

8. Descreve uma adaptação das plantas ao frio.

9. Que características apresentam as plantas do deserto, que permitem a sua sobrevivência 
à escassez de água?

0. Dá um exemplo da forma como o solo pode influenciar a vida dos seres vivos.

Março Maio Julho Setembro NovembroJaneiro

8

16

H
or
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e 
lu

z 
di

ár
ia

Desova artificial Desova natural

Luz artificial Luz natural

[A] [B] [C] [D]

1
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O que eu já sei!
1. Completa as frases escolhendo as opções correctas.

A — Diz-se que uma situação é favorável
quando é…

a) … prejudicial.
b) … indiferente.
c) … benéfica.
d) … mortal.

B — A palavra biótico refere-se à…

a) … vida.
b) … luz.
c) … água e à vida.
d) … luz, à água e à vida.

C — São considerados recursos…

a) … a luz e a água.
b) … o território e os alimentos.
c) … o ar.
d) … todos os anteriores.

D — Dois indivíduos competem quando…

a) … se ajudam um ao outro.
b) … um deles realiza a tarefa isolado.
c) … lutam pelo mesmo objectivo.
d) … não têm o mesmo objectivo.

E — Dois indivíduos cooperam quando…

a) … se ajudam um ao outro.
b) … um deles realiza a tarefa isolado.
c) … lutam pelo mesmo objectivo.
d) … não têm o mesmo objectivo.

F — Uma sociedade é um conjunto de
indivíduos que…

a) … se relacionam para atingir objectivos
comuns.

b) … dão ordens aos restantes.
c) … produzem alimentos para os outros.
d) … já são adultos e podem tomar

decisões importantes.

Observo, penso, descubro e... aprendo!
1. Observa atentamente as imagens das figuras A, B, C e D da página anterior e responde às questões que

se seguem.

1.1 Constrói uma legenda para cada imagem.

1.2 Quais são as imagens que representam as relações entre as formigas?

1.2.1 Que benefícios retiram as formigas dessas relações?

1.3 Quais são as imagens que representam as relações entre as formigas e outros seres vivos?

1.3.1 Em que situações estão as formigas a ser prejudicadas nas relações com seres 
de espécies diferentes? Justifica a tua resposta.

1.3.2 Identifica, justificando, quais são os seres vivos beneficiados nessas relações.

872255 034-053_U2  22/2/07  17:36  Page 35



36

2.1
Como se relacionam os seres
vivos?

Os seres vivos não dependem apenas das condições físicas e químicas dos
ecossistemas (factores abióticos), mas também das relações que estabelecem
com os restantes seres vivos que habitam esse ecossistema e que, conse-
quentemente, pertencem à mesma comunidade.

Estas relações que os seres vivos de determinado ecossistema estabele-
cem entre si designam-se por relações bióticasT (1).

As relações bióticas podem ser estabelecidas entre organismos da mesma
espécie — relações intra-específicasT — ou de espécies diferentes — rela-
ções interespecíficasT.

TRelações bióticasT Relações que 
os seres vivos estabelecem entre si
dentro de uma comunidade.
Relações intra-específicasT
Relações entre seres vivos da mesma
espécie.
Relações interespecíficasT
Relações entre seres vivos de
espécies diferentes.

2

RELAÇÕES BIÓTICAS. Os seres vivos relacionam-se não só com os indivíduos da mesma espécie — relações intra-específicas — como
com os de espécies diferentes — relações interespecíficas.

1

872255 034-053_U2  22/2/07  17:36  Page 36



37

Quais são as relações 
intra-específicas? T

Em geral, os indivíduos da mesma espécie têm o mesmo tipo de alimen-
tação, de reprodução e ocupam o mesmo habitat, ou seja, necessitam dos
mesmos recursos. Quando os recursos são escassos, os indivíduos compe-
tem por eles — competição intra-específicaT (2).

Competição intra-específicaT
Relação entre dois indivíduos 
da mesma espécie, que lutam pelo
mesmo recurso, o qual é escasso.
CanibalismoT Caso particular 
da competição ou predação: 
os animais matam e comem
indivíduos da própria espécie.
Cooperação intra-específicaT
Relações entre seres vivos da mesma
espécie, que se associam para
melhorar as suas hipóteses 
de sobrevivência.

Será que APRENDI?
1. Descreve a relação das aves

representadas na figura (2).

2. De que forma se protegem 
as zebras (4) andando em manada?

3. Pesquisa uma espécie que se
associe em grupo e refere os
benefícios que retira dessa relação.

Por vezes, a competição entre animais é tão intensa que podem cometer
actos de canibalismoT (3), matando e comendo os indivíduos da própria espé-
cie, para assegurar a superioridade na reprodução, eliminando os rivais, ou para
assegurar a sua sobrevivência em tempos de escassez de alimentos (predação
intra-específica).

Os indivíduos da mesma espécie podem também organizar-se para melho-
rar as suas hipóteses de sobrevivência — cooperação intra-específicaT (4).

2.2

COMPETIÇÃO. Os gansos-patolas (Morus spp.) competem pela posse de território; é uma
relação negativa para ambos, uma vez que, por exemplo, podem ferir-se.

2

COOPERAÇÃO INTRA-ESPECÍFICA. As zebras da espécie Equus burchelli cooperam,
juntando-se em manadas para se protegerem dos predadores. Na manada, alguns
indivíduos ficam alerta para detectar a aproximação de predadores: é uma relação
positiva para todos os indivíduos.

4

CANIBALISMO. As piranhas
(Pygocentrus nattereri) comem-se
umas às outras quando não têm outro
tipo de alimento disponível (predação
intra-específica).

3
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2.2
Sociedades animais

Por vezes, a cooperação entre indivíduos da mesma espécie é de tal forma
organizada que se formam as sociedades animais.

Alguns animais, como as abelhas, organizam-se em sociedades (5), de
forma a melhorar a sobrevivência da espécie. 

As abelhas-do-mel (Apis mellifera) apresentam diferentes castas e coope-
ram para um objectivo comum: manter e defender a colmeia. São o exemplo
mais sofisticado de cooperação intra-específica.

Colmeia — sociedade de abelhas.
5

A rainha. Todas as colmeias têm apenas uma rainha que se
distingue por ser a abelha de maior tamanho. A rainha tem como
função assegurar a reprodução: pode produzir mais de 1500 ovos
por dia, que coloca nos favos de cera, onde se desenvolve uma
larva e, mais tarde, uma abelha. A rainha vive normalmente durante
dois anos. Quando  envelhece, e deixa de pôr ovos, é substituída
por outra.

Enxame de obreiras. As obreiras são abelhas
estéreis — não podem reproduzir-se. 
No entanto, são as que existem em maior
número na colmeia (pode variar entre 
os 20 000 e os 200 000 indivíduos).
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u n i d a d e  2 Relações bióticas

Guarda da colmeia. As obreiras possuem várias funções: fabricam
a cera com que constroem os favos, produzem o mel, tratam das
larvas e da rainha, e também têm como função a protecção 
da colmeia, expulsando qualquer intruso.

Os machos. Os machos 
denominam-se zângãos 

e podem chegar aos 200 indivíduos. 
A única função dos machos 

é acasalar com a rainha. 
Após o acasalamento, 

os machos deixam de ter utilidade 
e são rejeitados pelos restantes 

membros da colmeia.

Recolha de pólen. As obreiras recolhem o pólen com 
as patas, e sugam o néctar com a «trompa», 
que posteriormente transportam para a colmeia.
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TCompetiçãoT É uma relação entre
espécies diferentes, na qual as
populações competem pelo mesmo
recurso, prejudicando-se
mutuamente.

COMPETIÇÃO. Hienas e coiotes competem
pelo mesmo alimento, prejudicando 
o crescimento e a sobrevivência de

ambas as populações.

6

40

2.3
Quais são as relações interespecíficas desfavoráveis?

1. Observa os gráficos, que representam o número de indivíduos de Paramecium bursaria [A] e
Paramecium caudatum, [B] em culturas isoladas e numa cultura conjunta [C], e responde às questões.

1.1 Quais foram os valores máximos do número de indíviduos obtidos nas culturas separadas?

1.2 Na cultura conjunta [C], quais foram os valores máximos obtidos para cada uma das espécies? 

1.2.1 O que podes concluir sobre o efeito dessa relação nas duas populações?

[A] [B] [C] 

Nas relações entre espécies diferentes, existem, por vezes, relações
desfavoráveis em que pelo menos uma das espécies é prejudicada — rela-
ções interespecíficas desfavoráveis.

Competição
Quando os indivíduos de espécies diferentes necessitam do mesmo

recurso (alimento, luz, território, etc.), e este é escasso, gera-se uma rela-
ção de competiçãoT.

Durante a competição (6), ambas as espécies são prejudicadas na «luta»
pelos recursos, pois consomem energia que não é canalizada para o cresci-
mento ou para a reprodução.
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u n i d a d e  2 Relações bióticas

Parasitismo
Na relação de parasitismoT, um organismo — parasita — vive na

dependência de outro — hospedeiro —, retirando-lhe recursos. O parasita
pode viver sobre o corpo do hospedeiro (ectoparasita) (7A) ou no seu interior
(endoparasita) (7B). Esta relação é quase sempre prejudicial para o hospe-
deiro e benéfica para o parasita (muitas vezes é indispensável à sua sobre-
vivência). Pode, ou não, dar origem à morte do hospedeiro, mas nunca de
forma imediata.

Também no reino vegetal existem casos de parasitismo: plantas que reti-
ram recursos de outras para sobreviverem (8).

TParasitismoT Relação em que 
o parasita, ser vivo beneficiado, usa
recursos do hospedeiro, que é sempre
prejudicado.

Será que APRENDI?
1. Que semelhanças e que diferenças

existem entre a competição 
e o parasitismo?

[A] [B]

PARASITISMO ANIMAL. A carraça [A] é um ectoparasita, que tem como hospedeiros os mamíferos, dos quais suga o sangue
de que se alimenta. A lombriga (Ascaris lumbricoides) [B] é um endoparasita, que se instala no intestino do homem e de outros animais,
provocando dores abdominais, náuseas, vómitos, falta de apetite, palidez e emagrecimento. A larva pode ir para os pulmões, originando
diversos problemas, como tosse e falta de ar.

7

[A] [B]

PARASITISMO VEGETAL. Cistanche sp. [A] é uma espécie que parasita as raízes 
de algumas plantas das areias do litoral ou dos sapais a sul do Tejo. Só é observada 
na Primavera, quando floresce. A maior flor do mundo, com cerca de um metro 
de diâmetro, é de uma planta parasita das florestas tropicais húmidas de Bornéu 
e Samatra (Rafflesia sp.) [B]. Durante todo o ano, tem apenas uma rede de filamentos
alojada na planta hospedeira, sendo praticamente invisível até dar flor.

8
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22.3

TPredaçãoT Relação entre dois seres
vivos em que o predador captura 
e mata a presa de que se alimenta.

Predação

A predaçãoT é uma relação em que o predador captura e come a
presa, que é consumida. Neste caso, quem beneficia da relação é o preda-
dor, e quem é prejudicada é a presa (9).

No entanto, os predadores tendem a manter um equilíbrio com as popu-
lações das presas, não existindo, geralmente, a eliminação destas.

[A] [B]

PREDAÇÃO. A joaninha (Rodolia cardinalis) [A] é um predador voraz do pulgão. A joaninha reduz as populações de pulgão. A orvalhinha
(Drosera rotundifolia) [B], planta carnívora existente em Portugal, capturou uma mosca (presa). As suas folhas produzem uma substância
pegajosa que atrai os insectos, que ficam presos nela. Estas plantas vivem em zonas de solos pobres e retiram os nutrientes de que
necessitam das suas presas.

9

Analiso…
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1. O gráfico representa um estudo da relação, entre uma população de mochos e uma população de ratos,
num determinado local. Analisa-o e responde às questões que se seguem.

1.1 Nesta relação, «quem come quem»?
1.2 Nesta relação existem espécies beneficiadas e/ou prejudicadas? Justifica a tua resposta.
1.3 Quando a população de ratos aumenta, o que acontece à população de mochos? Justifica.
1.4 Quando a população de mochos aumenta, o que acontece à população de ratos? Justifica.
1.5 Alguma vez ocorre a eliminação (desaparecimento total) de uma das espécies? Justifica a resposta com

os elementos fornecidos pelo gráfico.

Ratos Mochos
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TMutualismoT Relação em que
ambas as espécies retiram benefício.
Pode ser uma relação de simbiose ou
de cooperação.

SimbioseT Relação benéfica e obri-
gatória entre dois seres vivos de dife-
rentes espécies.

CooperaçãoT Relação benéfica mas
não obrigatória entre dois seres vivos
de diferentes espécies.

Nas relações interespecíficas favoráveis, pelo menos uma das espécies
retira benefícios da relação, sendo que a segunda nunca é prejudicada,
podendo mesmo ser beneficiada.

Mutualismo
Nos casos de mutualismoT, as espécies envolvidas retiram benefício

da relação, podendo estar intimamente ligadas. 

Quando os organismos assim relacionados estão de tal forma associados
que não podem viver separados, diz-se que a relação de mutualismo é obri-
gatória e designa-se, então, por simbioseT (10).

2.4
Quais são as relações interespecíficas favoráveis?

[A]

[A] [B]

[B]

COOPERAÇÃO. Existem formigas que se relacionam com os pulgões [A], limpando-os e defendendo-os.
Estes, em contrapartida, fornecem às formigas uma substância açucarada que lhes serve de alimento. 
A garça-boieira (Bubulcus ibis) [B] consegue obter facilmente alimentação comendo os parasitas 
de animais, como o búfalo, que beneficiam porque ficam, assim, com menos parasitas.

11

SIMBIOSE. Os líquenes [A] são
constituídos por um fungo 
e uma alga, que se associam 
de tal forma que já não podem
viver separadamente. O fungo
possui filamentos com os quais
retira a água e os sais minerais
da superfície onde se encontra,
cedendo-os à alga, que realiza 
a fotossíntese e lhe fornece 
os nutrientes que produz [B].

10

Outras vezes, os organismos relacionam-se, cooperando apenas para
melhorar as suas hipóteses de sobrevivência, mas podem viver separados. 
A este tipo de mutualismo, dá-se o nome de cooperaçãoT (11).

fungo

alga

filamentos
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2.4
Comensalismo

Na relação designada por comensalismoT, uma das espécies é claramente
beneficiada, e a outra não é nem beneficiada nem prejudicada. Esta associação
pode ser efectuada tendo em vista a defesa (12), a alimentação, o espaço (13),
ou até mesmo a reprodução (14) de uma das espécies associadas.

TComensalismoT Relação entre duas
espécies, na qual uma retira benefício
e a outra não é prejudicada.

COMENSALISMO POR ESPAÇO.
As cracas, pequenos crustáceos
sedentários de forma cónica, usam as
conchas dos mexilhões para se fixarem.
Os mexilhões não são prejudicados nem
beneficiados.

13

COMENSALISMO DE DEFESA. Existem algumas espécies de
peixes, especialmente juvenis, que utilizam os tentáculos

das medusas como protecção contra predadores. A medusa,
tóxica para a maioria das espécies, não é prejudicada nem

beneficiada com esta relação.

12

COMENSALISMO PARA REPRODUÇÃO. Algumas plantas produzem sementes com
espinhos. Quando algum mamífero, como, por exemplo, o Homem ou o coelho,
passa por essas plantas, fica com as sementes agarradas a si, levando-as para
outros locais, distribuindo-as por uma maior área. Assim, a planta é beneficiada 
e o mamífero não é afectado.

14

Será que APRENDI?
1. Qual é a diferença entre relações

favoráveis e relações desfavoráveis?

2. Qual é a condição para que se
possa dizer que existe mutualismo
entre duas espécies que se
relacionam?

3. Quais são as diferenças entre
simbiose, cooperação e
comensalismo?
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2.5
Quais são as principais relações bióticas?

RELAÇÕES Indivíduo
A

Indivíduo
B

Competição � �

Cooperação � �

Simbiose
(obrigatória)

� �

Cooperação
(facultativa)

� �

Predação � �

Competição

� �

Parasitismo

� �

Comensalismo � 0

In
tr

a-
es

pe
cí

fi
ca

s
In

te
re

sp
ec

íf
ic

as

M
ut

ua
lis

m
o

LEGENDA: � espécie favorecida; � espécie prejudicada; 0 espécie indiferente.

Será que APRENDI?
1. Analisa o quadro presente nesta

página e responde às questões.

1.1 Agrupa as relações
interespecíficas em favoráveis 
e desfavoráveis.

1.2 A predação e o parasitismo têm
a mesma simbologia. Serão
relações iguais? Justifica a tua
resposta.

2. Comenta a seguinte afirmação: 
«A sociedade é uma forma de
cooperação.»

RELAÇÕES Espécie A Espécie B

872255 034-053_U2  22/2/07  17:36  Page 45



*

46

2.6
Que consequências têm as relações
bióticas nos seres vivos?

Alguns seres vivos imitam a imagem ou o cheiro de outros — mimetismo.
Esta característica torna mais eficientes as estratégias de defesa dos seus
predadores (15), ou as estratégias de ataque às suas presas (16). Outros 
utilizam o mimetismo para atrair ou afastar outros seres vivos (17).

[A] [B] [C]

[D]

DEFESA. O insecto-pau [A], da família dos louva-a-deus, passa despercebido para a maioria dos seus predadores, devido ao seu
aspecto. Algumas larvas de borboleta (por exemplo, Papilio glaucus) [B] têm um aspecto muito semelhante a cobras, ou
apresentam cores reconhecidas como muito tóxicas no mundo animal. Várias espécies de insectos, como, por exemplo, a traça-
-olho-de-coruja (Caligo spp.) [C], e várias espécies de peixes, como Signigobius biocellatus [D}, apresentam falsos olhos que
confundem os predadores.

15

PREDAÇÃO. O peixe-lagarto (Synodus saurus) [A], comum 
nas águas dos Açores, tem a possibilidade de alterar o padrão 
e coloração dorsal, consoante se encontra sobre areia ou sobre
rocha, o que lhe permite surpreender as presas. A aranhas do
género Myrmarachne [B] são aranhas saltadoras, que
conseguem surpreender as presas porque se assemelham às
formigas e se movem como elas.

16[A] [B] 

[A] [B]

POLINIZAÇÃO. Muitas orquídeas [A], 
ao apresentarem um aspecto semelhante 

a insectos ou aranhas, atraem estes animais,
o que permite a dispersão do seu pólen,

facilitando a reprodução da espécie. 
As plantas do género Stapelia [B] obtêm 

o mesmo resultado com a imitação do cheiro
de carne putrificada.

17
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S O U  U M  C I D A D Ã O  R E S P O N S Á V E L

1. Faz uma pequena pesquisa e descobre quais são as espécies marinhas mais capturadas pelos pescadores
portugueses.

2. Com a ajuda do teu professor, tenta avaliar qual será o impacto da pesca excessiva dessas espécies.

47

«Quem come quem» no mundo marinho?

Um investigador português da Universidade do Algarve, José

Xavier, está a tentar conhecer «quem come quem» no sistema

marinho, através da caracterização das espécies capturadas por

predadores, como o tubarão e o safio, com vista a contribuir para uma ges-

tão mais equilibrada das pescas. A investigação, em desenvolvimento na

costa do Algarve, resulta de um trabalho de investigação de cerca de oito anos no oceano Antárctico,

local escolhido pelo cientista português para estudar as interacções entre predadores e presas.

Aquele biólogo marinho, doutorado pela Universidade de Cambridge, há cerca de um ano e

meio que acompanha os pescadores na faina ao largo de Sagres, local onde são capturadas as

espécies (neste caso, o tubarão e o safio), que serão depois levadas para laboratório. «Conhecer

quem come quem no sistema marinho e quais são as variáveis que influenciam o comportamento

das espécies permitirá conservar os recursos, garantindo que haja stocks» explicou.

A ideia é abrir os animais para descobrir o que comem, já que, por viverem em zonas recônditas,

se alimentam de espécies invulgares, que raramente são capturadas nas redes de pesca e que de outra

maneira não seriam conhecidas.

José Xavier pretende depois seguir para a próxima etapa do estudo, que passa por cruzar os dados

que obteve com indicadores oceanográficos, como a temperatura da água ou as correntes, porque,

como diz, «temos ainda um mundo por descobrir cá».
www.cienciahoje.pt 2006 (adaptado)

1. Antes de leres o texto, responde às questões seguintes com «sim» ou «não».

1.1 O estudo dos factores bióticos e abióticos tem utilidade prática?

1.2 Os cientistas nacionais efectuam estudos perto dos pólos?

1.3 Será necessário estudar as relações bióticas para gerir as pescas?

2. Lê com atenção o texto que se segue.

3. Após a leitura do texto, responde às questões.

3.1 Volta a responder ao ponto 1.

3.1.1 Em que questões mudaste de opinião?

3.1.2 Transcreve para o teu caderno as frases do texto que te fizeram mudar de opinião.

3.2 Como é que os cientistas podem saber quais são os predadores e as presas no meio marinho?

3.3 Qual é a importância, para a sociedade, de estudar as relações bióticas no meio marinho?
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... Ideias-chave

P Relações bióticas são as relações que se estabelecem entre os seres vivos de determina-
do ecossistema.

P As relações entre os seres vivos podem ocorrer entre indivíduos da mesma espécie —
relações intra-específicas — ou entre indivíduos de espécies diferentes — relações
interespecíficas.

P As relações intra-específicas são a competição e a cooperação.

• Na competição, os indivíduos da mesma espécie lutam por recursos. O canibalismo
pode ser considerado um caso extremo de competição intra-específica.

• Na cooperação, os indivíduos da mesma espécie «ajudam-se» mutuamente para
melhor sobreviverem.

• O caso mais eficaz de cooperação surge nas sociedades. É o caso das abelhas
e das formigas.

P As relações interespecíficas podem ser desfavoráveis ou favoráveis.

• As relações desfavoráveis são as relações em que pelo menos uma das espécies é pre-
judicada.

— Na competição, as espécies competem por recursos que são escassos;
— na predação, o predador captura e mata a presa de que se alimenta;
— no parasitismo, o parasita retira recursos do hospedeiro, podendo ocorrer ou não

morte do hospedeiro, no entanto, esta nunca é imediata.

• As relações favoráveis são as relações em que pelo menos uma das espécies é benefi-
ciada, não existindo nenhuma prejudicada.

— No comensalismo, as espécies associam-se, havendo uma que beneficia e outra
para quem a relação é indiferente;

— no mutualismo, as duas espécies beneficiam: quando as duas espécies têm obriga-
toriamente de viver juntas, a relação designa-se por simbiose; se essa relação não é
obrigatória, designa-se por cooperação.

... DESCOBRE POR TI MESMO

• A Vida Secreta das Plantas. 
• A Alcateia (2002). National Geographic. 
• Chitas, a Corrida Fatal (2002). National Geographic. 
• O Predador e a Presa. National Geographic. 

• BURNIE, D. (1991) – Como Funciona a Natureza. Selecções do Reader’s Digest. 
• SALDANHA, L. (1995) – Fauna Submarina Atlântica: Portugal, Açores, Madeira. Europa-América

• www.naturlink.pt/ — Portal da Natureza.
• www.aquariovgama.pt/aquario/index.html — Aquário Vasco da Gama. 
• www.carnivora.fc.ul.pt/home.htm — Biologia e ecologia de espécies carnívoras nacionais.
• www.fapas.pt — Informações sobre guias de campo.
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... Organizo as minhas ideias
O esquema que se segue representa uma possível organização dos conhecimentos que

adquiriste durante a exploração desta unidade temática.

Tenta completá-lo substituindo as letras presentes nas caixas vazias pelos termos que as
tornam lógicas.

Relações entre
seres vivos

Relações
desfavoráveis

Relações
favoráveis

Canibalismo

podem ser

da mesma espéciede diferentes espécies

Comensalismo

Cooperação

podem ser

são

F

A

F

F

FF

FF

C D Competição

F F F

F

F F
F

ECooperação

B

F

é máxima nas

em casos
extremos, pode ser

GF

Mutualismo

RELAÇÕES BIÓTICAS
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1.1 Identifica, nas relações representadas, as interespecíficas e as intra-específicas.

1.2 Identifica as imagens que são exemplo de:

a) cooperação;
b) competição;
c) sociedades;
d) simbiose;
e) parasitismo;
f) predação.

1.3 Identifica, ecologicamente, os intervenientes na relação C.

1.4 Na relação E, que nome se atribui ao mosquito?

2. As frases seguintes referem-se a uma ou mais relações interespecíficas. Identifica cada uma 
dessas relações.

A — O peixe-cabra faz buracos na areia para capturar e comer pequenos invertebrados, 
e o bodião-raiado aproveita os organismos que escapam ao peixe-cabra para se alimentar.

B — No solo da floresta tropical, há plantas que não crescem normalmente, chegando 
a morrer, porque as árvores são tantas que não deixam que a luz chegue até ao solo.

C — Quando o número de lagartas de uma determinada espécie de borboletas é muito grande, 
estas comem-se umas às outras para obter alimento.

3. Transcreve, para o teu caderno, o quadro seguinte. Completa-o referindo a relação existente em
cada uma das situações e com os símbolos +, –, 0, de modo a identificares, respectivamente, 
a espécie beneficiada, a espécie prejudicada e a espécie que não é afectada. 

AActividades
1. Observa as imagens e responde às questões que se seguem.

[A] [B] [C] [D]

[E] [F] [G]

ESPÉCIE A ESPÉCIE B RELAÇÃO

Zebra
Formigas
Urso
Fungo
Mosquito
Abelhas
Leão

Carraceiro
Formigas
Peixe
Alga
Homem
Flor
Gazela

ESPÉCIES

A B

872255 034-053_U2  22/2/07  17:36  Page 50



u n i d a d e  2 Relações bióticas

51

4. As imagens que se seguem representam várias castas de abelhas da espécie Apis
mellifera. Observa-as com atenção e responde às questões.

4.1 Explica por que razão estes indivíduos da mesma espécie têm morfologias (formas 
do corpo) diferentes.

4.2 Identifica a função/funções de cada uma das castas de abelha presentes numa colmeia.

4.3 Identifica uma característica das abelhas operárias que lhes permite desempenhar melhor
alguma das suas funções.

4.4 Justifica porque é que uma colmeia pode ser comparada a um único ser vivo — um super-
-organismo.

5. O gráfico seguinte mostra a influência de um parasita sobre um insecto aquático comum 
nos nossos lagos e ribeiros — o alfaiate. Sabendo que o gráfico nos revela a esperança de
vida do alfaiate em função do número de parasitas, responde às questões seguintes.

5.1 Qual é a esperança de vida para os alfaiates sem parasitas?

5.2 Qual é a esperança de vida para os alfaiates com dez parasitas?

5.3 Tendo em conta as respostas anteriores, diz o que aconteceria à população de alfaiates se
aumentasse o número de parasitas.

5.4 O que podes concluir sobre a esta relação?
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[A – Rainha ] [B – Operária] [C – Zângão] 
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COMPORTAMENTO DO PEIXE ESPINHOSO

O espinhoso é um peixe que podemos facilmente ter num aquário.

• Durante a época de acasalamento, 
a coloração prateada do ventre do macho
espinhoso torna-se vermelha.

• O macho espinhoso atacará qualquer
outro macho rival que entre no seu
território e tentará afugentá-lo.

• Se uma fêmea de cor prateada se
aproximar, o macho conduzi-la-á até 
ao seu ninho, para que ponha ali os seus
ovos.

Um estudante quer realizar uma experiência para averiguar o que é que provoca o comportamento
agressivo do macho espinhoso.

No aquário do estudante só há um macho espinhoso. O estudante fabricou três modelos de cera
suspensos por um arame. À vez, vai colocando os modelos dentro do aquário, durante o mesmo
período de tempo. Em cada situação, conta o número de vezes que o peixe reage de forma
agressiva, embatendo contra o modelo de cera.

Em baixo figuram os resultados da experiência.

1. Qual é a pergunta a que esta experiência pretende dar resposta?

2. Se o macho espinhoso vê uma fêmea durante a época de reprodução, tratará de atraí-la
adoptando uma conduta de cortejo que se assemelha a uma pequena dança. 
Numa segunda experiência, investiga-se esta conduta de cortejo.

Utilizam-se de novo os três modelos de cera. Há um de cor vermelha e dois prateados. Nestes,
um tem o ventre arredondado e o outro plano. O estudante conta o número de vezes que, num
determinado período de tempo, o macho espinhoso reage perante o modelo adoptando uma
conduta de cortejo.

Conviver COM AS CIÊNCIAS
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Três estudantes retiram conclusões diferentes, com base nos resultados desta segunda experiência.

2.1 São correctas as suas conclusões, atendendo à informação que se dá no gráfico?
Responde com «sim» ou «não» para cada uma das conclusões.

A— A cor vermelha faz com que o macho espinhoso adopte uma conduta de cortejo.

B— Uma fêmea espinhosa de ventre plano é a causa para a adopção frequente de uma
conduta de cortejo por parte do macho espinhoso.

C— O espinhoso macho adopta com maior frequência uma conduta de cortejo perante
uma fêmea de ventre arredondado do que perante uma fêmea de ventre liso.

3. As experiências demonstraram que o macho espinhoso reage de maneira agressiva perante os
modelos de ventre vermelho, enquanto adopta condutas de cortejo perante modelos de ventre
prateado. Numa terceira experiência utilizaram-se sucessivamente os seguintes modelos.

Resultados da experiência:
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3.1 Qual das reacções poderias prever para cada um dos quatro modelos?

Os três diagramas seguintes mostram as possíveis reacções do macho espinhoso perante cada
um dos modelos.

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Modelo 4
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P R O J E C T OÁrea de
Os seres vivos do litoral rochoso
Objectivos

• Reconhecer a existência dos factores abióticos.
• Identificar seres vivos de um litoral rochoso.
• Conhecer a influência dos factores abióticos 

na distribuição dos seres vivos num litoral de substrato
rochoso.

• Construir uma maqueta representativa da distribuição
dos seres vivos na zona entre-marés do litoral rochoso.

1.a FASE F O R M A Ç Ã O  D E  G R U P O S  
D E  T R A B A L H O  E  D E F I N I Ç Ã O
D O S  C R I T É R I O S  
D E  A V A L I A Ç Ã O

• Com a ajuda do professor, decidam quais são 
os critérios para avaliar o vosso desempenho.

2.a FASE P L A N I F I C A Ç Ã O  D O  T R A B A L H O

• Discutam em grupo quais são os materiais a utilizar para construir a maqueta.
• Tendo em conta os objectivos propostos, decidam quais são as informações que precisam de obter

sobre os seres vivos existentes nas zonas rochosas do litoral.
• Identifiquem as fontes a que precisam de recorrer para obter as informações necessárias.
• Planifiquem as fases seguintes:
• — COMO FAZER: decidam como realizar

cada uma das fases: pesquisa,
execução e apresentação.

• — ONDE FAZER: decidam onde fazer cada
fase do trabalho.

• — QUEM FAZ: distribuam as tarefas, 
de modo que todos os elementos 
do grupo participem em todas as fases.

• — QUANDO FAZER: estabeleçam prazos
para as várias fases.

3.a FASE P E S Q U I S A

• Esta fase é muito importante, mas deve ser
feita com objectividade e não deve levar
demasiado tempo.

• Deverão procurar obter imagens das diversas zonas do litoral rochoso, na zona entre-marés, 
e dos seres vivos que as caracterizam.

• O ideal será realizar uma visita de estudo a uma praia para obter estas informações.
• Para cada espécie que encontrares, constrói o seu bilhete de identidade ecológico.

54

Como Onde Quem Quando

TEMA:

OBJECTIVOS:

Pesquisa

Execução

Apresentação
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4.a FASE E X E C U Ç Ã O

• Em plasticina ou noutro material moldável, procurem reproduzir os seres vivos que identificaram.
• Construam a maqueta com os materiais previamente escolhidos, de modo a ilustrar a distribuição 

dos seres vivos na zona entre-marés do litoral rochoso.

5.a FASE A P R E S E N T A Ç Ã O  D O  T R A B A L H O

• Exponham o vosso trabalho na escola e, se possível, junto a uma parede onde possam afixar os
bilhetes de identidade das espécies identificadas.

6.a FASE A V A L I A Ç Ã O
• Procedam à vossa auto-avaliação e à avaliação dos restantes membros do grupo.

55

u n i d a d e  2 Relações bióticas

Aluno(a)s

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

A
a) Auto-avaliação
g) Avaliação 

do grupo
a) g) a) g) a) g) a) g)

Pesquisa
Execução
Apresentação
Final

B C D

BILHETE DE IDENTIDADE

Nome vulgar: Anémona

Nome científico: Actinia equina

Descrição: Possui cerca de 200 tentáculos curtos e retrác-
teis. Apresenta-se sob a forma de uma coluna lisa de cor
avermelhada ou verde-azeitona, com cerca de 3-4 cm de
altura. A base apresenta um bordo azul.

Habitat: Poças do médio-litoral e infra-litoral rochoso.

Ecologia: Durante a baixa-mar, recolhem os tentáculos
para dentro do corpo, que se fecha completamente para
evitar a desidratação. Quando a maré sobe, abrem-se
novamente, deixando sair os tentáculos, ricos em células
urticantes, com a ajuda dos quais conseguem capturar ali-
mento — são predadores.
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22BLOC
O Funcionamento

dos ecossistemas

O  Q U E  V O U  D E S C O B R I R !  Como funcionam os ecossistemas? Quais são os
elementos que mudam a realidade do planeta? Será que o Homem faz parte destes ecossistemas? Como intervém
o Homem no funcionamento dos mesmos? Quais são as consequências? Estas são algumas das questões a que
poderás responder ao longo destas páginas.
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33 Fluxos de energia e ciclos
de matéria

3.1 Qual é a fonte de energia 
dos ecossistemas? [p.60]

3.2 Como flui a energia 
nos ecossistemas? [p. 62]

3.3 Como circula a matéria 
nos ecossistemas? [p. 66]

3.4 Como circula a água  
nos ecossistemas? [p. 68]

3.5 Como evolui um ecossistema? [p. 70]
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P R O J E C T O

A eutrofização dos ecossistemas
• Monta um aquário, reproduzindo um ecossistema

aquático perto de ti, e verifica como é que pode 
eutrofizar.

• Consulta a proposta da área de projecto nas páginas
106 e 107.

57

Área de

Perturbações no equilíbrio
dos ecossistemas

4.1 Quais são as causas de perturbação
dos ecossistemas? [p. 80]

4.2 Quais são as fontes de alteração 
da atmosfera? [p. 82]

4.3 Quais são as consequências  
da poluição atmosférica? [p. 84]

4.4 Quais são as fontes de poluição 
da água? [p. 92]

4.5 Quais são as consequências 
da poluição da água? [p. 95]

4.6 Quais são as causas de perturbação
dos solos? [p. 100]
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33 Fluxos de energia 
e ciclos de matéria3 u
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[A — Cudo a alimentar-se]  

[B — Leoa a atacar cudo] 
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O que eu já sei!
1. Completa as frases escolhendo as opções correctas.

A — A energia que precisas para correr, pensar,
estudar provém…

a) … da água que bebes.
b) … do ar que respiras.
c) … dos alimentos que ingeres.
d) … da água, do ar e dos alimentos.

B — As plantas…

a) … respiram.
b) … transpiram.
c) … fazem fotossíntese.
d) … realizam todos os processos

anteriores.

C — As plantas fazem parte da alimentação
dos…

a) … herbívoros.
b) … omnívoros.
c) … carnívoros e herbívoros.
d) … herbívoros e omnívoros.

D — A matéria orgânica é formada por
compostos produzidos apenas…

a) … pelos seres vivos.
b) … pelas plantas.
c) … pelos animais.
d) … pelos organismos unicelulares.

E — Um exemplo de material não orgânico…

a) … é o açúcar.
b) … é a água.
c) … é o cabelo.
d) … são as gorduras.

F — A água faz parte da composição…

a) … da maioria dos seres vivos.
b) … de todos os seres vivos.
c) … das plantas e de alguns animais.
d) … só das plantas.

Observo, penso, descubro e... aprendo!
1. Observa atentamente as figuras [A] e [B] da página anterior e responde às questões.

1.1 Em que tipo de ecossistema terão sido tiradas estas fotografias?

1.2 Os cudos e os leões farão parte do mesmo ecossistema? Justifica a tua resposta.

1.3 De que se alimentam os cudos?

1.4 De que se alimenta a leoa?

1.5 De que forma é que os cudos obtêm energia para fugir dos leões?

1.6 Como é que a leoa obtém energia para perseguir e caçar os cudos?

1.7 Explica a seguinte frase: «Alguma da matéria e da energia contidas nas plantas chega até aos leões,
embora estes não se alimentem de plantas.»
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3.1
Para realizares as tuas actividades (andar, correr, pensar, estudar, etc.),

para cresceres e para construíres novas células do teu corpo, necessitas 
de energia. Tal como tu, também os outros animais precisam de energia.
De onde vem essa energia?

As plantas conseguem transformar a energia solar em energia química
através da fotossíntese (1).

FOTOSSÍNTESE. É o processo pelo qual as plantas
transformam a energia solar em energia química 

e a armazenam nos compostos orgânicos que
produzem (glícidos). Neste processo, as plantas

consomem água, dióxido de carbono e sais minerais,
produzindo também oxigénio.

1

Qual é a fonte de energia 
dos ecossistemas? 

Água Minerais

Glicose

Energia solar

Oxigénio

Dióx
ido de carbono
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u n i d a d e  3 Fluxos de energia e ciclos de matéria

TSer produtor ou autotróficoT
Ser vivo que, através da fotossíntese, 
é capaz de transformar 
a energia luminosa em energia
química, e a matéria inorgânica 
em orgânica.

Será que APRENDI?
1. Completa o esquema seguinte.

2. Por que razão as plantas são
consideradas organismos
produtores?

61

Utilizando a luz solar como fonte de energia, as plantas absorvem
compostos inorgânicos (água e sais minerais, através das raízes, e dióxi-
do de carbono, através das folhas), transformando-os em compostos
orgânicos, onde armazenam a energia, sendo, por isso, denominados
seres produtores ou autotróficosT.

As plantas vão servir de alimento a outros organismos, fornecendo-lhes
a energia armazenada nos compostos orgânicos de que são formadas. 

O Sol é, assim, a fonte de energia dos ecossistemas, sendo as plantas as
responsáveis pela sua entrada no mundo vivo. 

emite

Energia solar

A

F

transformada pelas

B

F

através da

Fotossíntese

F

em

Energia química

F

armazenada nos

C

F

Os compostos orgânicos, produzidos
através da fotossíntese, contêm
energia. Estes são consumidos pelos
herbívoros.

Oxigénio
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Analiso…

62

3.2

Para obterem a energia necessária para as suas actividades, os animais
alimentam-se de plantas ou de outros animais; são, por isso, seres consu-
midores ou heterotróficosT.

A energia contida nos compostos orgânicos das plantas — produtores
— passa para os consumidores, através da alimentação, constituindo uma
cadeia alimentar.

TSer consumidor ou heterotróficoT
Ser vivo que se alimenta de outros
seres vivos para obter energia.

Como flui a energia nos ecossistemas?

1. Observa atentamente a figura, que representa uma cadeia alimentar de um ecossistema, e responde às
questões.

1.1 O gafanhoto é um herbívoro. O que é um herbívoro?

1.2 Os restantes animais representados são carnívoros. O que entendes por seres carnívoros?

1.3 As plantas são produtores. O que é um ser autotrófico ou produtor?

1.4 Os restantes seres vivos representados são consumidores. O que são, então, seres consumidores?

1.5 Que diferença encontras entre os consumidores de 1.ª ordem e os consumidores de 2.ª ordem no que
diz respeito ao tipo de alimentação?

1.6 Qual será o critério de ordenação dos vários consumidores?

1.7 Sabendo que a figura representa uma cadeia alimentar, o que entendes por cadeia alimentar?

F

Águia
(carnívoro)

Consumidores
de 4.ª ordem

Gafanhoto
(herbívoro)

Consumidores
de 1.ª ordem

Plantas
(produtores primários)

[Cadeia alimentar]

Cobra
(carnívoro)

Consumidores
de 3.ª ordemRã

(carnívoro)

Consumidores
de 2.ª ordem

F

F

F
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Os herbívoros (2B) são considerados consumidores de 1.ª ordem, pois
alimentam-se directamente das plantas (2A). Os restantes consumidores
são carnívoros: são considerados de 2.ª ordem (2C) quando se alimentam
dos herbívoros; de 3.ª ordem (2D) quando se alimentam dos de 2.ª ordem;
e assim sucessivamente.

Os fungos e algumas bactérias não são capazes de produzir a sua ener-
gia, nem têm um sistema digestivo que lhes permita ingerir outros seres.
Estes organismos, designados por decompositoresT (ou saprófitas), obtêm
a sua energia transformando a matéria orgânica dos outros seres em maté-
ria inorgânica e gases (2E). Alguns actuam sobre cadáveres; outros decom-
põem a matéria orgânica constituinte de seres vivos (3).

Os produtores ocupam sempre o primeiro nível alimentar ou nível tróficoT

e os restantes seres vivos vão ocupando os níveis seguintes, consoante a sua
posição na cadeia alimentar.

TSer decompositor T
Ser vivo que obtém energia
transformando a matéria orgânica em
matéria inorgânica e gases, pode ser
designado por saprófita.

Nível tróficoT Posição ocupada por
cada grupo de seres vivos numa
cadeia alimentar.

CADEIA ALIMENTAR. Uma cadeia alimentar é constituída por vários níveis tróficos, 
onde os produtores ocupam o primeiro nível, seguidos dos vários consumidores. 
Todos são decompostos pelos decompositores.

2

COGUMELOS. Existem espécies 
de cogumelos que decompõem 
a casca das árvores onde se fixam.

3

[A] Plantas

[D] Consumidor 
de 3.ª ordem

[B] Consumidor de 1.ª ordem

[C] Consumidor de 2.ª ordem

[E] Decompositores Será que APRENDI?
1. Observa a figura (2). Sabendo que

as plantas constituem o primeiro
nível trófico, refere o nível trófico
de cada um dos animais
representados.

2. Constrói uma cadeia alimentar 
de quatro níveis tróficos num
ecossistema aquático.
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3.2

A energia do Sol transforma-se em energia química através da fotossínte-
se, entrando assim nas cadeias alimentares, e chegando a todos os níveis tró-
ficos através do consumo das plantas pelos consumidores (4).

As plantas utilizam grande parte da energia que transformam para reali-
zar todos os seus processos vitais (metabolismo). A energia que resta des-
tes processos é armazenada nas suas células sob a forma de compostos
orgânicos.

Ao consumirem as plantas, os herbívoros vão obter esta energia, armaze-
nada, e utilizá-la nos seus processos vitais (5), como a digestão e a respiração.
Apenas a energia que não é consumida nem libertada nestes processos fica
armazenada e disponível para o consumidor seguinte.

UTILIZAÇÃO DA ENERGIA POR
UM INSECTO. Se um insecto comer
um pedaço de folha com cerca 
de 100 J (joule — medida 
de energia), 50 J perdem-se nas
fezes, cerca de 33 J são usados para
a respiração e apenas 17 J ficam
armazenados no seu corpo como
matéria orgânica, que pode ser
consumida por um predador do nível
trófico seguinte.

5

PRIMEIRO
NÍVEL TRÓFICO

SEGUNDO
NÍVEL TRÓFICO

Produtores
Plantas

Consumidores
1.ª ordem
Herbívoros

FLUXO DE ENERGIA NUMA CADEIA
ALIMENTAR.

4

calor

Sol

calor

calor calor

calor

calor

17 % crescimento

33 % respiração

50 % fezes Decompositores
saprófitas
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Será que APRENDI?
1. Observa a figura (6) e explica por

que razão as cadeias alimentares
não têm, geralmente, mais 
de quatro níveis tróficos.

Os decompositores (bactérias e fungos) actuam ao longo de toda a cadeia
alimentar (incluindo os restos e as fezes de outros seres vivos), obtendo ener-
gia a partir da decomposição da matéria orgânica, transformando-a em maté-
ria inorgânica e libertando energia sob a forma de calor.

Nos seus processos vitais, todos os seres vivos libertam energia sob a
forma de calor, assim, grande parte da energia presente nas cadeias ali-
mentares acaba por perder-se.

As pirâmides energéticas (6) reflectem a energia perdida ao longo das
cadeias alimentares de um ecossistema. Em média, apenas dez por cento
da energia transita de um nível trófico para o seguinte. É por isso que as
cadeias alimentares raramente têm mais de quatro níveis tróficos.

TERCEIRO
NÍVEL TRÓFICO

QUARTO
NÍVEL TRÓFICO

Consumidores
2.ª ordem
Carnívoros

Consumidores
3.ª ordem
Carnívoros

calor

calor

calor

10 000 J

1000 J

100 J

10 J

Produtores

Consumidor
1.ª ordem

Consumidor
2.ª ordem

Consumidor
3.ª ordem

PIRÂMIDE ENERGÉTICA. Os números de cada barra
representam a quantidade de energia presente em
cada nível trófico, a partir do consumo de 10 000 J
(joule — medida de energia) de plantas.

6
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3.3
Como circula a matéria 
nos ecossistemas?

Os consumidores, que se alimentam de mais do que uma espécie,
fazem parte de tantas cadeias alimentares quantas as espécies de que
dependem. Também os decompositores, ao actuarem sobre diferentes
espécies, vão pertencer a diferentes cadeias alimentares. Assim, em cada
ecossistema existe um conjunto de relações alimentares entre os seres
vivos a que se dá o nome de teia alimentarT (7).

TTeia alimentarT Conjunto
das relações alimentares entre 
os seres vivos de um ecossistema.

TEIA ALIMENTAR. Conjunto de relações alimentares existentes num determinado
ecossistema.

7

Matéria inorgânica
Matéria inorgânica
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Ao decomporem a matéria orgânica em inorgânica (impedindo que
cadáveres e restos de organismos se acumulem no solo), os decomposito-
res criam condições para a existência de plantas (produtores). Estas vão
reutilizar a matéria inorgânica e transformá-la em compostos orgânicos,
para construírem as suas células e os seus tecidos. Alimentando-se de plan-
tas, os herbívoros reutilizam a matéria orgânica para construírem os seus
organismos e assim sucessivamente, gerando-se um ciclo de matéria (8).

Enquanto a energia está sempre a ser fornecida pelo Sol e flui ao longo
das cadeias alimentares, a matéria circula. Os seres vivos participam, assim,
através das cadeias e das teias alimentares, num processo de reciclagem
da matéria.

Será que APRENDI?
1. Observa atentamente a figura (7),

que representa uma teia alimentar
de um ecossistema terrestre, 
e responde às questões.

1.1 Indica um ser vivo que pertença
simultaneamente a dois níveis
tróficos. Justifica a tua resposta. 

1.2 Quantas cadeias alimentares
estão representadas na figura?

1.3 Em que níveis tróficos actuam
os decompositores?

1.4 Explica a frase: «Os produtores
dependem dos decompositores.»

1.5 Diz o que entendes por teia
alimentar.

2. Explica a seguinte afirmação: 
«A matéria não se cria nem 
se perde: transforma-se!»

CICLO DE MATÉRIA NUM ECOSSISTEMA TERRESTRE. Os decompositores transformam 
os restos de animais e de plantas que morrem, decompondo-os em matéria inorgânica,
que as plantas vão utilizar para crescer. A matéria circula ao longo da cadeia alimentar 
até ser novamente decomposta e devolvida ao solo.

8

u n i d a d e  3 Fluxos de energia e ciclos de matéria

Produtor

Consumidor

Consumidor

Decompositores
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3.4
Como circula a água nos ecossistemas?

A existência de vida depende da existência de água e da sua disponibili-
dade para uso dos seres vivos. 

A energia solar é responsável pela circulação de água no planeta (9) e
pela sua existência nas três fases: sólida, líquida e gasosa. A água circula
entre a atmosfera e a superfície terrestre, mudando de estado através dos
processos de evaporação, precipitação e transpiração.

A evaporação ocorre por acção da energia solar, que aquece a água super-
ficial e a faz evaporar, passando do estado líquido para o estado gasoso.

Com a subida na atmosfera, existe diminuição da temperatura, o que
provoca a condensação da água (passagem do estado gasoso ao estado
líquido), originando a formação de nuvens.

As nuvens são constituídas por pequenas gotas de água.

CICLO DA ÁGUA. A energia solar 
e as variações de temperatura 
que provoca na atmosfera 
e na superfície terrestre são
responsáveis pela mudança 
de estado físico da água e 
pela sua circulação na atmosfera.

9

Evaporação

Transpiração

Escorrência superficial

Precipitação

Evaporação

Infiltração
no solo

Movimento do ar húmido 
do oceano para terra

Oceano
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Quando as gotas de água se tornam maiores e mais pesadas, ocorre a
precipitação. As gotas caem para a Terra sob a forma de chuva, de neve ou
de granizo. 

Quando atinge a superfície, a água pode ficar retida nos lagos, ou, nas
zonas mais frias, sob a forma de gelo, pode escorrer superficialmente ou
infiltrar-se no solo. No estado líquido, a água escorre para o mar, pelos rios,
ou através dos cursos de água subterrâneos.

À superfície, e no estado líquido, a água fica disponível para utilização
pelos seres vivos. As plantas absorvem-na, através das raízes, e utilizam-na
na fotossíntese. Os consumidores ingerem-na directamente ou obtêm-na
por ingestão de outros seres vivos que a possuem nos seus tecidos (10).

Os seres vivos perdem água através da respiração, das excreções e da
transpiração.

PARTICIPAÇÃO DOS SERES VIVOS NO CICLO DA ÁGUA. A água
faz parte de todos os ecossistemas e de todos os seres vivos.
A água consumida pelos seres vivos é eliminada pelos
fenómenos de respiração, excreção e transpiração.

10

Energia solar Evaporação

Será que APRENDI?
1. Qual é o papel dos seres vivos na

circulação da água?
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Comunidades  pioneiras Etapas intermédias

Rocha nua Líquenes Líquenes e 
plantas anuais

Ervas e 
plantas perenes

Arbustos e árvores 
intolerantes à sombra

Arbustos e árvores 
tolerantes
à sombra

Comunidade clímax

3.5
Como evolui um ecossistema?

SUCESSÃO ECOLÓGICA NUM ECOSSISTEMA TERRESTRE. Ao longo do tempo, o terreno rochoso vai sendo progressivamente colonizado por
líquenes e plantas. As espécies pioneiras, mais simples, alteram as rochas formando um solo enriquecido de nutrientes, o que permite
o aparecimento de plantas maiores, até ao desenvolvimento de comunidades de árvores de grande porte — comunidade clímax.

11

70

Os ecossistemas estão em constante mudança. São sistemas dinâmicos,
onde as populações que constituem as suas comunidades não são sempre
as mesmas — mudam à medida que os factores ambientais se alteram, até
atingirem um equilíbrio. A sucessão de espécies que vão modificando a
comunidade de determinado ecossistema designa-se por sucessão ecológi-
caT (11) e (12).

Estágio inicial Vegetação submersa Vegetação flutuante Vegetação emergente

Vegetação arbustiva 
e arbórea terrestre

Acumulação de sedimentos no fundo do lago

SUCESSÃO ECOLÓGICA NUM LAGO. Nos ambientes aquáticos, a sucessão ecológica resulta essencialmente da alteração dos factores
abióticos. Ao longo do tempo, vão-se acumulando sedimentos no fundo do lago, tornando-o menos fundo e permitindo, assim, a existência
de espécies de vegetação flutuante, como os nenúfares, e de vegetação emergente, como os juncos.

12

TSucessão ecológicaT Alteração
sucessiva das espécies que compõem
uma comunidade.
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Será que APRENDI?
1. Observa as imagens (11) e (12) e responde às questões.

1.1 Quais são as primeiras espécies que colonizam o ambiente representado na figura (11)? Justifica a tua resposta. 

1.2 Através da observação da figura (12), descreve, de uma forma geral, a evolução da sucessão no lago.

1.3 Nos ambientes terrestres e aquáticos, em que fase da sucessão ecológica existe maior biodiversidade? Justifica a tua resposta.

Quando esta sucessão se dá a partir da formação de ilhas vulcânicas ou
de dunas, ou, ainda, após o degelo de um glaciar, locais onde não existia
vida, designa-se por sucessão primáriaT.

Inicialmente surgem seres simples, como os líquenes, e plantas anuais,
que crescem e se reproduzem rapidamente — espécies pioneiras (13). Ao
longo do tempo, as comunidades pioneiras vão sendo substituídas por
comunidades cada vez mais complexas e com maior biodiversidade, até se
atingir um ecossistema estável — comunidade clímax (14). Este processo
pode demorar centenas de anos, sendo que as espécies que se sucedem
dependem do clima e do solo da região.

TSucessão primáriaT Evolução da
colonização de seres vivos em zonas
onde nunca existiu vida (sem solo,
após erupções vulcânicas, formação
de dunas, etc.).

COMUNIDADE PIONEIRA. Comunidade de líquenes, de pequenos
fetos e de algumas gramíneas que colonizaram um zona 
de lava solidificada.

13
COMUNIDADE CLÍMAX. Comunidade equilibrada com elevada
biodiversidade.

14
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TSucessão secundáriaT Acontece
após a destruição da vegetação de
uma zona onde se manteve o solo.

3.5

SUCESSÃO SECUNDÁRIA NA MATA MEDITERRÂNICA. Zona de floresta mediterrânica queimada [A]. Este tipo de floresta sofre incêndios em
intervalos relativamente curtos. Algumas plantas, no entanto, recuperam rapidamente porque possuem sementes, raízes ou caules
subterrâneos, sobrevivem no solo. Após o incêndio, começam a germinar [B] e, assim, se inicia a sucessão ecológica secundária [C].

15

Depois de um incêndio, ou de uma cheia, desaparece do local a maioria
das espécies que constituía a comunidade aí existente. 

Nestes casos, num curto espaço de tempo, o local é colonizado por
espécies que conseguem sobreviver nas condições actuais — sucessão
secundáriaT (15).

No caso de um incêndio, a sucessão depende do tipo de ecossistema
inicial. Na mata mediterrânica, existente no nosso país, algumas das espé-
cies vegetais têm sementes, ou estruturas subterrâneas, que permanecem
no solo e que lhes permitem invadir rapidamente a área ardida (15).

Ao longo do tempo, com o enriquecimento do solo, espécies arbóreas de
crescimento rápido (como o carrasco, Quercus coccifera) (16) colonizam o
local, devido à dispersão das suas sementes. Se não existirem interrupções
na evolução do ecossistema, este será invadido por espécies de maior
porte, como a azinheira, que, a longo prazo, serão as espécies dominantes,
constituindo a comunidade clímax (17).

Carrasco, Quercus coccifera.
16

Comunidade clímax.
17

Será que APRENDI?
1. Quais são as principais diferenças

entre uma sucessão primária e uma
sucessão secundária?

[A] [B] [C] 

*
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Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente

Quando o monte de Santa Helena entrou em erupção há 25 anos,

a encosta norte do vulcão colapsou numa avalancha de rochas,

acompanhada de uma nuvem ardente de gases e cinzas vulcâni-

cas, que, instantaneamente, fizeram desaparecer a paisagem envolvente. 

«Toda a vida parecia ter desaparecido», disse Virginia Dale, uma das pri-

meiras ecólogas a ver a devastação, «tudo estava cinzento, não existia nada».

Numa inspecção mais aprofundada, Dale verificou pequenas «bolsas de

sobreviventes», tão pequenas como uma raiz perto da superfície. Quando voltou no Verão,

encontrou algumas ervas a germinar. «O facto de um ser vivo ter conseguido fazer isso foi feno-

menal», disse. De facto, os cientistas estão espantados com a recuperação desta área. Em 25 anos,

desde a erupção, Dale já contou mais de 159 espécies de ervas, arbustos e árvores que cresceram

entre os depósitos de rochas e cinzas resultantes da erupção.

O monte de Santa Helena tem sido um laboratório natural único para testar modelos de recu-

peração ecológica depois de um desastre natural. «Não tínhamos previsto estes padrões de impac-

to e de destruição, e a sobrevivência e a colonização por novas plantas nas áreas afectadas também

foram diferentes do que, em teoria, poderíamos prever», disse Dale.

O que seria de prever segundo a teoria da sucessão ecológica seria algo que começaria por algumas

ervas, depois coelhos e outros pequenos herbívoros. Mas a realidade mostrou-se mais complexa. 

A sucessão ecológica aconteceu a diferentes velocidades em áreas diferentes. Por exemplo, a

erupção ocorreu quando a montanha estava coberta de neve e provou-se que a neve tem uma

grande influência na sobrevivência das plantas. Os salmões que habitavam os rios locais esta-

vam ainda no mar quando foi a erupção e voltaram pouco depois.

O lago Spirit, na encosta norte do vulcão, foi particularmente atingido pela avalancha e pela

nuvem ardente, tendo ficado coberto de árvores arrancadas pela explosão das florestas circundantes.

Mas, em vez de ter levado décadas a recuperar, desenvolveu complexas alterações biológicas, quími-

cas e físicas. Em seis anos recuperou, parecendo nunca ter sido perturbado.

National Geographic News, Maio de 2005 (adaptado)

3. Após a leitura do texto, responde às questões.

3.1 Volta a responder às questões do ponto 1.

3.1.1 Em que questões mudaste de opinião?

3.1.2 Transcreve para o teu caderno as frases do texto que te fizeram mudar de opinião.

3.2 Porque é que o monte de Santa Helena tem sido considerado um laboratório natural?

3.3 Porque é que os salmões não foram afectados pela erupção?

3.4 O lago Spirit recuperou de acordo com as previsões dos cientistas? Justifica a tua resposta. 

1. Antes de leres o texto, responde às seguintes questões com «sim» ou «não».

1.1 Os cientistas sabem como ocorre a sucessão ecológica após uma erupção?

1.2 Os cientistas utilizam apenas os laboratórios científicos para realizar experiências?

1.3 O reaparecimento da vida nas zonas atingidas por erupções vulcânicas demora muitos anos?

2. Lê com atenção o texto que se segue.

73

*
872255 056-077_U3  22/2/07  17:39  Page 73



... Ideias-chave

P O Sol é a fonte de energia dos ecossistemas.

P Os seres autotróficos ou produtores são seres capazes de, através da fotossíntese, trans-
formar:

• a energia luminosa em energia química;

• a matéria inorgânica em orgânica.

P Os seres heterotróficos ou consumidores alimentam-se de outros seres vivos para obterem
energia.

P Os seres decompositores ou saprófitas transformam a matéria orgânica em inorgânica.

P Às sucessivas transferências de energia ocorridas entre os seres vivos, através da alimen-
tação, e que tem sempre início nos seres autotróficos, denominamos cadeia alimentar.

P O nível trófico, ou nível alimentar, é o posicionamento de cada ser vivo numa cadeia alimentar.

P Ao longo das cadeias alimentares, apenas cerca de dez por cento da energia passa de um
nível trófico para outro, porque a restante é libertada sob a forma de calor, resultante da
actividade dos seres vivos.

P Uma teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares interligadas pela circulação da
matéria e transferência de energia.

P O ciclo da água é um conjunto de fenómenos físicos e biológicos que permitem a circula-
ção da água no planeta nas fases sólida, líquida e gasosa. Para isto contribuem a precipi-
tação, a evaporação e a transpiração.

P A sucessão ecológica é a sequência de espécies que compõem uma comunidade e que se
vão substituindo umas às outras, podendo ser:

• sucessão primária, se no local nunca existiu vida;

• sucessão secundária, se resulta de um repovoamento de uma área que anteriormente já
esteve colonizada.

74

... DESCOBRE POR TI MESMO

O Mar é Azul, David Attenborough. BBC.

• GALLAVOTTI, B. (2005) – A Ecologia. Edições ASA.
• Vários (1994) – A Vida, Enciclopédia da Ciência. Edições Verbo.
• Vários (1998) – Grande Dicionário Visual da Ciência. Lisboa: Editorial Verbo.

• http://www.naturlink.pt/ — Portal da Natureza.
• http://www.aquariovgama.pt/educacional/index.html# — Secção de educação do Aquário 

Vasco da Gama — Cadeias alimentares aquáticas.
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... Organizo as minhas ideias
O esquema que se segue representa uma possível organização dos conhecimentos que

adquiriste durante a exploração desta unidade temática.

Tenta completá-lo substituindo as letras presentes nas caixas vazias pelos termos que as
tornam lógicas.

emite

aquece a

B Energia química

D

Nível trófico

Cadeias alimentares

FE

Energia calorífica A

SOL

C Matéria orgânica

decompostos
pelos

Matéria inorgânica

F
F

F
das

F

F

consumidos pelos

F
F

F

F pelos

transformada em

F

F

F

F F

F

F

que são o primeiro
transformada

pelos

decompostos
pelos

F

transformada
pelos

F

que formam as

em

em

que circula nos

como

Ecossistemas
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AActividades
1. Observa a figura e responde às questões seguintes.

1.1 Constrói a legenda da figura
identificando cada grupo de seres
vivos, representados com as letras A, 
B e C.

1.2 O que representam os números 1 e 2?

1.3 De onde vem a energia que os seres
vivos identificados com A
transformam?

1.3.1 Como se chama o processo 
pelo qual esses seres vivos
transformam e armazenam
energia?

1.3.2 Onde é que esses seres vivos
armazenam a energia?

1.4 Como é que os seres vivos assinalados
com a letra C obtêm a matéria 
e a energia?

1.5 Qual é a importância dos seres vivos
assinalados com a letra C?

2. Observa a imagem e responde às questões
que se seguem.

2.1 O que representa a imagem?

2.2 Quantos níveis tróficos estão
representados?

2.3 Quais são os seres vivos representados
que são considerados produtores?

2.4 Que organismos são consumidores 
de 2.ª ordem?

2.5 Qual é o nível trófico da orca?

2.6 Como varia a quantidade de energia
ao longo da pirâmide? 

2.6.1 Por que razão existe essa
variação de energia?

2.7 Se o fitoplâncton produzisse 100 000 J
de energia, que quantidade dessa
energia estaria disponível para a orca?

2.8 Por que motivo são raras as cadeias
alimentares com mais de quatro níveis
tróficos?

3. Desenha uma cadeia alimentar de quatro níveis tróficos que termine no Homem.
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4. Considera a teia alimentar representada na figura e responde às questões que se seguem.

4.1 Identifica uma cadeia alimentar:

a) que termine no homem;

b) que termine na ave de rapina.

4.2 Quais são os produtores que identificas nesta teia?

4.3 Como é que os produtores se relacionam com as bactérias e os fungos?

4.4 Indica, justificando, um ser vivo que esteja simultaneamente no 3.˚ e no 4.˚ níveis tróficos.

5. Relembra o que sabes sobre o ciclo da água. Constrói um esquema que o represente e que
contenha os seguintes conceitos: 

• Evaporação. • Escorrência subterrânea. • Transpiração.

• Excreção. • Respiração. • Condensação.

• Precipitação. • Infiltração. • Escorrência superficial.

6. Lê com atenção o seguinte texto:

«Após o incêndio não restou um ser vivo na floresta. Os pássaros, os coelhos, as raposas 
e os restantes animais, que conseguiram fugir ao fogo, não voltaram mais, por falta de alimento 
e de abrigo. No entanto, uns meses depois, após as primeiras chuvas, pequenas ervas
começaram a despontar por entre o solo negro de cinzas. Eram as pioneiras de toda uma série
de seres vivos que surgiriam mais tarde.»

6.1 Qual foi a causa do desaparecimento da floresta?

6.2 Quais são os seres vivos que foram considerados pioneiros? Justifica a tua resposta.

6.3 Como se poderá vir a formar uma nova floresta? 

6.4 Que nome se dá ao conjunto de acontecimentos que descreveste?

Bactérias e fungos

Nutrientes
inorgânicos
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O que eu já sei!
1. Completa as frases escolhendo as opções correctas.

A — Os fenómenos naturais…

a) … são provocados pelas actividades
humanas.

b) … são provocados pelos seres vivos.
c) … ocorrem na Natureza sem 

a intervenção do Homem.
d) … ocorrem na Natureza após 

a intervenção do homem.

B — Actualmente, a maior parte da energia
usada pelas máquinas provém da…

a) … queima de derivados do petróleo.
b) … queima de madeira.
c) … energia solar.
d) … energia hidroeléctrica.

C — Os ácidos numa solução…

a) … baixam o pH.
b) … aumentam o pH.
c) … não têm influência sobre o pH.
d) … tanto  aumentam como diminuem 

o pH.

D — Uma substância é tóxica porque…

a) … causa doença aos organismos.
b) … causa doença, dano ou a morte aos

organismos.
c) … causa a morte aos organismos.
d) … não afecta os organismos.

E — Um efluente é um produto líquido ou
gasoso, lançado no ambiente, 
e resultante…

a) … da actividade humana e de outros
seres vivos.

b) … da actividade de seres vivos que não
o Homem.

c) … da actividade das indústrias.
d) … das actividades industriais 

e domésticas.

F — A água que cai no solo…

a) … escorre para os rios, lagos e ribeiras.
b) … infiltra-se.
c) … acumula-se nas zonas impermeáveis. 
d) … escorre, infiltra-se, e/ou acumula-se

consoante o tipo de solo.

Observo, penso, descubro e... aprendo!
1. Observa atentamente as imagens A e B da página anterior e responde às questões.

1.1 Constrói uma legenda para cada uma das imagens.

1.2 O que está a alterar o ecossistema da imagem A?

1.2.1 Refere qual foi o impacto que essa alteração poderá ter tido naquele ecossistema.

1.2.2 Dá um exemplo de outro fenómeno natural que possa ter impacto nos ecossistemas.

1.3 Em qual das duas imagens as alterações dos ecossistemas são directamente provocadas pelo Homem?

1.3.1 Refere qual terá sido o impacto que essas alterações podem ter tido nos ecossistemas.

1.3.2 Menciona outro exemplo em que o Homem tenha impacto directo nos ecossistemas.
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4.1
Quais são as causas de perturbação
dos ecossistemas? 

CHEIAS. As cheias danificam as construções e as culturas, provocam 
a erosão dos solos e a queda de árvores, depositam lamas sobre o solo 
e sobre as plantas que nele vivem, enchem os estuários e lagos 
de sedimentos, matando  muitas espécies destes ecossistemas.

1
SISMOS. O sismo da Indonésia, em 2004, levantou
alguns recifes de coral, elevando-os dois a três
metros para fora de água, provocando a sua morte.

2

O equilíbrio dos ecossistemas é, por vezes, alterado por causas naturais
como, por exemplo, os fenómenos meteorológicos (1), os sismos e tsunamis
(2), os fogos naturais (3A) e as erupções vulcânicas (3B). Como consequência
destas alterações, algumas das espécies perdem os seus habitats, outras
vêem as suas populações reduzidas drasticamente, e outras chegam mesmo
a extinguir-se.

FOGO. Os fogos florestais naturais [A] acontecem nalguns ecossistemas, como é o caso dos bosques mediterrânicos, sendo, no entanto,
sempre um factor de perturbação do equilíbrio das comunidades existentes. Estes fogos, tal como os erupções vulcânicas [B], libertam
para a atmosfera grandes quantidades de partículas sólidas e gases que tornam o ar irrespirável. As cinzas vulcânicas podem, ainda,
soterrar grandes áreas e todos os seres vivos lá existentes.

3

[A] [B] 
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TPoluiçãoT Modificação desfavorável
do meio natural, originada 
na totalidade ou em parte por acção
do Homem.

Será que APRENDI?
1. Quais são as causas de perturbação

dos ecossistemas?

2. Dá um exemplo de poluição. 

Além das causas naturais, o Homem é a maior causa de perturbação de
todos os ecossistemas. Ao ocupar o território, edificando construções, destrói
e altera profunda e irremediavelmente os ecossistemas. Ao desenvolver activi-
dades como a indústria e as centrais de produção de energia eléctrica, con-
tamina a atmosfera (4A), as águas (4B) e os solos, promove a desflorestação
(5) e a consequente diminuição de habitats e extinção de espécies. A estas
modificações dos ecossistemas chamamos poluiçãoT.

81

DESFLORESTAÇÃO. A necessidade de obter mais solos para a agricultura e para 
a construção de habitação, bem como a utilização da madeira como matéria-prima,
fazem com que o Homem abata um grande número de árvores.

5

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. O desenvolvimento da tecnologia industrial utilizada para o fabrico de vários produtos de consumo 
não foi acompanhado pela conservação dos ecossistemas. O Homem polui, assim, o ar que respira [A], a água que consome [B] e o solo
que usa para cultivar produtos dos quais se alimenta.

4

[A] [B]
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4.2

TPoluição atmosféricaT Alteração das
características da atmosfera resultante
da actividade humana.

Quais são as fontes de alteração 
da atmosfera?

TEMPESTADE DE AREIA. Deserto do Calaári, em África.
7

A atmosfera é essencial para a existência de vida na Terra. É dela que os
seres vivos terrestres retiram os gases para realizarem funções vitais como a
fotossíntese e a respiração. A temperatura do ar condiciona o tipo de seres
vivos dos ecossistemas terrestres.

Assim, qualquer alteração na composição química ou física da atmosfe-
ra pode perturbar todos os seres vivos e ecossistemas que dela dependem.

A atmosfera é frequentemente alterada por causas naturais, como, por
exemplo:

• os vulcões, que libertam cinzas e gases tóxicos; 
• os materiais orgânicos, que existem na atmosfera (6);
• as tempestades de areia (7);
• os fogos naturais;
• os produtos resultantes do metabolismo dos seres vivos, que libertam

cerca de dois terços do metano (gás natural) existente no ar.

Quando as causas de alterações atmosféricas têm origem nas activida-
des humanas, chamamos-lhes poluição atmosféricaT.

A poluição da atmosfera, ou seja, a poluição da camada gasosa que
envolve a Terra, é o tipo de poluição mais conhecido e, infelizmente, o mais
generalizado, afectando todo o planeta.

PRODUTOS ORGÂNICOS EXISTENTES
NO AR. Alguns materiais de origem
orgânica existentes na atmosfera,
como o pólen e os esporos das
plantas, as bactérias e os vírus, 
são responsáveis por muitas doenças
do aparelho respiratório e alergias.

6
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São muitas as actividades humanas que poluem a atmosfera através
das emissões de gases ou de poeiras. 

Os fogos provocados pelo Homem (8), as fábricas e centrais energéticas
(9), os automóveis (10), os aviões, etc., libertam para a atmosfera muitos
milhões de toneladas de poluentes atmosféricos por ano. 

Será que APRENDI?
1. Como será possível reduzir a

poluição atmosférica?

CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE SINES. As centrais termoeléctricas
produzem electricidade por combustão de carvão, fuel ou gás
natural, dando origem a grandes emissões de dióxido de carbono,
entre outros gases, para a atmosfera.

9

SMOG. Malásia. Poluição atmosférica urbana causada pela
emissão de gases das fábricas e/ou dos automóveis. Os gases
libertados pelos automóveis, como o monóxido de carbono,
são tóxicos. 

10

FOGOS PROVOCADOS PELO HOMEM. 
Mar arábico, perto de Bombaim. 
Os acidentes nos poços de petróleo 
dão origem a incêndios de grandes
proporções, libertando grandes
quantidades de dióxido de carbono 
e outros gases poluentes para 
a atmosfera. 

8

Fábricas
Veículos com motores de combustão
Centrais termoeléctricas
Fogos

FONTES DE POLUIÇÃO
ATMOSFÉRICA
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4.3
Quais são as consequências 
da poluição atmosférica?

Parte da energia solar que atinge a superfície da Terra (11A) é reemitida
por esta para a atmosfera sob a forma de calor (infravermelhos) (11B). Os
gases da atmosfera, principalmente o dióxido de carbono (CO2) e o vapor
de água (H2O), absorvem esta radiação e voltam a reenviá-la em direcção à
superfície terrestre (11C). Parte do calor fica, assim, «aprisionado» dentro
da atmosfera, tal como acontece dentro de uma estufa, daí este fenómeno
ser designado por efeito de estufaT.

É devido ao efeito de estufa que a atmosfera terrestre mantém valores de
temperatura média que permitem a existência de vida, tal como a conhece-
mos. Na ausência desta propriedade da atmosfera, a temperatura da
superfície da Terra seria 18ºC mais fria.

Com a descoberta e utilização dos combustíveis fósseis, como o carvão
e o petróleo, criaram-se máquinas e indústrias que emitem para a atmosfe-
ra grandes quantidades de dióxido de carbono, entre outros gases. 

O aumento das emissões de dióxido de carbono tem vindo a provocar o
aumento da temperatura da atmosfera junto à superfície terrestre, o que
designamos por aquecimento globalT (12).

Em 2005, entrou em vigor o protocolo de Quioto, onde vários países se
comprometeram a reduzir as emissões de gases poluentes para a atmosfera.

TEfeito de estufaT Efeito de
retenção, da atmosfera, de parte 
da radiação infravermelha (calor)
emitida pela Terra.

Aquecimento globalT Aumento
da temperatura com origem no efeito
de estufa provocado pelo excesso 
de emissões de CO2 e de outros
gases.
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AQUECIMENTO GLOBAL. Aquecimento
global é consequência do aumento das
emissões de CO2, entre outros gases. 
O aquecimento global do planeta 
tem vindo a registar valores
preocupantes no último século.

12

AUMENTO DO EFEITO DE ESTUFA. As emissões de dióxido de carbono causadas pelas
actividades humanas têm vindo a aumentar o efeito de estufa.

11

[A]
[B] [C]
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Se as medidas previstas no protocolo
não forem cumpridas, prevê-se um au-
mento das temperaturas médias globais
entre 1 ºC e 3,5 ºC até 2100, e um aumen-
to do nível médio das águas do mar de 15
a 95 cm (13), como consequência do
degelo nas zonas polares e dos glaciares
(14).

O aumento da temperatura está a
provocar alterações climáticas com con-
sequências directas não só na socieda-
de humana, mas também nos ecossis-
temas (15).

Será que APRENDI?
1. Explica o que entendes por efeito

de estufa.

2. Explica de que forma 
o aquecimento global pode afectar 
os ecossistemas costeiros.

u n i d a d e  4 Perturbações do equilibrio dos ecossistemas

GLACIAR DE PASTERZE. Este glaciar, na Áustria, tal como os restantes existentes na Europa, tem vindo a derreter e recuou mais de dois
quilómetros desde 1857 [A] até 2004 [B]. O degelo dos glaciares também tem aumentado o fluxo de água doce para o mar, baixando 
a salinidade, influenciando a circulação das correntes marinhas e, consequentemente, a circulação atmosférica.

14

DESEQUILÍBRIOS BIOLÓGICOS. A floresta da península de Kenai [A], no Alasca, está 
a morrer devido a uma infestação de carochas (Dendroctonus rufipennis) [B]. Este
fenómeno deve-se ao aumento das temperaturas médias, que permitem que os insectos
se reproduzam duas vezes durante um ano. As árvores, que viviam em equilíbrio com 
os insectos, não têm defesas naturais para esta praga. 

15

AUMENTO DO NÍVEL DA ÁGUA DO MAR. O arquipélago de Tuvalu, no Pacífico,
tem a altitude máxima de quatro metros, e os seus habitantes serão,
provavelmente, as primeiras vítimas da subida do nível médio das águas do mar.

13

[A] [B]

[A]
[B]
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4.3
... ACTIVIDADE EXPERIMENTAL

Objectivo

• Simular a formação da chuva ácida

Material

• Caneta marcadora de vidro.
• 3 gobelés de 100 mL.
• 1 erlenmeyer de 500 mL.
• 1 ampola de decantação 

de 250 mL.
• Rolha de borracha com dois

orifícios.

• Tubo de vidro em «L».
• Tubo de borracha.
• Papel indicador de pH.
• Espátula de meia cana.
• Pipetador manual com 

pipeta volumétrica.

• 200 mL de água da chuva.
• 100 mL de água destilada.
• Ácido clorídrico.
• Sulfito de sódio.
• Papel e lápis.

Procedimento 

1. Com o marcador, identifica os três gobelés com as letras A, B e C.

2. Coloca 100 mL de água destilada no gobelé A e 100 mL de água
da chuva no gobelé B. 

3. Coloca o papel indicador em cada um dos gobelés, A e B, 
e regista os valores de pH obtidos.

4. Com a espátula, coloca 4 porções de sulfito de sódio 
no erlenmeyer, e tapa-o com a rolha.

5. Monta a ampola e os tubos conforme indicado na figura.

6. Coloca 100 mL de água da chuva no gobelé C e mergulha 
o tubo de borracha dentro da água desse gobelé.

7. Fecha a torneira da ampola.

8. Com a pipeta, coloca 100 mL de ácido clorídrico na ampola.

9. Abre a torneira para que o ácido caia para dentro do erlenmeyer.

10. Verifica que o gás (dióxido de enxofre — SO2) produzido dentro 
do erlenmeyer faz borbulhar a água da chuva. 
Não o inales, é tóxico.

11. Quando o borbulhar terminar, mede o pH do gobelé C com o papel
indicador e regista-o.

Discussão

1. Ordena os três gobelés, partindo do que registou menor pH (maior acidez).

2. Sabendo que o valor de pH 7 é neutro, o que podes concluir sobre a acidez da água da chuva?

3. O que aconteceu dentro do erlenmeyer quando abriste a torneira da ampola e adicionaste o ácido?

4. O que aconteceu no gobelé C? Justifica a tua resposta.

5. Algumas indústrias libertam para a atmosfera dióxido de enxofre. Qual será a consequência destas emissões?

Chuvas ácidas
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A água pura tem pH 7, ou seja, é neutra. A água da chuva é ligeiramente
ácida (pH 6) devido aos gases nela dissolvidos, nomeadamente o dióxido de
carbono atmosférico. 

A queima dos combustíveis fósseis realizada pelos automóveis, pelas
centrais energéticas e por algumas indústrias origina gases como o dióxido
de enxofre (SO2) e óxidos de azoto (NO e NO2), que poluem a atmosfera.

O ar contaminado pelos gases poluentes circula na atmosfera e pode
provocar chuvas ácidasT em zonas afastadas centenas de quilómetros da
fonte emissora (16). Por exemplo, o dióxido de enxofre que origina as chu-
vas ácidas na Noruega vem quase todo de países como o Reino Unido, a
Alemanha, a Rússia e a Polónia.

CHUVAS ÁCIDAS. As chuvas ácidas são causadas pela emissão de gases poluentes
pelas indústrias e pelos escapes dos motores de combustão. Os gases resultantes
destas actividades reagem com o oxigénio ou com a água existentes na atmosfera 
e formam ácidos. Estes são, muitas vezes, levados pelos ventos para outras zonas,
afectando quer povoações afastadas, quer zonas agrícolas, florestas e lagos.

16

Será que APRENDI?
1. Qual é a causa das chuvas ácidas?

2. Como é que as chuvas ácidas podem atingir zonas afastadas do local 
de emissão do gás poluente?

TChuvas ácidasT Chuva com pH
abaixo do normal, provocada pela
presença, em excesso, na atmosfera 
de gases como o dióxido de enxofre 
e óxidos de azoto.
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... ACTIVIDADE EXPERIMENTAL

Objectivo

• Observar o efeito da chuva ácida.

Material

• Caneta marcadora. • Papel indicador de pH. • Proveta de 100 mL.
• Colher de sopa. • 4 gobelés de 200 mL. • 4 vasos com couves ou alfaces.
• Vinagre. • Água.

Procedimento 

1. Com o marcador, identifica os quatro copos com as letras A, B, C e D.

2. Prepara quatro soluções, uma em cada copo, conforme indicado na tabela.

3. Regista o valor de pH de cada solução.

4. Identifica os vasos das plantas com as letras A, B, C e D e coloca-os junto a uma fonte de luz.

5. Rega diariamente, durante dez dias, cada um dos vasos com 3 colheres da solução do copo com a letra
correspondente.

6. Reproduz, no teu caderno diário, uma tabela, semelhante à apresentada, de modo a registares diariamente 
o resultado das tuas observações.

Discussão

1. Qual foi o efeito da acidez da água da rega no
desenvolvimento das plantas?

2. Com base nos resultados obtidos, qual será o
efeito das chuvas ácidas nas plantas?

3. Qual é o efeito que as chuvas ácidas podem ter
nas cadeias alimentares?

VASOS COM PLANTAS

A
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ÁguaSolução
de rega Sumo de limão

B C D
200 mL 175 mL 150 mL 125 mL
0 mL 25 mL 50 mL 75 mL

10
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As chuvas ácidas são um dos fenómenos mais graves de poluição
atmosférica: alteram a composição química do solo e poluem os cursos de
água, envenenando os animais que a bebem e as plantas que a absorvem,
atingindo toda a cadeia alimentar (17) e (18).

As chuvas ácidas são ainda responsáveis pela corrosão de metais, de
rochas e de edifícios (19). A presença de dióxido de enxofre na atmosfera é
também uma das causas de problemas de saúde, como a asma e a bronquite.

Alguns países têm reduzido as emissões de gases que originam chuvas
ácidas, através de medidas que incentivam:

• a utilização dos transportes públicos (principalmente de transportes
movidos a electricidade, como o metropolitano e o eléctrico); 

• a utilização de energias menos poluentes (como a energia eólica);
• a proibição da utilização de combustíveis com elevados teores de enxofre.

ALTERAÇÃO DO pH DA ÁGUA DOS LAGOS. Os lagos e os cursos
de água podem ser os mais prejudicados com o efeito 
da chuva ácida, pois podem ficar acidificados, perdendo todas
as formas de vida.

17
EFEITO DAS CHUVAS ÁCIDAS NUMA FLORESTA DA POLÓNIA. 
As chuvas ácidas afectam plantações e florestas.

18

CORROSÃO DE EDIFÍCIOS. Efeito das chuvas ácidas nos monumentos. A acidez da água
da chuva tem sido responsável pela destruição de monumentos em todo o mundo.

19

Será que APRENDI?
1. Como é que a utilização 

de transportes públicos 
pode contribuir para a diminuição 
das chuvas ácidas?

Alteração dos solos.
Poluição dos cursos da água.
Envenenamento dos animais e plantas.
Destruição de florestas e plantações.
Corrosão de construções.

CONSEQUÊNCIAS
DAS CHUVAS ÁCIDAS
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4.3
Destruição do ozono estratosférico

O ozono é um gás incolor mas com um cheiro muito intenso, cuja molé-
cula é constituída por três átomos de oxigénio e que existe naturalmente na
atmosfera. Ouve-se falar com frequência no ozono porque é simultanea-
mente bom e mau para a saúde humana — depende do local da atmosfera
onde se encontra (20).

O ozono estratosféricoT (ozono bom) existe naturalmente entre os 10 e
50 km de altitude e é muito importante porque forma uma camada protectora
dos raios ultravioletas — camada de ozono —, que permite a existência da
vida na Terra.

Os CFC (clorofluorcarbonetos) foram usados durante décadas em sprays,
frigoríficos, máquinas de refrigeração, extintores etc., por não serem tóxicos
nem inflamáveis (21).

Por volta de 1970, descobriu-se que os CFC libertados para a atmosfera
se acumulavam na estratosfera, destruindo a camada de ozono. Embora a
camada de ozono se forme naturalmente, os CFC destroem-na a uma velo-
cidade superior do que aquela com que se forma. Na Antárctida, existem
zonas onde a camada de ozono da estratosfera é pouco espessa, por isso, a
comunidade científica atribuiu-lhe o nome de buraco do ozonoT.

TOzono estratosféricoT Forma uma
camada (camada de ozono) 
que protege o planeta da radiação
ultravioleta que é nociva para 
os seres vivos. É destruído pelos
CFC. Designado também por ozono
bom.

Buraco do ozonoT Zona da
camada de ozono que é muito fina,
porque tem sido destruída por
emissões gasosas de CFC.

ELECTRODOMÉSTICOS. Actualmente,
os gases utilizados nestes aparelhos
já são «amigos» do ambiente. 
No entanto, antes de comprarmos ou
deitarmos fora os electrodomésticos,
devemos verificar sempre o tipo de
gases neles existentes.

21

OZONO NA ATMOSFERA. O ozono que existe na estratosfera (ozono bom) é fundamental para
a existência de vida na Terra, porque forma uma camada protectora dos raios ultravioletas.
No entanto, junto à superfície, na troposfera, é tóxico para os seres vivos (ozono mau). 

20

Troposfera

Estratosfera

Camada de ozono
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u n i d a d e  4 Perturbações no equilíbrio dos ecossistemas

O excesso desta radiação, causado pela diminuição da camada de ozono,
provoca:

• o aumento do número de casos de cancro de pele (22);
• a formação de cataratas (doença dos olhos que provoca a cegueira);
• a redução do crescimento das plantas (23);
• o aumento da mortalidade do plâncton.

Os cientistas consideram que a camada de ozono está agora menos
espessa do que nunca. Contudo, com as medidas de proibição de produ-
ção de CFC e de outras substâncias destruidoras do ozono, estima-se que
esta camada voltará aos níveis de 1980 por volta de 2065. Até lá, devemos
tomar medidas de protecção da radiação ultravioleta (24).

Produção de ozono troposférico
O ozono troposféricoT (ozono mau) acumula-se na camada mais baixa

da atmosfera (a troposfera) e resulta da interacção entre a radiação solar, o
oxigénio e alguns gases poluentes. Como a produção deste gás é estimulada
pela luz solar, os maiores valores de poluição por ozono registam-se no
Verão, nas horas de maior calor, nas zonas industriais e urbanas.

O ozono afecta gravemente as vias respiratórias dos mamíferos e destrói
a vegetação, constituindo, assim, uma das maiores causas de desequilíbrio
dos ecossistemas.

12

3

CANCRO DE PELE. O excesso 
de exposição à radiação ultravioleta
é responsável pelo aumento 
de incidência dos cancros de pele.
Estima-se que em Portugal surjam
cerca de 800 novos casos 
de cancro de pele por ano.

22

EFEITO DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA.
O excesso de radiação ultravioleta
que chega actualmente à Terra,
devido à diminuição da camada 
de ozono, destrói tanto as culturas
como os ecossistemas naturais.

23

MEDIDAS DE PROTECÇÃO 
DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA.

24

Será que APRENDI?
1. Por que razão se deve evitar a destruição da camada de ozono que existe na estratosfera?

2. Como podes contribuir para evitar a formação do ozono troposférico?

TOzono troposféricoT É tóxico para 
os seres vivos, em particular para 
o Homem. Resulta da poluição
atmosférica. Por vezes é designado 
por ozono mau.

Evita a exposição solar de qualquer
parte do corpo entre as 12 e as 15
horas.

F P S
30

Aplica sempre
protector solar.

Usa chapéu com
pala quando
andares na rua
durante o dia.

Usa roupa clara e de manga comprida
quando estiveres muito tempo ao sol.

UV Usa óculos de sol
com protecção UV.
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4.4
Quais são as fontes de poluição da água?

Uma descarga de efluen-
tes industriais provocou a
morte de centenas de pei-

xes na Vala de Alpiarça devido a uma
anomalia da Estação de Tratamento de
Águas Residuais de uma empresa de
produtos congelados.

A maioria das fábricas utiliza água nos
processos de fabrico e transformação
de produtos, como nas lavagens e arre-
fecimento de objectos e máquinas, na
dissolução de substâncias, etc.

http://ecosfera.publico.pt 2005 (adaptado)Peixes e lagostins estão a aparecer mortos
no leito do rio Alfusqueiro. As popula-
ções de Pinheiro de Lafões (Oliveira de

Frades) e de Campia (Vouzela) suspeitam que, na

origem do problema, estejam as descargas de

efluentes de uma suinicultura. 

http://jn.sapo.pt 2006 (adaptado)

[D]

[C]

Na frente ribeirinha de Lisboa, os esgo-
tos estarão a correr para o Tejo sem
qualquer tipo de tratamento. O sa-

neamento básico não terá chegado ainda à zona

entre o Terreiro do Paço e o Padrão dos Descobri-

mentos, em Belém. Significa isto que, desde o

início dos anos 90, bares, restaurantes e discote-

cas estão a fazer descargas directas para o rio.

A denúncia partiu da Quercus, que considera o

impacto ambiental «extremamente grave». As saí-

das de esgotos são tantas que formam focos de

poluição concentrados em vários pontos da mar-

gem ribeirinha.
http://dn.sapo.pt 2006 (adaptado)

[B]

Opetroleiro Exxon Valdez derramou a
sua carga em 1989, causando inúme-
ros danos numa extensa área no lito-

ral do Alasca. Com o rompimento do casco do

navio, cerca de onze milhões de galões de fuel

foram derramados no mar, e a área atingida

chegou aos 1200 quilómetros quadrados. O aci-

dente com o Exxon Valdez aconteceu em águas

onde se abrigava uma abundante e espectacular

vida selvagem, causando danos terríveis à região.

Milhares de animais foram mortos pelo derrama-

mento: cerca de 250 000 aves marinhas e 2800

lontras, entre outros.

http://www.discoverybrasil.com  (adaptado)

[A]
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u n i d a d e  4 Perturbações no equilíbrio dos ecossistemas

Aextracção mineira de metais
como o cobre, o ferro e o zinco é
responsável pela poluição da

água. Estes metais são extremamente tóxi-

cos e acumulam-se nas cadeias alimentares.

No caso das minas de Jales (distrito de

Vila Real), a poluição dos cursos de água

agravou-se devido ao abandono dos en-
tulhos, provocando distúrbios na fauna

aquática, incluindo as comunidades de

truta (Salmo trutta fario) do rio Tinhela.

Nos locais do rio mais próximos das

minas nem é possível encontrar peixes, tal

é o grau de poluição.

Carrola et al., VI Congresso da Água, 
2002 (adaptado)

Milhares de peixes foram en-
contrados mortos na lagoa de
Melides, um desastre am-

biental que teve como causa um produto

químico usado na agricultura.

As análises efectuadas às águas das mar-

gens da lagoa de Melides obrigaram à inter-

dição a banhos de duas praias, pois revela-

ram a presença de herbicidas.

http://ecosfera.publico.pt 2003 (adaptado)

1. Observa a figura, lê atentamente os textos e responde às questões que se seguem.

1.1 Escreve um título para cada texto.

1.2 Identifica, em cada texto, as fontes de poluição das águas a que se referem.

1.3 Se os entulhos das minas são depositados no solo, como poderão chegar os poluentes à água?

1.4 O que são efluentes industriais?

1.5 Explica a seguinte afirmação: «A agricultura e a suinicultura também podem ser actividades poluentes.»

1.6 Quais são os ecossistemas mais afectados por um derrame de fuel de um petroleiro?

[E]

[F]
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4.4
As fontes de poluição da água podem ser localizadas ou dispersarem-se

por grandes áreas, não sendo possível atribuir, neste caso, um local especí-
fico que dê origem à poluição.

As fontes de poluição pontuaisT são aquelas que têm um ponto de des-
carga bem definido. É o caso das fábricas, centrais de energia, minas, esta-
ções de tratamento de resíduos, saídas de emissários de esgotos urbanos
(25), etc.

Por serem bem identificáveis, as emissões das fontes pontuais são nor-
malmente regulamentadas por lei. No entanto, muitas vezes a lei não é cum-
prida, sendo frequente encontrar águas poluídas com origem nestas fontes. 

As fontes de poluição difusasT são aquelas que não têm um ponto de
descarga definido, sendo as emissões mais dispersas. É o caso das infiltra-
ções e escorrência das águas de terrenos agrícolas, explorações pecuárias,
campos de golfe, etc., e dos resíduos que são lançados à água com as mais
diversas origens (26).

A poluição atmosférica também é uma fonte difusa de poluição da
água, uma vez que os gases e as poeiras poluentes, quando se dissolvem
na água da chuva ou caem por gravidade sobre o solo, contaminam as
águas dos lagos, dos rios e dos mares. 

TFontes de poluição pontuaisT
Fonte de poluição com local 
de emissão dos poluentes bem
identificado.

Fontes de poluição difusaT Fontes
de poluição sem local de descarga
específico (disperso).

FONTE DE POLUIÇÃO DIFUSA. Lixo arrastado pelas águas do mar 
ou de um rio.

26

FONTE DE POLUIÇÃO PONTUAL. 
25

Será que APRENDI?
1. Observa a zona onde vives 

e identifica as fontes de poluição
da água.

2. Classifica as fontes que encontraste
em pontuais e difusas.

4
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T
Eutrofização

Na base das cadeias alimentares dos ecossistemas aquáticos encontra-
-se um conjunto de organismos microscópicos — fitoplâncton.

Se num ecossistema aquático for introduzida grande quantidade de
matéria orgânica — eutrofizaçãoT —, dá-se um grande aumento do fito-
plâncton. Este altera a coloração da água (27) e torna-a mais turva, dificul-
tando a passagem da luz que provoca a morte das algas das zonas mais
profundas. A decomposição destas algas por microrganismos vai reduzir o
oxigénio, o que pode, em casos extremos, provocar a morte de todos os
organismos.

A eutrofização (28) acontece frequentemente em pequenos lagos ou zonas
calmas dos rios, devido à matéria orgânica introduzida pelos efluentes urba-
nos, industriais e da agropecuária. A ausência de circulação da água impede
o movimento e a dissolução de gases acentuando os efeitos da eutrofização.

EutrofizaçãoT Aumento
de nutrientes/matéria orgânica num
ecossistema aquático, que conduz ao
crescimento anormal do fitoplâncton. 

4.5

EUTROFIZAÇÃO. Lagoa das Sete Cidades, nos Açores. A lagoa está em processo 
de eutrofização devido à poluição efectuada pela criação de gado (alimentação 
e dejectos) e à emissão de efluentes agrícolas e domésticos.

28

EUTROFIZAÇÃO NUMA ALBUFEIRA. 
O aumento de matéria orgânica
proveniente de uma fonte 
de poluição provoca um aumento 
de algas azul-esverdeadas que
alteram a qualidade da água 
e contribuem para o processo 
de eutrofização.

27

Será que APRENDI?
1. Sabendo o que é a eutrofização, diz

como é que esta pode ocorrer num
aquário.

Quais são as consequências da poluição da água? 
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4.5
Marés negras

A poluição aquática que se deve aos acidentes com navios que derra-
mam o seu combustível ou a sua carga de combustíveis, como é o caso dos
petroleiros (29), é designada por maré negraT.

Este fenómeno pode, também, ser causado pela limpeza ilegal dos tan-
ques dos petroleiros em alto mar.

Nestas situações, forma-se no mar uma mancha escura e espessa, que
pode atingir as zonas costeiras, afectando não só uma grande área de ocea-
no mas também os ecossistemas costeiros (30 e 31).

TMaré negraT Poluição da água 
do mar por derrame de crude,
petróleo ou seus derivados.

LIMPEZA DE CRUDE. Parte do crude derramado dissolve-se 
na água do mar: outra parte vai ao fundo, outra parte evapora 
e outra flutua ao sabor de ventos e correntes, atingindo a costa
e afectando de forma dramática os ecossistemas costeiros.

30

ROCHAS COBERTAS DE CRUDE. A limpeza destas zonas é difícil.
Mesmo depois de limpas, é geralmente necessário mais de uma
década para que a zona recupere do desastre ecológico. 

31

NAUFRÁGIO DO PETROLEIRO PRESTIGE. Costa da Galiza, Espanha.
Este naufrágio causou uma das mais graves marés negras 
de sempre e provocou um desastre ecológico numa extensão 
de 900 quilómetros de costa.

29
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AVE COBERTA DE CRUDE. As aves
que entram em contacto com 
a mancha ficam com as penas
cobertas por crude e perdem 
o isolamento térmico, podendo
também afogar-se ou morrer por
perderem a impermeabilidade 
ou por intoxicação.

33

Será que APRENDI?
1. Quais serão as consequências 

de uma maré negra na cadeia
alimentar marinha? 

Uma maré negra origina imediatamente a mortalidade dos peixes e de
outros animais marinhos (32 e 33), mas, a longo prazo, afecta os fundos
marinhos, matando os seres que deles dependem directamente, como, as
algas, as anémonas, os corais, etc., interrompendo a cadeia alimentar e
interferindo na reprodução de muitas espécies.

Em Portugal, existem vários casos de marés negras, provocadas por aciden-
tes ou por lavagem ilegal dos tanques. O caso mais grave decorreu da explosão
do petroleiro dinamarquês com mais de 260 metros, Jacob Maersk, que trans-
portava 88 000 toneladas de crude. O navio incendiou-se a 29 de Janeiro de
1975, quando manobrava para atracar no porto de Leixões. O incêndio lavrou
durante três dias e o navio acabou por afundar-se. Este acidente foi classificado
como um dos maiores derrames de crude a nível mundial. 

LONTRA AFECTADA PELA MARÉ NEGRA.
Os efeitos das marés negras nos mamíferos
marinhos variam. Os vapores tóxicos 
ou a ingestão do crude podem intoxicá-los 
e causar-lhes a morte. Alguns dos mamíferos
que conseguem escapar podem vir a morrer 
à fome, uma vez que parte das suas presas
estão contaminadas ou morreram.

32
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4.5
Bioacumulação

Alguns efluentes industriais e da actividade mineira libertam no
ambiente substâncias químicas como o mercúrio, o chumbo, o cádmio, o
níquel, o zinco, entre outros, a que se chamam metais pesados.

A poluição, efectuada por estes metais, é extremamente preocupante
porque estes não são biodegradáveis e não se detectam pelo cheiro ou pela
cor da água. Embora as suas quantidades possam ser reduzidas, uma vez
lançados para o ambiente são absorvidos pelos seres vivos, acumulando-
-se dentro dos organismos porque frequentemente não são excretados —
bioacumulaçãoT.

Quando, ao longo de uma cadeia alimentar, existe ingestão de organis-
mos contaminados, os níveis tróficos seguintes vão possuir concentrações
de metais pesados cada vez maiores (34).

Em Portugal, nas análises a peixes como o atum, o besugo, o cherne e o
espadarte, têm-se detectado valores de mercúrio e de cádmio que, por
vezes, ultrapassam os limites recomendados para o consumo humano. 

O mercúrio ataca fundamentalmente o sistema nervoso. O cádmio dimi-
nui a resistência a doenças e está associado a problemas ósseos.

TBioacumulaçãoT Aumento da
concentração de uma substância
química, num organismo, ao longo
do tempo.

ACUMULAÇÃO DE MERCÚRIO NUMA CADEIA ALIMENTAR. Os produtores (fitoplâncton), 
e os filtradores (como as poliquetas) absorvem os metais pesados. Como cada
organismo de um nível trófico se alimenta do nível trófico anterior, a concentração 
do poluente vai aumentando. Os peixes podem ter uma concentração de mercúrio 
400 000 vezes superior à da água onde vivem.

34

Será que APRENDI?
1. Quais são as principais fontes de metais pesados na poluição no ambiente?

2. Indica uma consequência da poluição por metais pesados.
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Desde os anos 50 que se produz pesticidas para matar ou controlar pragas
e, consequentemente, aumentar a produtividade da agricultura (35).

Embora sejam úteis para a produção agrícola, os pesticidas afectam
muito negativamente os ecossistemas, prejudicando a biodiversidade,
matando não só as espécies consideradas pragas, mas afectando também,
de forma directa ou indirecta, outras espécies.

Através da escorrência da água da chuva e das regas, os pesticidas
poluem as águas subterrâneas e os rios, atingindo os oceanos. Ao entrarem
nas cadeias alimentares, acabam por afectar indirectamente consumidores
de locais afastados (36), como o próprio Homem.

Os cientistas têm procurado produzir pesticidas que sejam biodegradá-
veis e menos tóxicos para as espécies que pretendem preservar. Contudo,
os pesticidas continuam a ser usados em grande escala e a ser uma impor-
tante fonte de poluição de águas superficiais e subterrâneas.

Alguns países têm investido em técnicas de redução ou mesmo na elimi-
nação destes produtos químicos.

PULVERIZAÇÃO COM PESTICIDAS. A agricultura intensiva
requer o uso de pesticidas.

35

OVOS DE PINGUINS NA ANTÁRCTIDA. Nas décadas de 1950-
-1970, foi utilizado um pesticida conhecido como DDT, que,
tal como os metais pesados, permanecia muito tempo nos
ecossistemas e era bioacumulável. Apesar de não ter sido
usado na Antárctida, os cientistas encontraram-no em ovos 
de pinguins.

36

Será que APRENDI?
1. Explica como é que os pesticidas

podem interferir no equilíbrio dos
ecossistemas.
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MINA DE FERRO. A exploração desta mina levou à desflorestação
da floresta tropical, à redução da biodiversidade e à poluição
dos solos.

37

EROSÃO DO SOLO APÓS A DESFLORESTAÇÃO. Floresta amazónica, Matogrosso — acção 
da Greenpeace. O abate de árvores destrói habitats e, consequentemente, reduz a
biodiversidade. A desflorestação leva à erosão dos solos, contribuindo para a desertificação.

39

As fontes de perturbação dos solos são muito semelhantes às da água.
Os adubos, pesticidas, entulhos de minas (37), metais pesados, resíduos
domésticos e industriais (38), etc., ao serem lançados para os solos, podem
entrar directamente nas cadeias alimentares, a partir da absorção realizada
pelas plantas. Podem ainda escorrer e poluir os rios, ou infiltrarem-se,
poluindo as águas subterrâneas.

Muitos ecossistemas estão em vias de desertificação (39) devido à des-
florestação para obtenção de madeira, para a utilização dos terrenos pela
agricultura ou pelas construções.

RESÍDUOS PERIGOSOS. Uma fonte de poluição dos solos 
consiste na deposição de resíduos industriais perigosos 
nos solos, que os vão contaminando.

38

Será que APRENDI?
1. Dá dois exemplos de poluentes 

dos solos.

2. Qual é o impacto da desflorestação
nos ecossistemas?

4.6
Quais são as causas 
de perturbação dos solos?

100

*
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u n i d a d e  4 Perturbações do equilibrio dos ecossistemas

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente

Miguel B. Araújo, investigador sénior associado da Universidade de Oxford e investi-

gador contratado do Museu de Ciências Naturais de Madrid, foi um dos participan-

tes num estudo europeu em que intervieram 16 organismos de investigação. 

O estudo concluiu que a vulnerabilidade de várias regiões europeias às alterações climáticas glo-

bais aumentará nas próximas décadas. Os resultados deste trabalho assinalam a área mediterrâni-

ca e as regiões de montanha como as zonas de maior risco perante as alterações climáticas.

Na Península Ibérica, por exemplo, a bacia do Tejo apresentará défice hídrico no ano 2080 (uma

bacia sofre défice hídrico quando oferece menos de 1700 m3 de água por habitante e ano).

Para Miguel Araújo, a Península Ibérica «é uma das zonas mais afectadas pela alteração climá-

tica, devido a uma redução das precipitações e, principalmente, à sua repartição estacional». 

O estudo confirma que os ecossistemas florestais da Europa absorvem o dióxido de carbono emi-

tido pelo uso intensivo de combustíveis fósseis, o que levaria a concluir que o aumento das áreas

florestais reduziria o dióxido de carbono atmosférico. Contudo, o aquecimento global acelerará a

libertação de carbono do solo, de forma que no fim do século os bosques e prados europeus não só

não contribuirão para absorver as emissões como provocarão o efeito contrário.

Os cientistas advertem que só um cenário que assuma reduções significativas de emissões de

gases que causam o efeito de estufa evitará que a situação de carência de água se agrave. Até lá deve-

rão aumentar a frequência e severidade das secas, similares às observadas em 2003 e 2005. Estas

secas incrementam o risco de incêndios, sobretudo nas regiões mediterrânicas.

www.cienciahoje.pt 2006 (adaptado)

1. Antes de leres o texto, responde às seguintes questões com «sim» ou «não».

1.1 Os cientistas nacionais só estudam assuntos relacionados com Portugal?

1.2 Os cientistas nacionais estão envolvidos em estudos relacionados com o aquecimento global?

1.3 Aumentar a área de floresta diminui o problema do aquecimento global?

2. Lê com atenção o texto que se segue.

S O U  U M  C I D A D Ã O  R E S P O N S Á V E L

1. Faz uma pesquisa sobre as medidas que os cidadãos podem tomar para evitar a produção de CO2 e outros
gases causadores do efeito de estufa.

2. Produz um desdobrável onde expliques os perigos do aquecimento global e as medidas a tomar para o evitar.

3. Após a leitura do texto, responde às questões.

3.1 Volta a responder às questões do ponto 1.

3.1.1 Quais são as questões em que mudaste de opinião?

3.1.2 Transcreve para o teu caderno as frases do texto que te fizeram mudar de opinião.

3.2 O que significa dizer que o rio Tejo vai apresentar défice hídrico?

3.3 Qual é o impacto imediato do aquecimento global para a Península Ibérica? Justifica com
frases do texto.
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... Ideias-chave

P Os ecossistemas podem ser perturbados por causas naturais ou por actividades humanas.

P A poluição é uma alteração desfavorável do ambiente originada pelo Homem. 

P A poluição atmosférica dá origem a:

• aquecimento global — resulta do aumento do efeito de estufa causado pelo excesso de
emissão de gases, como o CO2; está a provocar alterações climá-
ticas que podem originar perturbações graves nos ecossistemas;

• chuvas ácidas — resultam da emissão para a atmosfera de gases como o dióxido de
enxofre e óxidos de azoto; provocam alteração dos solos, contamina-
ção dos cursos da água, envenenamento dos animais e plantas, des-
truição de florestas e plantações e corrosão de construções;

• destruição do ozono estratosférico — resultante das emissões de gases como os CFC;
aumenta a exposição dos seres vivos às radiações
nocivas de ultravioletas;

• produção de ozono troposférico — resultante das emissões gasosas das fábricas e veículos;
é tóxico para os seres vivos;

P A poluição das águas pode dar origem a:

• eutrofização — crescimento anormal do fitoplâncton num ecossistema aquático, por
excesso de nutrientes/matéria orgânica, que pode conduzir à extinção
de todo um ecossistema aquático;

• marés negras — poluição da água do mar por derrame de crude, petróleo ou seus deriva-
dos, que afecta os ecossistemas aquáticos a curto e a longo prazo;

• bioacumulação — aumento da concentração de uma substância química num organis-
mo, que, ao longo do tempo, pode afectar toda a cadeia alimentar.

P A poluição dos solos destrói habitats e pode ter origem em pesticidas, entulhos, lixos
domésticos e industriais. 

P A poluição da atmosfera, das águas e dos solos e a ocupação do território pela agricultura
e para a construção de edifícios são as maiores causas de perturbação do equilíbrio dos
ecossistemas e da diminuição de biodiversidade.
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... DESCOBRE POR TI MESMO

• Uma Verdade Inconveniente (2006), Davis Guggenheim. Distribuição Lusomundo.
• O Dia Depois de Amanhã (2004), Roland Emmerich. Distribuição Lusomundo.

• TAVARES, M.S. (2005) – Planeta Branco. Lisboa: Oficina do Livro.
• BARKER, N. – O Ambiente: Colecção Geração Fixe. Lisboa Gradiva.
• VANCLEAVE, J. (1997) – Ecologia para Jovens. Colecção Ciência para Jovens. Publicações D. Quixote.

• www.naturlink.pt/ — Portal da Natureza.
• www.mocho.pt/Ciencias/ambiente/ — Portal de ensino das ciências e da cultura científica.
• http://nautilus.fis.uc.pt/cec/ozono/ — Explicação interactiva sobre a camada de ozono.
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... Organizo as minhas ideias
O esquema que se segue representa uma possível organização dos conceitos que adquiris-

te durante a exploração desta unidade temática.

Tenta completá-lo substituindo as letras das caixas vazias pelos termos que as tornam
lógicas.
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1.1 Constrói uma legenda para cada imagem.

1.2 Indica as imagens que representam perturbações da qualidade:

a) dos solos;

b) das águas;

c) do ar.

1.3 Quais são as imagens referentes a casos de poluição? Justifica a tua resposta.

1.4 Explica o que está a acontecer aos ecossistemas A e E.

1.5 Refere as consequências para os ecossistemas do que está a acontecer em F.

2. O gráfico seguinte compara as emissões de CO2 e a desflorestação, de uma dada região,
causada por fogos provocados pelo Homem. Observa-o com atenção e responde às questões
que se seguem.

2.1 Em que ano se registou a maior
desflorestação?

2.2 Em que ano se registou a maior emissão
de CO2?

2.2.1 Qual foi o valor de emissões de CO2

registado?

2.3 Qual é o efeito que o CO2 tem
na temperatura da Terra?

2.4 Considerando as respostas anteriores, 
o que podes concluir em relação 
à desflorestação e ao efeito 
de estufa?
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AActividades
1. Observa as figuras e responde às questões que se seguem.

http//maps.grida.no/go/graphic/annual_deforestation_in_the_amazon_and_resulting_co2_emissions (adaptado)
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3. Tendo em conta o processo de formação e as causas das chuvas ácidas, responde
às questões.

3.1 Faz um esquema que mostre como se formam as chuvas ácidas.

3.2 As chuvas ácidas têm alguma influência nas zonas urbanas? Justifica a tua resposta.

3.3 Qual é o efeito que as chuvas ácidas podem ter nos ecossistemas?

4. Explica a seguinte afirmação: «A poluição provocada pelos gases de escape dos
carros aumenta a produção de ozono, no entanto, os raios ultravioletas não são
filtrados por este ozono.»

5. O que está, actualmente, a acontecer à camada de ozono? Justifica a tua resposta.

6. Distingue fonte de poluição pontual e fonte de poluição difusa. 
Justifica apresentando exemplos.

7. Ordena os seguintes acontecimentos num processo de eutrofização de um lago.

A — Morte generalizada de todos os seres vivos.
B — Descarga de esgotos domésticos.
C — Crescimento rápido de fitoplâncton.
D — Diminuição do oxigénio devido à decomposição.
E — A luz não passa para as camadas inferiores do lago.

8. Sabendo que os petroleiros podem derramar crude, responde às questões
seguintes.

8.1 Em que consiste uma maré negra?

8.2 Dá dois exemplos de impactos de uma maré negra num ecossistema costeiro.

9. Observa atentamente a figura, que
representa uma teia alimentar marinha, 
e responde às questões que se seguem.

9.1 Dá um exemplo de uma substância
bioacumulável.

9.2 Refere uma possível fonte dessa
substância.

9.3 O que acontece aos consumidores desta
teia alimentar se for introduzido na água
uma substância bioacumulável?

9.4 Nesta teia alimentar, em que níveis
tróficos se poderia encontrar o Homem?

9.5 Em que nível trófico consumiria 
o Homem uma maior dose do poluente?
Justifica a tua resposta.
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P R O J E C T OÁrea de
A eutrofização dos ecossistemas
Objectivos

• Conhecer o funcionamento de um ecossistema aquático.
• Compreender o processo de eutrofização.
• Construir um pequeno ecossistema tentando reproduzir as condições da Natureza.
• Apresentar o trabalho à comunidade escolar.

1.a FASE F O R M A Ç Ã O  D E  G R U P O S  D E  T R A B A L H O  E  D E F I N I Ç Ã O  
D O S  C R I T É R I O S  D E  A V A L I A Ç Ã O

• Com a ajuda do professor, decidam quais são os critérios para avaliar o vosso desempenho.

2.a FASE P E S Q U I S A  

• Procurem um ecossistema aquático perto da vossa área de residência (rio, ribeiro, charco, mar,
etc.) e investiguem quais são os organismos que lá habitam.

• Determinem ou informem-se sobre as condições abióticas (temperatura, pH da água, luz, etc.) 
que existem nesse ecossistema.

• Em alternativa, poderão pesquisar na Internet um ecossistema conhecido (exemplo: Amazónia, lago
Tanganika, etc.) e investigar as suas características, tanto no que se refere aos factores bióticos
como abióticos.

3.a FASE R E C O L H A  D E  M A T E R I A L

• Plantas e animais recolhidos do ecossistema.
• Tabuleiro de plástico.
• Frascos herméticos.
• Uma rede de aquário ou um passador grande.
• Dois aquários por grupo (estes podem ser construídos

com o auxílio do professor de Educação Tecnológica 
ou ser improvisados com garrafões de cinco litros).

• Bombas compressoras de ar.
• Tubo de aquário.
• Torneiras com uma entrada e duas saídas para os tubos.
• X-acto.
• Pedras difusoras.
• Colher de medida.
• Alimento para os organismos.
• Adubo para plantas de aquário.
• Água (do ecossistema aquático de origem ou, 

em alternativa, água da torneira com, pelo menos, dois
dias de exposição ao ar).

• Areia, areão ou outro substrato do mesmo ecossistema.
• Kit de análise de águas (nitratos e fosfatos). 

Nota: podem ser adquiridos numa loja de aquariofilia.

106
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4.a FASE M O N T A G E M  D O  A Q U Á R I O

• Cada grupo deverá montar os dois aquários
exactamente com os mesmos materiais e com os
mesmos animais e plantas.

• Coloquem o areão no fundo dos aquários (se o areão
for comprado, deve ser lavado com água corrente e
nunca com detergente).

• Cortem os tubos e liguem-nos à bomba e à torneira.
• Montem as pedras difusoras na extremidade do tubo 

a colocar dentro do aquário, e introduzam-nas no
mesmo.

• Encham o aquário de água.
• Coloquem cuidadosamente os organismos no aquário.

5 . a F A S E EXECUÇÃO DA EXPERIÊNCIA E
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

• Fotografem os dois aquários.
• No aquário A deitem o adubo para plantas de aquário de acordo com a dose recomendada.
• Usem uma medida para dosear a alimentação dos dois aquários.
• Alimentem os organismos diariamente (utilizem alimentação adequada aos organismos que

introduziram).
• Deitem sempre mais um terço de alimento no aquário A do que no aquário B.
• Registem os valores de nitratos e fosfatos, pelo menos, duas vezes por semana numa tabela 

como a sugerida.
• Registem sempre os parâmetros: transparência (ou turvação da água) e cor.
• Fotografem as várias etapas e os aquários cada vez que fazem o controlo de nitratos e fosfatos.
• Discutam em grupo e com o professor os resultados obtidos.

6.a FASE E X P O S I Ç Ã O

• Preparem um póster para apresentação dos resultados obtidos.
• Elaborem um folheto de sensibilização para o problema da eutrofização dos cursos de água.

7.a FASE A V A L I A Ç Ã O  

• Procedam à vossa auto-avaliação e à avaliação dos restantes membros do grupo, de acordo 
com os critérios estabelecidos na fase inicial do trabalho.
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33BLOC
O Gestão

sustentável 
dos recursos

O  Q U E  V O U  D E S C O B R I R !  Neste bloco, o desafio é grande! Vais descobrir como
são importantes para a nossa sobrevivência os recursos que a Natureza nos fornece, e como poderás contribuir
para garantir que assim continue para as futuras gerações.
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55Recursos naturais: utilização 
e consequências

5.1 O que são recursos naturais? [p. 112]

5.2 O que são recursos hídricos? [p. 114]

5.3 Como utilizamos os recursos hídricos? [p. 116]

5.4 Qual é a qualidade da água que bebemos? [p. 120]

5.5 Como se distinguem as águas? [p. 122]

5.6 O que são recursos minerais? [p. 124]

5.7 O que são recursos energéticos? [p. 126]

5.8 Como utilizamos os recursos energéticos?
[p. 128]

5.9 O que são recursos biológicos? [p. 136]
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P R O J E C T O

Jornal do Ambiente
• Transforma a tua turma numa equipa de redactores,

fotógrafos, comentadores e críticos do ambiente.
• Consulta a proposta de projecto nas páginas 190 e 191.

109

Área de

Protecção e conservação 
da Natureza

6.1 Porque é importante proteger a Natureza?
[p. 154]

6.2 Quais são as causas da extinção 
das espécies? [p. 156]

6.3 Quais são os «pontos quentes» 
de biodiversidade? [p. 158]

6.4 Há espécies em perigo de extinção 
na Península Ibérica? [p. 160]

6.5 Quais são as áreas protegidas 
portuguesas? [p. 162]

6.6 Como proteger a Natureza? [p.166]

6.7 O que podemos fazer para poupar água? [p. 168]

6.8 O que podemos fazer para poupar energia?
[p. 170]

6.9 O que são resíduos? [p. 172]

6.10 Que tipos de resíduos existem? [p. 174]

6.11 Qual é o destino dos resíduos sólidos
urbanos? [p. 178]
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O que eu já sei!
1. Completa as frases escolhendo a opção correcta:

A — Um recurso é algo que... 

a) … apenas existe em grande quantidade.
b) … apenas existe em pequena

quantidade.
c) … é inútil ou supérfluo para uma

sociedade.
d) … é essencial ou útil para uma

sociedade.

B — A combustão é uma…

a) … reacção física.
b) … reacção química que absorve calor.
c) … reacção química que liberta calor.
d) … reacção física que liberta calor.

C — A energia hidroeléctrica é produzida 
a partir…

a) … da água.
b) … do carvão.
c) … do petróleo.
d) … do vento.

D — As centrais termoeléctricas produzem
energia eléctrica a partir…

a) … da água.
b) … dos combustíveis fósseis.
c) … do Sol.
d) … do vento.

E — Um minério é…

a) … uma associação de minerais.
b) … um mineral ou uma associação 

de minerais com valor económico.
c) … um mineral ou uma associação 

de minerais sem valor económico.
d) … um mineral presente numa mina.

F — O conceito «eólico» está relacionado com…

a) … o Sol.
b) … a água.
c) … o vento.
d) … o petróleo.

Observo, penso, descubro e... aprendo!
1. Observa atentamente as imagens da página anterior e responde às questões que se seguem.

1.1 O que está a acontecer na imagem D?

1.1.1 Existe alguma imagem que se relacione com a imagem D? Justifica a tua resposta.

1.2 Como se obtêm as rolhas da imagem E?

1.3 Que recursos podem ser explorados nas imagens A, B, C e F?

1.4 O que há de comum em todos os recursos apresentados?

1.5 Com que fins utiliza o Homem os recursos das imagens A, B, C e F?

1.6 Qual é a diferença existente entre as imagens A, B, C e F e as imagens D e E?
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5.1
O que são recursos naturais? 

PLATAFORMAS DE PETRÓLEO. A exploração de combustíveis
fósseis, bem como a sua utilização pelo Homem, tem sido um
dos recursos mais importantes para o desenvolvimento das
sociedades humanas, nas últimas décadas.

1
PESCA. A pesca explora os recursos vivos existentes no mar,
tendo como principal objectivo a alimentação do Homem.

2

O Homem utiliza a energia e a matéria presentes na Natureza, para
assegurar a sua sobrevivência e para construir instrumentos fundamentais
para o seu bem-estar. Assim, usa os combustíveis fósseis (1), os seres vivos
(2), a água (3), o solo, os minerais (4), entre outros, em seu benefício. 

À matéria e à energia presentes na Natureza, e que Homem utiliza em
seu benefício, chamamos recursos naturaisT.

ÁGUA. É um recurso indispensável. Este simples gesto 
é fundamental para a nossa sobrevivência. Sem água 
não haveria vida.

3

LÂMPADA. Esta foi uma das invenções que revolucionaram 
o mundo. Para construir uma lâmpada, é necessário usar vários
materiais de origem mineral, como a areia, para fazer o vidro, e a
volframite para extrair o tungsténio, que constitui o seu filamento.

4

TRecursos naturaisT Matéria
ou energia presentes na Natureza 
essenciais ou úteis para o Homem.
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TRecursos não-renováveisT Recursos
que não podem ser formados num
curto período de tempo.

Recursos renováveisT Recursos
inesgotáveis que são repostos
naturalmente num prazo
relativamente curto.

Será que APRENDI?
1. Escolhe um objecto que utilizes frequentemente e faz uma lista dos recursos que terão sido necessários para a sua

produção.
1.1 Refere quais são os recursos renováveis e os recursos não-renováveis presentes na tua lista.

2. Quais são os objectivos da gestão dos recursos naturais?

Com o aumento da população (5) e com o consumo excessivo dos recur-
sos naturais, estes estão a extinguir-se rapidamente. Por isso, é fundamental
uma gestão equilibrada.

Há diferentes tipos de recursos naturais. Os combustíveis fósseis e os
minérios designam-se por recursos não-renováveisT (6), pois a rapidez com
que se consomem é muito superior à da sua formação na Natureza.

O objectivo da gestão destes recursos é impedir a sua extinção, enquan-
to não se encontram alternativas à sua utilização.

Os recursos continuamente repostos pela Natureza, como a água, a
energia solar, a energia eólica e os seres vivos, são classificados como recur-
sos renováveisT. Destes, alguns são inesgotáveis, como o vento e o sol.
Outros, como os seres vivos, se forem sobreexplorados, podem extinguir-se.

Assim, o objectivo da gestão destes recursos é assegurar que estes
tenham tempo de se renovarem.
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CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO. A Terra tem 6500 habitantes e estima-se que em
2030 este valor ultrapasse os 8000 milhões.

5

MINA DE CARVÃO. O carvão é um
recurso não-renovável que demorou
milhões de anos a formar-se; 
o Homem está a consumi-lo em
pouco tempo.

6
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5.2
O que são recursos hídricos?

Água doce
2,5 %

Água salgada
97,5 %
1 365 000 000 km3

Lagos e rios
0,3%

Água no solo
30,8%

Glaciares e neves eternas
68,9%

E S T I M A T I V A  D O  T O T A L  G L O B A L
D E  Á G U A  S A L G A D A  E  D E  Á G U A  D O C E  

35 000 000 km3

Aquífero
Poço

Nascente
Falha

Solo

Rocha
impermeável

DISPONIBILIDADE DE ÁGUA DOCE. Na Terra, somente uma pequena percentagem 
da água é doce (2,5%), sendo que apenas 0,3 % se encontra nos lagos e nos rios.

7

AQUÍFERO. A água que se infiltra no solo pode ficar acumulada quando chega a uma camada
de rocha impermeável, formando um aquífero. Essa água pode atingir, naturalmente, 
a superfície através de uma nascente, ou, artificialmente, através de um poço.

8

A água existe na Terra nos três estados físicos (sólido, líquido e gasoso) 
e encontra-se distribuída pelos oceanos, solo, rios e lagos, glaciares e neves
perpétuas, e na atmosfera. Da água existente, apenas uma pequena parte
está disponível para o Homem (7).

A água disponível para o consumo encontra-se apenas nos cursos de água
doce superficiais e subterrâneos — aquíferos (8).

Os recursos hídricosT são constituídos pela água disponível para con-
sumo humano doméstico, industrial e agropecuário.

TRecursos hídricosT Água disponível
para uso doméstico, industrial e
agropecuário.
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u n i d a d e  5 Recursos naturais: utilização e consequências

No nosso planeta, existem locais com abundância de água e outros com
escassez de água, contribuindo para tal factores como: 

• as diferenças climáticas, que dependem da circulação da atmosfera
e do relevo, e que influenciam a precipitação;

• as actividades humanas — como a desflorestação de grandes áreas,
porque a diminuição do número de plantas conduz à redução da
transpiração e provoca a diminuição da precipitação.

Cerca de dois mil milhões de pessoas vivem com água potável em quan-
tidade insuficiente, e alguns especialistas estimam que este valor poderá
duplicar nos próximos vinte e cinco anos (9).

2000 km0

menos de 1,0

de 1,1 a 2

de 2,1 a 5

de 5,1 a 10

de 10,1 a 20

mais de 20

Milhares de metros
cúbicos por pessoa,
por ano.

19951950

2025

Será que APRENDI?
1. Observa a figura (9) e responde às

questões.
1.1 Que zonas têm maior

abundância de água?
1.2 Quais são as zonas que estão

em risco de ficarem com grande
carência de água em 2025?

2. Explica a seguinte afirmação: 
«O planeta azul tem pouca água
disponível para o consumo
humano.»

A crescente escassez de água deve-se ao aumento da população mun-
dial e ao aumento do consumo. Embora seja um recurso renovável, a água
não é reposta a tempo de satisfazer as necessidades das populações.

A gestão da água deve ser feita pelas câmaras municipais, pelos gover-
nos e pelas nações, que têm o dever de preservar este recurso para as
gerações vindouras, mas também por cada um de nós.

Individualmente, podemos contribuir para reduzir o desperdício de água,
adoptando determinados comportamentos durante a sua utilização (consulta
as páginas 168 e 169).

ÁGUA DISPONÍVEL NO MUNDO. A figura mostra a evolução da disponibilidade de água 
no mundo, em 1950, em 1995, e a projecção para 2025. 

9
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5.3
Como utilizamos os recursos hídricos?

Evapotranspiração

Evapotranspiração

Evaporação

Infiltração

Tratamento
de água resid

Evaporação

Evaporação

Ar seco

Neve
80%

Degelo dos glaciares
Chuva

Água no solo
20%

As águas superficiais são armazenadas naturalmente 
nos rios, oceanos e lagos. O Homem retém a água dos rios,
armazenando-a em barragens, para posterior consumo.

As águas que se infiltram podem ficar armazenadas 
nos aquíferos. Estas águas que se encontram no subsolo 
são extraídas através de furos e de poços.

Utilizamos a água como local de descarga de vários resíduos 
de origem doméstica ou industrial, para que assim se diluam
ou sejam transportados para longe da sua origem.

[A]

[B]

[C]
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u n i d a d e  5 Recursos naturais: utilização e consequências

Analiso…

1. Observa atentamente as imagens, lê as respectivas legendas e responde às questões que se seguem.

1.1 Constrói um título para cada imagem.

1.2 O que entendes por recursos hídricos?

1.3 Onde se encontram os recursos hídricos?

1.4 Refere as várias utilizações que são dadas à água.

1.5 Será a água um recurso inesgotável? Justifica a tua resposta.

1.6 Que pensas sobre o impacto da sociedade humana nos recursos hídricos?

Chuva

Neve

Ar húmido

Neve

Neve
Glaciar

Degelo

Degelo

Circulação de 
água subterrânea

Infiltração

Infiltração

mento
a residual

Irrigação

Abastecimento
de água

Degelo

Extracção
de água

Evaporação

Na agricultura e na pecuária, a água é utilizada
abundantemente quer na rega quer na manutenção do gado.

Na indústria, a água serve de solvente para o fabrico 
de diversos produtos e é usada para a lavagem e refrigeração
de equipamentos e de instalações.

[D]

[E]
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5.3
U T I L I Z A Ç Ã O  D E  Á G U A

Indústria
Consumo
doméstico

Agricultura
70 %

20%

10 %

O Homem utiliza a água disponível nas actividades domésticas, indus-
triais e agrícolas (10).

A agricultura é a actividade que utiliza e desperdiça maior quantidade
de água. Cerca de 70 % da água consumida a nível mundial é utilizada na
agricultura; dessa água, 60 % é perdida por evaporação ou volta para os
rios e aquíferos, muitas vezes poluída pelos pesticidas e adubos. 

As culturas em regime intensivo que requerem muita água e a frequente
utilização de sistemas de rega inadequados (11 e 12) são algumas das
razões que explicam o elevado consumo e desperdício deste recurso.

CONSUMO DE ÁGUA NOS DIVERSOS
SECTORES. A actividade que
consome mais água é a actividade
agrícola.

10

REGA POR ASPERSÃO. Neste tipo de rega, a água pulverizada para o ar facilmente
evapora, sendo o desperdício o maior inconveniente deste sistema.

11

REGA POR ALAGAMENTO. A água inunda o campo que se quer regar. Cerca de metade
da água pode perder-se por evaporação e escorrer sem ser aproveitada pelas plantas.

12
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u n i d a d e  5 Recursos naturais: utilização e consequências

O consumo doméstico corresponde a 10 % do consumo geral e inclui a
água que consumimos diariamente nas nossas actividades de rotina (13)
(higiene, lavagens, etc.), acrescida das quantidades que se desperdiçam
para realizar o abastecimento às populações.

O desperdício na distribuição de água deve-se às fugas nas tubagens,
que a levam desde os pontos de colecta (barragens e furos) até às nossas
casas. Portugal é um dos países da Europa onde esse desperdício é extre-
mamente elevado — cerca de 42 % da água que é canalizada para as cida-
des é desperdiçada (14).

30 %

20 %

10 %
40 %

Banhos
e duche

Lavagem
(loiça,
roupa,

etc.)

Consumo
directo

Autoclismo

110 l/hab.

CONSUMO DOMÉSTICO DE ÁGUA.
13

CONSUMO DE ÁGUA PELA INDÚSTRIA. Nos países desenvolvidos e industrializados, 
a percentagem do consumo de água ultrapassa os 50 %.

15

A indústria é responsável pelos restantes 20 % do consumo de água,
este consumo varia de acordo com o país e com o grau de industrialização
(15). Muitos dos produtos que consumimos são produzidos à custa de gran-
de consumo de água. Grande parte desta é usada para arrefecimento de
centrais termoeléctricas e em barragens para produção de energia eléctrica.

Será que APRENDI?
1. Qual é a actividade económica 

em que se consome mais água?
Justifica a tua resposta.

2. No consumo doméstico, quais são
as actividades que consomem mais
água?

3. Observa a figura (15) e refere a
percentagem de água utilizada pela
indústria em Portugal.

Actividades Consequências

Agrícola • Consumo elevado 
• Desperdício e ineficácia

Doméstica
• Desperdício no

abastecimento
• Desperdício na utilização

Industrial • Consumo elevado 

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
HÍDRICOS

DESPERDÍCIO DE ÁGUA NA CIDADE.
Além das fugas de água nas
condutas de água, muitas vezes a
falta de cuidado e os acidentes
contribuem para o seu desperdício.

14

0 – 16 %
16 – 32 %

32 – 48 %
48 – 64 %
64 – 80 %
80 – 100 %
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... ACTIVIDADE EXPERIMENTAL

Objectivo

Conhecer alguns parâmetros de qualidade da água para consumo humano. 

Material

• Amostra de água da torneira.
• Amostra de água mineral engarrafada.
• Kits de análise de águas de aquário 

(dureza total e nitratos).

Procedimento 

1. Lava cada um dos recipientes de teste várias vezes
com parte da amostra de água da torneira. 
Não uses qualquer detergente, pois altera 
os resultados.

2. Segue as instruções que acompanham os kits
que adquiriste e coloca a quantidade correcta 
de água da torneira a analisar.

3. Adiciona a quantidade de reagente necessária 
e compara os resultados com a escala do kit.

4. Repete os procedimentos anteriores com amostras 
de água mineral.

5. Regista os teus resultados no teu caderno, 
numa tabela idêntica à apresentada.

Discussão

1. Que valores obtiveste para os diferentes 
parâmetros medidos em cada uma 
das amostras?

2. Compara os valores de nitratos obtidos 
com os valores recomendados pela 
legislação para a água de consumo
humano.

3. Consultando a escala do teu kit,
classifica a água quanto à dureza.

4. Que podes concluir em relação à água
que bebes?

Teste

Dureza
total

Nitratos Máximo recomendável: 
25 mg/L

pH

Observações Amostra da água 
da torneira

Amostra da água
mineral

5.4
Qual é a qualidade da água que bebemos?

• Papel indicador universal (pH).
• 1 garrafa de esguicho com água destilada.

[A]

[B]
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u n i d a d e  5 Recursos naturais: utilização e consequências

Raramente a água que é captada nos furos e nas barragens pode ser
canalizada para o consumo humano sem ter um tratamento prévio. Depois
de a água sair da barragem ou mesmo de um furo, passa por um tratamen-
to numa estação de tratamento de águas — ETAT (16) e (17).

Após a captação, e já na ETA, a água para consumo humano é sujeita a
diferentes tratamentos, designadamente:

• decantação e filtração, para eliminar as partículas que se encontram
em suspensão;

• desinfecção, com a utilização de produtos químicos, como o cloro,  que
eliminam os organismos potencialmente perigosos para a saúde pública;

• eliminação de compostos poluentes, como os nitratos ou pesticidas;
• adição de substâncias benéficas para a saúde pública, como o flúor,

que previne as cáries dentárias.

Antes de entrar na rede de distribuição, a água é ainda analisada, quími-
ca e bacteriologicamente, assegurando-se, assim, que tem a qualidade
necessária para o consumo doméstico.

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS. A água 
captada é transportada até uma estação de tratamento
de águas, onde é tratada, antes de ser distribuída 
às populações.

16

TRATAMENTO DA ÁGUA. Numa das
fases do tratamento, a água desce
através de umas escadas, o que faz
com que seja mais oxigenada.

17

Será que APRENDI?
1. Explica por que razão a água captada na Natureza não pode ser canalizada

directamente para as nossas casas.

2. Quais são os vários tratamentos que são aplicados nas ETA?

TETAT Estação de tratamento 
de águas utilizada para purificar 
a água de abastecimento doméstico.

Água
captada

Adição de substâncias benéficas

Decantação

Filtração

Filtração

Desinfecção
e correcção 
do pH

Cloro

Cal

Água potável
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Analiso…

122

5.5
Como se distinguem as águas?

1. Observa as composições químicas de quatro águas engarrafadas em Portugal e responde às questões
que se seguem.

1.1 Indica quais são as águas com pH ácido?
1.2 Quais são os iões comuns em todas estas águas?
1.3 Qual das águas apresenta maior resíduo seco?
1.4 Qual das águas tem mais minerais dissolvidos?
1.5 De onde provêm os minerais que se encontram dissolvidos nas águas?
1.6 Justifica a seguinte afirmação: «Embora todas as águas tenham minerais, não existem duas águas iguais.»
1.7 Divide as águas em dois grupos, consoante o resíduo seco.

Fonte: http://www.pmgeiser.ch/mineral/index.php

pH 5,9

SERRA DA ESTRELA

Resíduo seco (180˚C) 27 mg/L

IÕES

Cálcio (Ca2+) 1 mg/L

Magnésio (Mg2+) 0,3 mg/L

Sódio (Na+) 2 mg/L

Potássio (K+) 0,4 mg/L

Bicarbonato (HCO3
–) 9 mg/L

Cloreto (C‘–) 2 mg/L

Sulfato (SO4
2 –) 0,5 mg/L

pH 5,9

VITALIS

Resíduo seco (180˚C) 47 mg/L

IÕES

Cálcio (Ca2+) 1,2 mg/L

Magnésio (Mg2+) 0,1 mg/L

Sódio (Na+) 6 mg/L

Potássio (K+) 2,1 mg/L

Bicarbonato (HCO3
–) 7,3 mg/L

Cloreto (C‘–) 7,4 mg/L

Sulfato (SO4
2 –) 1,9 mg/L

pH

PEDRAS SALGADAS

Resíduo seco (180˚C) 2878 mg/L

IÕES

Cálcio (Ca2+) 175 mg/L

Sódio (Na+) 533 mg/L

Bicarbonato (HCO3
–) 2003 mg/L

Sulfato (SO4
2 –) 2,5 mg/L

pH 7,2

ÁGUA DE CASTELO

Resíduo seco (180˚C) 508 mg/L

IÕES

Cálcio (Ca2+) 103 mg/L

Magnésio (Mg2+) 30,7 mg/L

Sódio (Na+) 39 mg/L

Bicarbonato (HCO3
–) 377 mg/L

Cloreto (C‘–) 87 mg/L

Sulfato (SO4
2 –) 17,7 mg/L

6,2
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u n i d a d e  5 Recursos naturais: utilização e consequências

Existem diversos tipos de águas, consoante a sua proveniência, composi-
ção química e utilização. As águas de nascenteT resultam, por norma, de
um curto tempo de circulação subterrânea, apresentam uma baixa minerali-
zação e afloram naturalmente à superfície através de uma nascente (18).

Outras águas, designadas por águas mineraisT, resultam da circulação
profunda ou próxima de fenómenos vulcânicos ou orogénicos. Por essa
razão, são caracterizadas por possuírem elevadas concentrações de sais dis-
solvidos. Podem surgir naturalmente ou serem captadas de forma artificial.

Algumas destas águas possuem propriedades curativas e tomam a
designação de água minero-medicinalT. Quando as águas minerais atin-
gem a superfície com temperaturas elevadas (entre os 35 °C e os 45 °C)
denominam-se águas termaisT. Existe uma forte tradição de utilização das
águas minero-medicinais e termais em Portugal (19).

NASCENTE DE ÁGUA. Serra da Estrela.
18

TERMAS. As águas minerais medicinais, de acordo com a sua composição química,
podem ajudar na cura de doenças respiratórias, digestivas, cutâneas, entre outras.

19

TÁgua de nascenteT Água com baixa
mineralização, resultante do curto
tempo de circulação no subsolo.

Água mineralT Água com elevado
grau de mineralização dado
permanecer muito tempo no subsolo. 

Água minero-medicinalT Água
mineral com propriedades medicinais.

Água termalT Água mineral que
emerge a uma temperatura que pode
variar entre os 35 ˚C e os 45 ˚C .

Será que APRENDI?
1. Que diferenças existem na

formação e composição das águas
minerais e das águas de nascente?
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Analiso…
1. Observa as imagens que se seguem e responde às perguntas.

1.1 Para cada imagem refere um recurso que tenha sido usado na sua produção.
1.2 Classifica estes recursos quanto à sua renovabilidade.
1.3 Dá um exemplo diferente para a utilização do recurso utilizado na produção do objecto presente na imagem E.

124

5.6
O que são recursos minerais?

Os recursos mineraisT são recursos não-renováveis, de origem geológi-
ca, como as rochas, os minérios e os combustíveis fósseis (carvão, petróleo
e gás natural). Estes recursos podem ocorrer à superfície, e são explorados
a céu aberto (20), ou ocorrer em profundidade, de onde são extraídos atra-
vés de grandes túneis escavados nas rochas, a que chamamos minas (21).

Muitos dos elementos que nos rodeiam — o cimento e os tijolos utiliza-
dos na construção civil ou o cobre nos produtos eléctricos — resultam da
transformação de recursos minerais. 

PEDREIRA DE MÁRMORE. Vila Viçosa. O mármore é um 
dos recursos mais explorados em Portugal.

20
MINA. Por vezes, o recurso que queremos explorar encontra-se
no subsolo, sendo necessário a construção de túneis e o
recurso à tecnologia para o poder extrair e trazer à superfície.

21

TRecursos mineraisT Recursos não-
-renováveis de origem geológica:
rochas industriais, rochas ornamentais
e minérios.

[A] [B]  [C]  [D]  [E]  
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Embora estes recursos sejam fundamentais para as economias dos países,
a sua exploração tem custos ambientais elevados, quer de poluição (23) quer
de impacto na paisagem (24).

Em Portugal, a exploração de recursos minerais (22) é bastante importante
e baseia-se na extracção de rochas industriais (rochas que constituem maté-
rias-primas para a construção: areias, argilas, calcários, etc.), rochas orna-
mentais (utilizadas para revestimento, pavimentação e estatuária) e minérios.

ÁGUA POLUÍDA. Água com cor alaranjada devido à poluição
provocada pelo cobre proveniente dos resíduos da exploração
de uma mina.

23
PEDREIRA. Serra da Arrábida. Na exploração das pedreiras, 
as rochas são escavadas, o que tem impacto visual na
paisagem. São também zonas sujeitas a maior erosão.

24

E X T R A C Ç Ã O  D E  R O C H A S  E M  P O R T U G A L

Rochas industriais
96%

Minérios
1%

Rochas ornamentais
3%

EXTRACÇÃO DE RECURSOS MINERAIS EM PORTUGAL. As rochas industriais são as mais
extraídas em Portugal; no entanto, têm um valor económico baixo e são comuns 
em vários pontos do globo. Nos minérios, destacam-se os minérios de cobre, estanho 
e tungsténio; e nas rochas ornamentais, os mármores, os calcários e os granitos.

22

Será que APRENDI?
1. Refere três exemplos de recursos minerais e da sua utilização.

2. Quais são os principais problemas provocados pela sobreexploração dos recursos de origem mineral?
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5.7
O que são recursos energéticos?

Analiso…
1. Observa atentamente as imagens e responde às questões seguintes.

1.1 Constrói uma a legenda para cada uma das imagens.
1.1.1 Associa às imagens cada um dos termos seguintes:

• Vento • Urânio • Petróleo • Água • Sol • Carvão
1.2 Das energias representadas, quais são renováveis? Justifica a tua resposta.
1.3 Quais são as energias que poderias classificar como «amigas do ambiente»?
1.4 Das energias representadas, refere uma que seja poluente.

[A]  [B]  [C]  

[D]

[F]

[E]
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Desde de sempre que o Homem utiliza alguns recursos naturais para produ-
zir energia — recursos energéticosT. Inicialmente, quando o Homem utilizava,
por exemplo, a energia do vento (para captação de água), dos rios (para moer
cereais) e a força animal (para transporte), os recursos energéticos utilizados
eram renováveis e não poluíam, ou seja, o consumo energético era sustentado.

Nas sociedades modernas, para fazer face às necessidades actuais, o
Homem consome cada vez mais energia (25).

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1970 1980 1990 2000 2010 2020

Unidades de energia

A U M E N T O  D O  C O N S U M O  M U N D I A L

D E E N E R G I A

CONSUMO DE ENERGIA NO MUNDO. O consumo de energia duplicou de 1970 a 2001 
e prevê-se que, em 2020, triplique o consumo de 1970.

25

Classificação Exemplos Impacto ambiental

Recursos energéticos 
não-renováveis

Combustíveis fósseis
Urânio Impacto negativo 

Recursos energéticos
renováveis

Vento
Biomassa
Marés
Ondas
Águas dos rios

Ausência de impacto 
ou impacto considerado
aceitável

RECURSOS ENERGÉTICOS

A energia consumida actualmente provém, em grande parte, de recur-
sos energéticos não-renováveis, como os combustíveis fósseis, cuja utiliza-
ção tem grande impacto no ambiente. Para reduzir este impacto negativo,
dever-se-á utilizar energias dependentes de recursos renováveis. 

u n i d a d e  5 Recursos naturais: utilização e consequências

TRecursos energéticosT Recursos
naturais a partir dos quais é possível
produzir energia utilizável pelo
Homem.

Será que APRENDI?
1. Quais são os recursos energéticos?

2. De que forma tem evoluído o
consumo energético nos últimos
trinta anos?

3. Quais são as possíveis soluções
para a produção energética no
futuro?
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5.8
Como utilizamos os recursos energéticos?

Analiso…
1. Analisa atentamente os gráficos e responde às questões seguintes.

Petróleo
38 %

Carvão
24 %

Gás natural
24 %

Energia
nuclear

6 %

Energias
renováveis

8 %

Ç

Indústria
49 %

Doméstico
16 %

Transportes
27 %

Comércio
8 %

1980 1990 2000 2010 2020 2030
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Petróleo
Carvão
Gás natural
Energias renováveis
Energia nuclear

1.1 Identifica os três recursos mais utilizados para produzir energia eléctrica.
1.2 Como classificas os recursos referidos na resposta anterior?

1.2.1. Qual é a percentagem da produção energética eléctrica mundial que é representada pelos
recursos que identificaste?

1.3 Quais são os dois tipos de energia menos usados? 
1.4 Qual é o sector de actividade onde se consome maiores quantidades de energia eléctrica?
1.5 Quais são os recursos energéticos que, segundo as previsões, mais contribuirão para a produção 

de energia eléctrica em 2030?
1.5.1. Refere dois problemas que estas previsões, a concretizarem-se, poderão criar ao Homem.

[Produção de energia eléctrica por recurso
energético]

[Consumo mundial de energia eléctrica por recurso (evolução e previsões)]

Fonte: Energy Information Administration (EIA), International Energy Annual 2003 (Maio-Julho 2005).
www.eia.doe.gov/iea — in International Energy Outlook 2006

[Consumo mundial de energia por sector 
de actividade]
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Combustíveis fósseis
A energia dos combustíveis fósseisT provém da energia armazenada nos

restos das plantas (carvão) e no plâncton (petróleo) que ficaram fossilizados.
A sua formação iniciou-se antes do tempo dos dinossauros e demorou
milhões de anos, sendo, por isso, considerados recursos não-renováveis.

A produção energética mundial baseia-se na queima de combustíveis
fósseis.

A indústria é o sector da actividade que gasta cerca de metade dessa
energia para produzir os bens que utilizamos todos os dias (26).

O transporte de pessoas e mercadorias representa cerca de 27 % da
energia consumida,  a maioria proveniente dos combustíveis fósseis (27).

O consumo energético doméstico (28) tem vindo também a aumentar,
principalmente nos países com grandes necessidades de consumo —
designados por países desenvolvidos.

Em Portugal, a dependência dos combustíveis fósseis é cerca de 64 % e
a quantidade de energia eléctrica produzida com base em recursos renová-
veis (incluindo a energia hidroeléctrica) é de cerca de 36 %. O que cria
uma grande dependência dos países produtores de petróleo e de outros
combustíveis fósseis.

LATAS DE ALUMÍNIO. Para produzir
bens solicitados pelas pessoas, 
a indústria consome a maior fatia
energética.

26

Outros
12 % Frigorífico/combinado

22 %

Audiovisuais 
9 %

Informática
2 %

Aquecimento
ambiente

15 %

Arrefecimento
ambiente

2 %

Forno
1%

Congelador
10 %

Máquina de
lavar roupa

5 %

Máquina de
lavar loiça

3 %
Máquina de
secar roupa

2 %

Iluminação
12 %

Aquecimento eléctrico
de águas sanitárias

5 %

Fonte: DGGE 2004

CONSUMO DOMÉSTICO. As tarefas e as actividades lúdicas
domésticas estão, actualmente, muito dependentes do gasto
de energia. 

28

TRANSPORTES. A necessidade da deslocação das pessoas
para os seus postos de trabalho, utilizando veículos que
utilizam combustíveis fósseis, é responsável pelo aumento
global do consumo de energia.

27

TCombustíveis fósseisT Produtos
resultantes da actividade ou da
acumulação de restos de seres vivos
que ficaram fossilizados, e cuja
combustão produz energia.
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5.8
O carvão, como fonte energética (29), começou a ter grande procura a

partir do século XVIII, e foi sempre aumentando até ao final do século XIX,
período a partir do qual sofreu uma  redução. Com o desenvolvimento de
novas tecnologias e com o início da exploração petrolífera, o petróleo e seus
derivados começaram a substituir o carvão.

Actualmente, estima-se que as reservas de carvão, cerca de 909 mil
milhões de toneladas, cheguem apenas para os próximos cento e cinquenta
anos.

Uma das actuais utilizações do carvão é a produção de energia eléctrica
nas centrais termoeléctricas (29).

O petróleo começou a ser usado há mais de 3000 anos como betume
para a construção dos palácios e na reparação de barcos. Os Egípcios usa-
ram-no no processo de mumificação.

O petróleo foi extraído de um poço pela primeira vez, pelo coronel Drake,
nos Estados Unidos da América.

CENTRAL TERMOELÉCTRICA. Produção de energia eléctrica a partir do carvão.
29
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O petróleo só ganhou verdadeira importância com o aparecimento dos auto-
móveis e depois de desenvolvidas as técnicas de refinamento (30), através das
quais se obtêm produtos como a gasolina, o gasóleo, o gás butano, etc.

A combustão dos derivados do petróleo — como a gasolina e o gasóleo
— produz, tal como a combustão do carvão, grande quantidade de dióxido
de carbono e óxidos de azoto e enxofre com efeitos negativos sobre o
ambiente, aumentado o efeito de estufa e provocando as chuvas ácidas.

Actualmente, estão em curso investigações para o desenvolvimento de
novas tecnologias que permitam a redução drástica destes poluentes.

O gás natural (31), outro combustível fóssil, é uma fonte de energia mais
limpa: a sua combustão emite menos 30 % de CO2 do que o petróleo e
menos 45 % do que o carvão.

REFINARIA. O petróleo, retirado dos poços, é transportado até às refinarias, onde é
transformado de modo a se obter vários produtos como, por exemplo, o gasóleo,
gasolina, gás butano e propano, entre outros.

30

CONDUTAS DE GÁS NATURAL.
Utilizado nas nossas casas, o gás
natural é um combustível fóssil
menos poluente que o petróleo 
e o carvão. 

31

Será que APRENDI?
1. Dá três exemplos de combustíveis

fósseis.

2. Porque não são renováveis 
os combustíveis fósseis?

3. Por que razão é necessário
encontrar alternativas 
aos combustíveis fósseis?
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5.8
Recursos energéticos renováveis

PARQUE EÓLICO. A energia eólica é uma das apostas da União
Europeia. Até Junho de 2006, Portugal tinha 121 parques eólicos,
num total de 767 aerogeradores.

BARRAGEM. A produção de energia eléctrica a partir da água das
barragens — energia hidroeléctrica — corresponde a 30 % de toda
a energia produzida em Portugal. As barragens produzem impacto
sobre a paisagem e os cursos de água que represam; no entanto,
não poluem o ar, a água ou o solo.

CENTRAL SOLAR. A produção de energia eléctrica a partir de energia
solar está em desenvolvimento no nosso país. Estes painéis são
muito úteis em pequena escala como, por exemplo, nos telefones
SOS das auto-estradas. Outro modo de aproveitar a energia solar é
no aquecimento de águas nas casas, nas piscinas, etc.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1998 1999 2000

Solar

Eólica

Hídrica

Biomassa
 e RSU

TWh

EVOLUÇÃO DA ENERGIA PRODUZIDA A PARTIR DE FONTES
RENOVÁVEIS NACIONAIS. Para cumprir o protocolo de Quioto,
que prevê a redução das emissões de CO2, temos de investir
nas energias renováveis.

32

872255 108-151_U5  22/2/07  17:43  Page 132



133
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CENTRAL GEOTÉRMICA, AÇORES. O calor que vem da Terra — energia
geotérmica —  é uma fonte de energia renovável muito utilizada nos
territórios com actividade vulcânica. Em Portugal, esta energia é
explorada nos Açores.

MOINHO DE MARÉ. Existem energias, como a das marés e das
ondas, que têm pouca expressão na produção de energia nacional
e mundial.

CENTRAL DE ENERGIA DE BIOMASSA DE MORTÁGUA. 
É possível produzir energia a partir dos restos florestais e do
conteúdo orgânico dos resíduos urbanos — energia de biomassa.
Do consumo desta energia destaca-se a tradicional utilização 
de lenha para aquecimento. Embora a energia da biomassa seja
renovável, é poluente devido aos gases que emite para a atmosfera.

2001 2002 2003 2004 2005

872255 108-151_U5  22/2/07  17:43  Page 133



134

5.8
As pilhas de combustível (33) são uma aposta para resolver grande

parte dos problemas energéticos futuros. Baseiam-se nos princípios de
uma pilha vulgar — a reacção química que se processa no seu interior pro-
duz corrente eléctrica. Combinam o hidrogénio e o oxigénio, produzindo
uma corrente eléctrica  que é utilizada, por exemplo, para colocar em fun-
cionamento um motor de um carro. Este processo é limpo, não havendo
emissão de gases poluentes (34).

No sector dos transportes estão em comercialização as viaturas híbridas
(35) (eléctricas e a gasolina), que reduzem praticamente em 50 % o consu-
mo dos combustíveis fósseis.

Outro combustível renovável é o biodiesel — produzido a partir de óleos de
girassol e de colza. O biodiesel pode ser misturado no gasóleo ou usado puro,
diminuindo as emissões de dióxido de carbono originadas na sua combustão,
quando comparadas com a emissão dos combustíveis convencionais. 

PILHA DE COMBUSTÍVEL. Estas
apresentam ainda pouca autonomia,
são muito pesadas e dispendiosas.

33

CARRO HÍBRIDO. Os carros híbridos
possuem um motor eléctrico cujas
baterias são carregadas
automaticamente quando em
desaceleração ou em travagem,
reduzindo o consumo de combustível
e, consequentemente, as emissões 
de poluentes.

35

Será que APRENDI?
1. Quais são os recursos enegéticos renováveis que conheces?

1.1 Porque se chamam também energias renováveis?

2. Quais são as vantagens e desvantagens das pilhas de combustível?

AUTOCARRO A PILHAS DE COMBUSTÍVEL. No âmbito de um projecto europeu, alguns
autocarros que trabalham a pilhas de combustível estão a ser testados no Porto. 

34
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Energia nuclear
A energia nuclearT é produzida, por exemplo, a partir da fissão do urâ-

nio que, sendo um recurso mineral, faz com que esta forma de energia seja
não-renovável (36).

A energia nuclear corresponde a menos de 10 % do total da produção
de energia eléctrica do mundo, mas a sua utilização é polémica devido à
possibilidade de libertação acidental de radioactividade e à dificuldade de
armazenamento seguro dos seus resíduos. 

Os resíduos nucleares (37) mantêm a sua radioactividade durante cen-
tenas ou milhares de anos e não existe forma completamente segura de os
armazenar. A solução técnica mais adequada é armazená-los em depósitos
subterrâneos profundos em zonas geologicamente estáveis (sem falhas, sis-
mos ou vulcões), para garantir que não existirão fugas de radioactividade. 
A radioactividade causa alterações genéticas irreversíveis que podem,
inclusive, pôr em causa a vida.

Esta energia apresenta, no entanto, algumas vantagens: não tem emis-
sões poluentes e a quantidade de energia produzida é enorme.

u n i d a d e  5 Recursos naturais: utilização e consequências

TEnergia nuclearT Energia que 
se produz a partir de compostos
radioactivos, como o urânio.

CENTRAL NUCLEAR. No reactor ocorrem as reacções de fissão nuclear.
36

RESÍDUOS NUCLEARES.
37

Será que APRENDI?
1. Como se produz a energia nuclear?

2. Quais são os problemas associados
a esta forma de energia?

3. Quais são as vantagens da energia
nuclear?

Vantagens Desvantagens

Produção de elevada quantidade 
de energia.
Ausência de emissões poluentes.

Gera resíduos radioactivos muito
perigosos.
Em caso de acidente, pode originar
catástrofe ambiental, com repercussões
na saúde pública.

UTILIZAÇÃO DA ENERGIA NUCLEAR

Reactor

Turbinas Alternador

Transformadores

Refrigeração

Rede
eléctrica
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5.9
O que são recursos biológicos?

Analiso…
1. Observa atentamente os quatro conjuntos de imagens e responde às questões que se seguem.

u5p124h1

1.1 Descreve cada conjunto de imagens.
1.2 Sabendo que «bio» significa vida, o que entendes por recurso biológico? 
1.3 Para cada conjunto, identifica os seres vivos que constituem um recurso.
1.4 Em relação ao conjunto de imagens C, que outros produtos podem ser produzidos a partir do recurso

representado?
1.5 Dá um exemplo de recurso biológico diferente dos apresentados.

u5p134h4u5p134h3

[C]  [D]  

[B]
[A]

872255 108-151_U5  22/2/07  17:43  Page 136



137
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Tal como todos os outros consumidores, o Homem recebe a energia de que
necessita para sobreviver consumindo outros seres vivos.

No entanto, os seres vivos de que se alimenta não são os únicos dos quais
depende. A madeira que utiliza para edificar casas, construir mobiliário ou
produzir papel, e o algodão com que tece os tecidos também provêm de seres
vivos.

A maioria dos medicamentos tem origem em produtos obtidos a partir
de diversos seres. O estudo e a utilização de muitos seres vivos, ou de par-
tes dos seus organismos, tem estado na origem da descoberta da cura e da
prevenção (38) de muitas doenças.

O Homem depende, assim, de muitos seres vivos — recursos biológicosT

— para sobreviver.

A pecuária (criação de animais), a agricultura (cultivo de plantas), a sil-
vicultura (cultura de árvores), a caça e a pesca são algumas das activida-
des humanas que utilizam os recursos biológicos.

Quando estas actividades não têm em conta a conservação dos recur-
sos, podem, a curto ou a longo prazo, pôr em risco a continuidade da exis-
tência desse recurso ou de outros com ele relacionados.

TRecursos biológicosT Organismos,
partes destes, ou quaisquer outros
componentes bióticos de ecossistemas
com utilidade para o Homem.

VACINAS. As vacinas têm origem nas bactérias que provocam as doenças.
38

Será que APRENDI?
1. Quais são as actividades que

interferem directamente na gestão
dos recursos biológicos?
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Analiso…

Ocafé e o cacau (a partir do qual se faz
o chocolate) fazem parte de culturas
tradicionais de países pouco desen-

volvidos, mas consumidos em grande quantida-

de nos países desenvolvidos. 

A planta do café e a do cacau são espécies

adaptadas a pouca luminosidade, que crescem

naturalmente nas zonas sombrias das florestas

tropicais montanhosas (café) e nas florestas quentes e húmidas (cacau). 

Por serem plantas de grande valor comercial, os cientistas produziram novas varie-

dades capazes de crescer ao sol directo, e assim tornou-se possível fazer culturas em

grandes áreas expostas ao sol, obtendo maiores produções do que nas zonas sombrias. 

No entanto, verifica-se que estas plantas, colocadas directamente ao sol, morrem

mais de stress e de doenças. Para produzir estas plantas, são necessários mais pesticidas,

ao contrário do que acontecia nas plantações realizadas tradicionalmente nas florestas,

onde as aves actuavam como «pesticidas naturais» contra os insectos. As plantas das

zonas sombrias também não necessitavam de fertilizantes, uma vez que as restantes

plantas da floresta enriqueciam o solo de nutrientes. Estas novas culturas necessitam de

ser regadas, o que não acontecia nas culturas das florestas, uma vez que a evaporação da

água do solo era menor. 

O número de espécies de aves que viviam nas anteriores culturas sombrias dimi-

nuiu em 50 % nestas novas culturas. 
Treze dos vinte e cinco locais com

maior biodiversidade, a nível mundial, são

as zonas onde existiam florestas com café e

cacau.
Actualmente, cerca de 40 % das plan-

tações de café do mundo já foram conver-

tidas em plantações ao sol e 25 % estão em
vias de se transformarem neste novo tipo

de cultura.
Cunningham et al, 2007 (adaptado)

138

5.9
Recursos agrícolas

1. Lê o texto com atenção e responde às perguntas que se seguem.

1.1 Quais são as características das culturas tradicionais de café e de cacau?
1.2 Qual foi o motivo que levou os cientistas a produzirem novas variedades de café e de cacau?
1.3 Refere as desvantagens da produção de cacau ou de café em zonas expostas ao sol.
1.4 De que forma as novas culturas de café e de cacau influenciam a biodiversidade? Justifica a tua resposta.

1.4.1 Imagina uma solução que evite esses efeitos.

Plantação tradicional de café 
(em zonas sombrias).

Plantação intensiva de café (com exposição solar).
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Com o aumento da população mundial, cresceu também a necessidade
de produzir mais alimentos. Transformaram-se pequenas áreas de culturas
tradicionais diversificadas em grandes áreas de monocultura (produção de
uma única espécie) e intensificaram-se as produções com a mecanização e
a utilização excessiva de pesticidas. 

Deu-se uma alteração profunda da paisagem rural, modificando o habi-
tat de muitas espécies animais que viviam nestas áreas. Em alguns locais,
as mudanças foram tão rápidas que as espécies não se conseguiram adap-
tar: algumas espécies desapareceram e outras tornaram-se raras.

A alteração das práticas agrícolas são um importante contributo para a
conservação dos recursos naturais; alguns países já têm políticas de gestão
da agricultura que têm em conta a preservação dos habitats e, consequen-
temente, os recursos biológicos. 

PROTECÇÃO INTEGRADA. Mantêm-se algumas zonas selvagens entre as culturas,
assegurando a presença de alguns predadores das pragas, evitando, assim, o uso 
de pesticidas.

40

PRODUÇÃO INTEGRADA DE ARROZ. 
Na produção integrada de arroz, 
os patos comem as ervas e os
insectos que afectam a cultura e
adubam o solo com as suas fezes.

39

Prática Características Benefícios

Rotação de culturas.

Cultivo alternado 
de diferentes espécies.
Pousio (ausência 
de culturas) durante
determinados períodos 
de tempo. 

Evita o empobrecimento
dos solos.
Impede a contaminação 
do ar, da água e do solo.

Protecção integrada (40). Utilização de espécies
predadoras das pragas.

Impede a contaminação 
do ar, da água e do solo.
Preserva a biodiversidade.
Reduz a utilização de
pesticidas.

Produção integrada (39). Produção simultânea 
de diferentes espécies.

Evita a contaminação do ar,
da água e do solo.
Preserva a biodiversidade.
Reduz a utilização de
pesticidas e de fertilizantes
químicos.

PRÁTICAS AGRÍCOLAS ALTERNATIVAS

Será que APRENDI?
1. Explica a seguinte frase: «É

urgente voltar às práticas agrícolas
alternativas em equilíbrio com a
Natureza, como ocorre na
protecção integrada.»

2. Explica as vantagens da produção
integrada.

3. Pesquisa e apresenta um exemplo
de uma rotação de culturas.
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Analiso…

Nos Açores, existem algumas espé-
cies de invertebrados que são
comercialmente exploradas, tais

como as lagostas, os cavacos, as cracas, os pol-

vos, as lapas, as lulas, as amêijoas, etc. Para

que a exploração seja realizada de forma sus-

tentada, é necessário que existam regras cla-

ras que ajudem os pescadores na sua activida-

de e evitem o esgotamento dos recursos.

Na prática, estas regras de exploração

consistem em designar os períodos em que não é permitida a captura dos

invertebrados — os períodos de defeso — e na fixação de tamanhos mínimos de cap-

tura, para que se capturem apenas os indivíduos que já se tenham reproduzido. 

É também prática comum estabelecer quantidades máximas de captura (quotas), 

e proibir algumas artes de pesca. Podem ainda criar-se zonas de reserva onde a explo-

ração é interdita, para que uma quantidade suficiente de indivíduos se reproduza 

e que os seus descendentes possam posteriormente recolonizar áreas.

Desde 1976 que o Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos

Açores estuda os invertebrados marinhos dos Açores, contribuindo para que se conheça

mais sobre a sua biologia e se faça uma exploração sustentada destes recursos.

FERRAZ, R., A Exploração dos Inverte-

brados Marinhos nos Açores (adaptado)

http://www.horta.uac.pt/projectos/
MSubmerso/
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5.9
1. Lê com atenção o texto e as legendas das imagens e responde as às questões que se seguem.

1.1 O que é o período de defeso? Dá um exemplo.
1.2 Porque se estabelecem tamanhos mínimos de captura dos recursos marinhos?
1.3 Quais são os tamanhos ou peso mínimos de captura da lagosta, da amêijoa e do polvo?
1.4 Dá um exemplo em que a «arte de pesca» a utilizar está bem definida.
1.5 Quais são os objectivos de criar zonas de reserva?
1.6 Refere a importância do estudo da biologia das espécies marinhas.

Lagosta (Palinurus elephas). O período de defeso
decorre entre 1 de Outubro e 31 de Março. 
Não é permitido capturar lagostas com
comprimento inferior a 23 cm. 

Amêijoa (Tapes decussatus). O tamanho mínimo de captura
é de 30 mm; existe proibição de captura na zona entre-
-marés; a captura máxima permitida por um apanhador
licenciado é de 50 kg por mês, com utilização de ancinhos
com um mínimo de 3 cm de distância entre dentes. 

Polvo (Octopus vulgaris). É proibida a
captura, manutenção a bordo, desembarque,
distribuição ou comercialização de polvos
com peso inferior a 750 g.

Recursos aquáticos
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Os recursos aquáticos estão ameaçados pelo aumen-
to da poluição, das actividades humanas junto à costa
nas margens dos rios e nos lagos, e, sobretudo, pelas
actividades pesqueiras.

Com o aumento da população mundial, tornou-se
necessário pescar em maior quantidade. A pesca tradi-
cional foi sendo substituída pela pesca industrial, que
recorre a navios e equipamentos muito mais sofistica-
dos (41).

Por vezes, são utilizadas redes de malhas demasiado
pequenas, capturando exemplares com reduzidas dimen-
sões que não chegaram a reproduzir-se.

Muitas espécies são também capturadas acidental-
mente, e, embora sejam, na sua maioria, devolvidas ao
mar, não sobrevivem (42).

Algumas das artes utilizadas, como a pesca à bomba
e os arrastos de fundo, destroem irreversivelmente o
habitat de muitas espécies de forma irreversível. As redes
abandonadas no mar constituem uma ameaça a todos os
animais marinhos, que aí ficam aprisionados (43). PESCA INDUSTRIAL. Actualmente, as embarcações possuem

equipamentos que permitem localizar os cardumes e capturar
grandes quantidades de peixe.

41

PESCA ACIDENTAL OU ACESSÓRIA. Libertação de uma tartaruga
(caretta caretta) no mar Mediterrâneo após ter sido capturada
acidentalmente. Em cada quatro capturados, um animal 
é lançado ao mar, morto ou ferido. Entre estes, contam-se
os golfinhos, os tubarões, as tartarugas, as focas e os 
leões-marinhos, e muitas espécies de aves, de peixes 
e de invertebrados.

42

REDES PERDIDAS. As redes de pesca perdidas ou abandonadas
no mar continuam a «pescar», contribuindo para a diminuição
dos recursos.

43
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5.9
Para conservar os recursos aquáticos, alguns países que se dedicam 

à pesca acordaram em:

• diminuir o número de embarcações dirigidas às espécies cujas popu-
lações (stocks) estão a diminuir ou em risco de extinção;

• proibir as capturas de espécies em risco (44);
• estabelecer tamanhos mínimos de captura — proibição da captura de

indivíduos até determinadas dimensões, possibilitando a sua reprodução;
• estabelecer épocas de defeso — proibição de capturar determinadas

espécies durante as épocas de reprodução e de crescimento dos juvenis;
• estabelecer quotas — quantidades máximas de captura por espécie;
• limitação de artes — proibição do uso de algumas artes de pesca

demasiado prejudiciais aos recursos (45).

PESCA DA BALEIA. Embora a caça às baleias seja ilegal na maioria dos países, alguns
países, como o Japão, ainda permitem a sua captura.

44

TAMANHOS E PESOS MÍNIMOS 
DE CAPTURA

TAPA-ESTEIROS. Arte de pesca fixa, constituída por panos de rede montados na vertical
sobre estacas. São artes montadas em canais estreitos (esteiros) ou zonas entre-marés 
e em que os peixes são retirados na baixa-mar. Esta arte, por ter malha muito pequena,
captura quase todas as espécies, daí ser proibida a sua utilização.

45

872255 108-151_U5  22/2/07  17:43  Page 142



143
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A aquacultura — cultura de espécies aquáticas em tanques — é uma
actividade ancestral nos países asiáticos.

Nos países ocidentais, só muito recentemente se começou a investir nas
técnicas aquícolas para produzir peixes e outras espécies aquáticas (46).

Nos últimos anos, as técnicas de cultivo de espécies quer de água doce
(47) quer marinhas tem evoluído muito (48), graças ao trabalho dos investi-
gadores nesta área (49).

CULTURA INTENSIVA DE SALMÃO. As produções aquícolas de salmão são muito rendíveis.
47

CULTURA DE OSTRAS. As ostras
crescem dentro de caixas até
atingiram o tamanho comercial.

46

ESTAÇÃO-PILOTO DE PISCICULTURA DE OLHÃO. Centro de Investigação Pesqueira 
do Sul. Os investigadores portugueses dão apoio aos aquacultores e investigam
técnicas de cultivo e de reprodução de novas espécies em cativeiro.

49
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EVOLUÇÃO DAS CAPTURAS DAS PESCA E DA PRODUÇÃO DE AQUACULTURA. Actualmente,
a nível mundial, mais de 20 % do consumo de espécies provém da aquacultura.

48

Será que APRENDI?
1. Quais são as principais medidas

que pretendem evitar a sobre-
exploração dos recursos marinhos?

2. Como é que a aquacultura pode
contribuir para a gestão 
dos recursos aquáticos?
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5.9
Recursos florestais

Analiso…
1. Observa com atenção as imagens e responde às questões.

1.1 Constrói uma legenda para as imagens.
1.2 O que é que as imagens têm em comum?
1.3 Explica a frase central, que foi retirada de um cartaz.
1.4 Como deves proceder se detectares um incêndio?

[A]  [B]  

[C]

ENTRE O CINZA
E O VERDE 

VOCÊ DECIDE!
[D]
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As florestas contribuem para o equilíbrio do grande ecossistema que
é a Terra:

• protegendo o solo da erosão;
• mantendo a qualidade do ar e da água;
• constituindo ecossistemas de grande biodiversidade.

A floresta é, ainda, um recurso biológico e renovável; fornece-nos a madei-
ra, a resina, a celulose e os frutos das suas árvores (50 e 51), constitui o habi-
tat de muitas espécies de seres vivos, actuando como abrigo para muitos ani-
mais em risco de extinção (52).

A floresta está constantemente a ser vítima de agressões. A desflorestação
(53), para ocupação urbana, para a agricultura e pastagens, e os incêndios
(54) destroem, anualmente, milhões de hectares de floresta em todo o mundo.

Os incêndios podem ter origem em causas naturais (por exemplo, tro-
voadas) ou causas humanas:

• acidentais — linhas eléctricas, caminhos-de-ferro, máquinas agrícolas
e florestais;

• negligência — cigarros acesos, fogueiras, queimas de lixo doméstico
ou industrial e queimadas agrícolas;

• intencionais — vandalismo, interesses económicos e piromania.

MADEIRA. É a partir daqui que se
fabricam inúmeros produtos, como
casas, móveis, papel, aglomerados,
colas, etc.

50

INCÊNDIOS FLORESTAIS. No ano 
de 2006, arderam mais de 57 000
hectares da floresta nacional.

54

CORTIÇA. Produto da floresta
portuguesa de sobreiros. Portugal 
é o maior produtor mundial de
cortiça.

51
FAUNA DA FLORESTA. A floresta 
é abrigo de inúmeras espécies 
em vias de extinção, como o lobo.

52

DESFLORESTAÇÃO E EROSÃO 
DOS SOLOS. A desflorestação destrói
a floresta e o habitat de inúmeras
espécies, provocando a erosão dos
solos e o deslizamento das encostas.

53
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FLORESTA DE ÁRVORES DE FOLHA CADUCA. É constituída,
essencialmente, por espécies como o carvalho, 
o medronheiro, o azevinho, e, por vezes, o castanheiro.
Arbustos como o abrunheiro, o amieiro, o teixo e a roseira-
-brava são também espécies comuns. 

55
FLORESTA MEDITERRÂNICA DE ÁRVORES DE FOLHA
PERSISTENTE. É constituída por árvores mais ou menos
espaçadas entre si, o que permite o desenvolvimento de um
estrato arbustivo mais ou menos denso. O estrato herbáceo 
é pouco desenvolvido, devido a longos períodos secos. 
As espécies arbóreas mais características são: o sobreiro, 
a azinheira, a oliveira, o cedro e o cipreste.

56

Será que APRENDI?
1. Constrói um slogan para cada uma

das atitudes a tomar para preservar
a floresta.

5.9
A floresta proporciona às populações, cada vez mais urbanas, o contacto

com a Natureza,  permitindo-lhes desfrutar de magníficas paisagens.

A floresta portuguesa é um ecossistema muito antigo, com árvores de folha
caduca, no Norte do País (55), e árvores de folha persistente, a sul (56). Actual-
mente, a área florestal portuguesa ocupa cerca de 3 milhões de hectares. 

O que podes fazer para ajudar a conservar as florestas:

• reduzir a quantidade de papel utilizado, usando o e-mail, guardando
os documentos e as informações em formato digital e evitando fazer
impressões;

• reutilizar o papel, utilizando-o na frente e no verso;
• comprar apenas produtos de papel reciclado;
• separar o papel para reciclar;
• conservar a madeira existente, reutilizando-a;
• não adquirir materiais fabricados com madeiras provenientes da des-

florestação de florestas exóticas ou de árvores antigas;
• comprar apenas produtos de madeira certificada provenientes de flo-

restas sustentadas;
• usar produtos fabricados a partir de restos de madeira, como prensa-

dos e aglomerados em vez de madeira maciça;
• divulgar estas informações.

146
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Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente

Em Portugal: erosão, incêndios florestais, despovoamento (deserti-

ficação humana), agravamento dos efeitos das secas, pobreza nas

terras do interior — são expressões claras da desertificação.

Nos países em desenvolvimento, a desertificação leva à pobreza extrema

e, por causa do instinto de sobrevivência, a população procura outras para-

gens, destacando-se a contínua tentação da emigração.

O Homem tem um elevado grau de responsabilidade no desencadeamento e aumento dos

processos da desertificação. Por isso, é ao Homem que se dirige este Ano Internacional dos

Desertos e Desertificação instituído pelas Nações Unidas.

Estes problemas não são da responsabilidade exclusiva desta ou daquela entidade: sendo um

problema global são da responsabilidade de todos. Isto significa que todos devemos agir.

O Programa de Acção Nacional de Combate à Desertificação traça os grandes objectivos:

conservação do solo e da água; fixação da população activa nos meios rurais; recuperação das

áreas afectadas; sensibilização da população para a problemática da desertificação; consideração

da luta contra a desertificação nas políticas gerais e sectoriais. Cabe a cada um de nós  agir!

Que o Ano Internacional dos Desertos e Desertificação seja a grande oportunidade da toma-

da de consciência e da mobilização para a acção!

Mensagem do Presidente da Comissão Nacional de Combate à Desertificação 

1 de Janeiro 2006 (adaptado)

1. Antes de leres o texto, responde às questões com «sim» ou «não».

1.1 Existe um programa para evitar a desertificação em Portugal?

1.2 A desertificação pode ser resolvida exclusivamente pelos governos e institutos de investigação?

1.3 Será que a desertificação existe apenas em África, onde se situam os maiores desertos?

2. Lê com atenção o texto que se segue.

S O U  U M  C I D A D Ã O  R E S P O N S Á V E L

1. Faz uma pequena pesquisa sobre as medidas que os cidadãos podem tomar para combater a desertificação.

2. Divulga-as na tua escola através de cartazes, folhetos ou apresentações em PowerPoint.

3. Após a leitura do texto, responde às questões.

3.1 Volta a responder às questões do ponto 1. 

3.1.1 Em que questões mudaste de opinião?

3.1.2 Transcreve para o teu caderno as frases do texto que te fizeram mudar de opinião.

3.2 Quais são os factores que conduzem à desertificação?

3.3 Quais são os principais objectivos do Programa de Combate à Desertificação?

147
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... Ideias-chave

P Os recursos naturais cosntituem a matéria ou energia presentes na Natureza que são
essenciais ou úteis ao Homem.

P Os recursos não-renováveis são recursos que não são repostos num curto período de
tempo.

P Os recursos renováveis são recursos que são repostos naturalmente num prazo relativa-
mente curto.

P Os recursos hídricos são constituídos pela água disponível para uso doméstico, industrial
e agropecuário. Na gestão destes recursos pretende evitar-se:
• desperdício nos sistemas de rega;
• consumo elevado das culturas intensivas;
• desperdício no abastecimento às populações;
• poluição.

P Os recursos minerais constituem os recursos não renováveis de origem geológica, como,
por exemplo, as rochas industriais e ornamentais e minérios. A sua exploração pode pro-
vocar problemas de poluição de águas e solos.

P Os recursos energéticos são recursos naturais utilizados pelo Homem para satisfazer as
suas necessidades energéticas. Podem ser:
• renováveis, se não se esgotam na Natureza — o Sol, o vento, a água e a biomassa.
• não-renováveis, como o urânio e os combustíveis fósseis, se se esgotam na Natureza.

A utilização dos combustíveis fósseis produz impacto negativo sobre a Natureza,
aumentando o efeito de estufa e a poluição atmosférica.

P Os recursos biológicos são organismos, partes destes, ou quaisquer outros componentes
bióticos de ecossistemas com utilidade para a Humanidade. A sua exploração pode ser
realizada através da:
• agricultura;
• pecuária;
• pesca;
• exploração dos recursos florestais.

P A gestão dos recursos biológicos deve preservar a biodiversidade e o ciclo de vida das
espécies, de forma a assegurar a sua manutenção e a impedir a desertificação.

148

... DESCOBRE POR TI MESMO

Planeta Sagrado. Imax.
A Evolução da Vida: Origens (episódio 1), Lusomundo/Vestron/National Geographic Video. 
Dias Estranhos do Planeta Terra — O Aquecimento Global. National Geographic Video. 

VANCLEAVE,J. (1994) – Biologia para Jovens. Colecção Ciência para Jovens.

• http://www.inag.pt — Instituto da água.
• http://www.energiasrenovaveis.com/ — Informação sobre energias renováveis.
• http://www.biodiesel.gov.br/ — Informações sobre biodiesel.
• http://www.dg-pescas.pt — Direcção-Geral das Pescas.
• http://ipimar-iniap.ipimar.pt/ — Instituto de Investigação das Pescas e do Mar.
• http://www.dgrf.min-agricultura.pt — Direcção-Geral dos Recursos Florestais.
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... Organizo as minhas ideias
O esquema que se segue representa uma possível organização dos conhecimentos que

adquiriste durante a exploração desta unidade temática.

Tenta completá-lo substituindo as letras presentes nas caixas vazias com os conceitos que
as tornam lógicas.

H

Energéticos

Renováveis

F

R
E
C
U
R
S
O
S

N
A
T
U
R
A
I
S

G

Rochas
industriais

Rochas
ornamentais

Energia nuclear

F

F

F

F

F

F

F

F

F

por
exemplo

Petróleo

Gás natural

EF

F

F

por
exemplo

por
exemplo

Agrícolas

Aquáticos

B

F

G

F

F

por
exemplo

podem
gerar

Águas
subterrâneas

Rios

F

F

LagosF

por
exemplo

Energia solar

Energia eólica

D

F

F

F

por
exemplo

podem
ser

podem
ser

C

Biológicos

F

AF

F
podem

ser

Combustíveis
fósseis
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3. Considera o que aprendeste sobre os recursos hídricos e responde às questões.

3.1 Explica a afirmação: «Embora a Terra seja designada por o planeta azul, mais de dois mil
milhões de pessoas vivem em situação de escassez de água.»

3.2 Dá três exemplos de utilização de água pelo Homem.

3.3 Porque é que a água, sendo um recurso renovável, se pode tornar um recurso escasso?

3.4 Qual é a actividade humana que consome mais água? Justifica a tua resposta.

4. Observa a figura e resolve as questões que se seguem.

CONCEITOS

I — Recurso renovável

II — Recurso não-renovável

III — Recurso hídrico

IV — Recurso mineral

V — Recurso biológico

VI — Recurso energético

RECURSOS
A — Água de uma nascente
B — Granito
C — Vento
D — Sol
E — Ouro
F — Sobreiro
G — Carvão
H — Bacalhau

AActividades
1. Completa as frases seguintes de modo que se tornem afirmações verdadeiras.

Os recursos classificam-se em ,

se naturalmente se repõem num espaço de tempo relativamente curto, caso contrário

designam-se por . 

Nos recursos não-renováveis, o objectivo da gestão é fazer com que 

o máximo de tempo possível.

Nos recursos renováveis, que  são , o objectivo da sua gestão é 

que os mesmos não sejam sobreexplorados, para terem tempo de se .

2. Associa os conceitos da primeira coluna com os recursos apresentados na segunda coluna.

A

C

F

G

D

E

B
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4.1 Que tipo de recurso está a ser explorado?

4.2 Refere dois exemplos da utilização destes recursos.

4.3 Que impacto tem esta exploração no ambiente?

5. O gráfico seguinte representa a produção de energia eléctrica por energias
renováveis em 2004. Analisa-o atentamente e responde às perguntas.

5.1 Por que razão é que estas energias são consideradas renováveis?

5.2 Qual é a energia dominante na maioria dos países?

5.2.1. Em que país é maior a produção de energia eléctrica a partir da energia
eólica?

5.3 Qual é a percentagem da produção de energia eléctrica produzida pelas
energias renováveis em Portugal?

5.4 Em que os países estes recursos energéticos têm maior importância?

5.5 Que outros recursos energéticos contribuem para a produção de energia?

5.6 Que problemas poderão ser resolvidos se as pilhas de combustível tiverem 
um maior rendimento em termos energéticos?

6. Considera os recursos biológicos e responde às questões.

6.1 Refere três exemplos de recursos biológicos.

6.2 Que actividades exploram os recursos biológicos?

6.3 De que forma a pesca pode influenciar a preservação de recursos?

6.3.1. Refere duas medidas com as quais seja possível melhorar a gestão dos
recursos pesqueiros.

6.4 Refere os produtos que podem ser retirados da floresta.

6.4.1. Quais são as consequências da desflorestação? 

6.5 Explica a seguinte afirmação: «A agricultura intensiva diminui a biodiversidade.»

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

Outras

Biomassa/Biogás

Eólica

Hídrica

Bélgica

Reino Unido

Holanda

Irlanda
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Alemanha

Luxemburgo
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Itália
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Fonte: Direcção Geral de Geologia e Energia (2006)
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O que eu já sei!
1. Completa as frases escolhendo as opções correctas.

A — A biodiversidade é…

a) … a variedade de espécies existentes
na Terra.

b) … o conjunto dos diferentes animais 
da Terra.

c) … o conjunto das plantas da Terra.
d) … a variedade de plantas e de animais

existentes na Terra.

B — A maioria das sociedades humanas
desenvolveu-se…

a) … em equilíbrio com a Natureza.
b) … com a preocupação de proteger a

Natureza.
c) … sem preocupação de proteger a

Natureza.
d) … nenhuma das opções anteriores.

C — São da mesma espécie, os indivíduos…

a) … herbívoros e omnívoros.
b) … que podem reproduzir-se 

e gerar descendência fértil.
c) … com características iguais.
d) … com características semelhantes 

e de sexo oposto.

D — A protecção e a conservação da Natureza
compete…

a) … às organizações ambientais.
b) … aos cidadãos.
c) … aos governos das nações 

e autarquias.
e) … a toda a sociedade.

E — O lixo é qualquer material, considerado
inútil ou sem valor, resultante…

a) … da actividade dos seres vivos.
b) … apenas das actividades domésticas.
c) … de todas as actividades humanas.
d) … apenas das actividades económicas.

F — A sociedade em que vivemos é uma
sociedade de consumo porque…

a) … bebemos água.
b) … construímos muitos prédios.
c) … compramos muitos livros.
d) … compramos demasiados produtos.

Observo, penso, descubro e... aprendo!
1. Observa as figuras da página anterior, que apresentam uma raça de cavalos em risco de extinção, 

o garrano (Equus caballus), na serra do Gerês (o seu habitat) [A], e uma cidade [B]. Responde 
às perguntas.

1.1 Que diferenças encontras entre os dois ambientes?

1.2 Que elementos e actividades da imagem [B] são agressivos para a Natureza? Justifica a tua resposta.

1.3 Refere que elementos e actividades presentes na imagem [B] são amigos da Natureza.
Justifica a tua resposta.

1.4 Será que o modo de vida citadino poderá estar relacionado com a extinção do garrano? 
Justifica a tua resposta.

1.5 Sugere duas formas de protegeres a Natureza vivendo numa cidade.
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6.1
Porque é importante proteger 
a Natureza?

BIODIVERSIDADE. A biodiversidade na Terra é certamente maior do que o número 
de espécies já identificadas pelo Homem.

1

Desde que os primeiros seres vivos surgiram na Terra, há cerca de 3400
milhões de anos, que há grandes variações na biodiversidade: ocorreram extin-
ções em massa de alguns grupos de seres vivos, como foi o caso dos dinossau-
ros, assim como explosões demográficas de outros. Neste processo, ao longo do
tempo, foram ocupados novos habitats e formados novos ecossistemas.

Actualmente, cerca de 1,5 milhões de espécies de seres vivos (1) estão
identificadas na biosfera, embora se calcule que o número real de espécies
se situe entre os 10 e os 13 milhões (deverão existir milhões de espécies,
principalmente unicelulares, por identificar).

O Homem apareceu há cerca de dois milhões de anos e, tal como as
restantes espécies existentes, a sua sobrevivência depende do equilíbrio do
ecossistema a que pertence.
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A diminuição da biodiversidade pode parecer indiferente para a sobrevi-
vência do Homem; no entanto, a extinção de espécies, mesmo daquelas
das quais não depende directamente, pode causar o desequilíbrio do ecos-
sistema a que pertence. 

Assim, a qualidade de vida do Homem e a sobrevivência das próximas
gerações dependem da manutenção da biodiversidade através da conser-
vação dos recursos naturais e da protecção da Natureza (2).

No entanto, verifica-se que a biodiversidade tem vindo a diminuir como
consequência das actividades humanas (poluição, desflorestação, etc.). 

Embora ainda existam zonas de grande biodiversidade (3), estas situam-
-se, maioritariamente, em países com poucos recursos financeiros, que têm
muita dificuldade em investir na conservação dessas áreas. É urgente pen-
sar na Terra como um grande ecossistema a que todos pertencem, apoian-
do esses países nas actividades de protecção e conservação da biodiversi-
dade e da vida selvagem.

155

2000 km0
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0,85

0,75

0,65

0,50

0,27

Índice de
desenvolvimento
humano

Zonas de maior
biodiversidade

Relação entre o desenvolvimento humano e a biodiversidade.
3

A PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE. A preservação da biodiversidade e a protecção 
da Natureza permitem a qualidade de vida e o desenvolvimento saudável das populações.

2

Será que APRENDI?
1. Porque é importante conservar 

a vida selvagem?
2. Observa o mapa da figura (3)

e responde às questões.
2.1 Onde se localizam as zonas 

de maior biodiversidade?
2.2 Que relação existe entre 

o desenvolvimento da
Humanidade e a biodiversidade?

3. O que será necessário fazer para
conservar e proteger as zonas de
maior biodiversidade e vida
selvagem?
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6.2
Quais são as causas de extinção das espécies?

Uma espécie está em risco de extinçãoT quando, devido às alterações
das condições ambientais, não consegue adaptar-se e o número de indivíduos
se reduz a valores que podem vir a impossibilitar a sua reprodução. 

O momento da extinção é geralmente considerado como sendo a morte
do último indivíduo da espécie, ou quando sobrevivem apenas indivíduos
do mesmo sexo, no caso de espécies apenas com reprodução sexuada.

Se nada for feito de modo a repor as condições necessárias à sobrevi-
vência desses indivíduos, a espécie extingue-se.

TExtinçãoT Fim da existência de uma
ou mais espécies causado pela
incapacidade de adaptação 
às alterações dos factores ambientais.

Analiso…
1. Lê o texto com atenção e responde às questões que se seguem.

Mais de 34 000 espécies de plantas e 5 200 espécies de animais estão actualmente

ameaçadas de extinção. Muitas mais se extinguirão antes sequer de os cientistas as

conseguirem identificar. Os biólogos estimam que cerca de 27 000 espécies se

extinguem por ano, o que representa três espécies por hora!

Segundo a Word Wide Fund for Nature (WWF)  em 2006 foram destruídos 13 milhões 

de hectares de florestas naturais, ou seja, 25 hectares por minuto (o equivalente a 25 campos 

de futebol), e, de acordo com os dados da União Internacional para a conservação da Natureza

(UICN), encontravam-se  em perigo de extinção uma em cada três espécies de anfíbios, uma em

cada quatro de coníferas, uma em cada oito de aves e uma em cada quatro de mamíferos.

No Boletim «Environment for Europeans», editado pela Direcção-Geral de Ambiente da

Comissão Europeia, considerava-se que, em 2006, mais de 40 % das espécies de mamíferos,

de aves, de répteis e de borboletas nativas da União Europeia estavam em perigo, bem como

cerca de 30 % dos anfíbios e mais de 50 % dos peixes de água doce.

Uma avaliação global dos recursos piscícolas, realizada pela FAO (Food and Agriculture

Organization), referentes a cerca de 600 grupos de espécies revelou que, em 2006, 52 % dos gru-

pos estavam explorados até ao limite, 25 % estavam sobreexplorados (17 %), esgotados (7 %) ou a

recuperar dessa situação (1 %). 

O biólogo Edward O. Wilson, um cientista da Universidade de Harvard, conhecido pelos

seus estudos em biodiversidade, calcula que por volta do ano 2020 já tenhamos ter perdido cerca

de  20 % das espécies.

1.1 Quais são as instituições referidas no texto que possuem dados sobre a biodiversidade?

1.2 Segundo alguns biólogos, quantas espécies se extinguirão por dia?

1.3 Qual é a percentagem do total de espécies existentes de mamíferos que se encontra em risco de
extinção? Explica como obtiveste este valor.

1.2.1 Qual é a percentagem de espécies de mamíferos, nativos da Europa, em risco de extinção? 

1.4 Qual é a previsão do estado da biodiversidade em 2020?
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DESTRUIÇÃO DA FLORESTA DO BORNÉU (INDONÉSIA). 
10 000 km2 de floresta virgem são anualmente destruídos 
na Indonésia, afectando a biodiversidade, os solos 
e a drenagem das águas das chuvas.

4
PRESAS DE ELEFANTE RESULTANTES DA CAÇA ILEGAL. A caça
e o comércio ilegal de espécies selvagens ou de partes do
seu corpo colocam em perigo de extinção muitas espécies, tal
como acontece com os elefantes.

5

As principais causas actuais de extinção das espécies têm origem nas
actividades humanas tais como: a destruição dos habitats (4); a exploração
comercial das espécies (caça, pesca, coleccionismo, troféus) (5); a introdu-
ção de espécies exóticas (introdução nos ecossistemas de espécies que
não lhe pertenciam originalmente) (6) e a poluição (7).

QUAGAS (Equus quagga). Esta era uma
espécie de zebra, com pernas brancas e dorso
castanho, que existia abundantemente no Sul
de África, aquando da sua «descoberta» 
e colonização pelos Portugueses. Foi caçada
até à sua extinção no final do século XIX.

8

POLUIÇÃO. Os ecossistemas têm sido severamente alterados
pelo Homem, principalmente devido à poluição das águas. Cerca
de metade das áreas húmidas do mundo desapareceu e mais 
de 2000 espécies conhecidas de água doce extinguiram-se. 

7

Será que APRENDI?
1. Quais são as actividades humanas que mais têm afectado a biodiversidade?

A maioria dos cientistas acredita que a Terra está a
sofrer actualmente o maior episódio de extinção de espé-
cies desde a extinção do final do Mesozóico, há 65 milhões
de anos. 

A diminuição de biodiversidade é extremamente
grave pois, uma vez extinta, não é possível recuperar
uma espécie (8).

INTRODUÇÃO DE ESPÉCIES EXÓTICAS. A perca-do-nilo (Lates
niloticus) foi introduzida no lago Vitória para controlar populações
de outras espécies. Como é uma espécie voraz e não tem
predadores no lago, desequilibrou o ecossistema, dizimando mais
de 200 espécies diferentes. A diminuição da biodiversidade
originou graves problemas socioeconómicos às populações que
viviam dependentes do lago.

6
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6.3
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Localização dos 34 pontos quentes

BACIA MEDITERRÂNICA [A]. As populações
das espécies animais e vegetais

características desta região (endémicas)
estão cada vez mais ameaçadas,

fragmentadas e isoladas, à medida que
crescem as urbanizações turísticas. A foca-
-monge (Monachus monachus), o macaco-

-de-gibraltar (Macaca sylvanus) e o lince-
-ibérico (Lynx pardinus) estão entre as

espécies em risco de extinção.

ANDES TROPICAIS [C]. É a zona de maior biodiversidade do mundo. 
Abriga cerca de 20 000  espécies de plantas endémicas (que não existem
em mais nenhum local) e um sexto de toda a flora do mundo. Esta zona é

o local do mundo com maior diversidade de anfíbios — cerca de 664
espécies, das quais perto de 450 estão ameaçadas de extinção. 

É também habitat de espécies de animais endémicos e ameaçadas como
o papagaio-de-orelha-amarela (Ognorhynchus icterotis), o macaco-de-

-rabo-amarelo (Oreonax flavicauda) e o urso-dos-andes (Tremarctos
ornatus). Esta região enfrenta inúmeras ameaças, como as explorações
mineiras, o abate da floresta, a exploração de petróleo e as plantações 

de narcóticos («drogas»).

Sequoias (Sequoia sempervirens).

CALIFÓRNIA [B]. Nesta zona existem muitas espécies
endémicas. É o habitat das sequóias (Sequoia

sempervirens), o maior organismo vivo do planeta. 
Ainda é possível encontrar nesta zona o rato-canguru-
gigante (Dipodomys ingens), a salamandra-do-deserto

(Batrachoseps aridus) e os últimos indivíduos do condor-
-da-califórnia (Gymnogyps californicus). Toda esta vida

selvagem esta ameaçada pela agricultura e pela expansão
das zonas urbanas, construção de estradas e poluição.

Urso-dos-andes
(Tremactos ornatus).

Quais são os «pontos-quentes» de biodiversidade?

Puya raimondii. Uma espécie com características
únicas. Leva cem anos a atingir a maturidade e a sua
«flor» pode atingir seis metros de altura.

Macaco-de-gibraltar (Macaca sylvanus).

[B]

[C]
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MONTANHAS DO SUDOESTE DA CHINA [D]. Esta zona
apresenta uma grande diversidade de habitats. O panda-
-gigante (Ailuropoda melanoleuca), o panda-vermelho
(Ailurus fulgens) ou o macaco-dourado (Rhinopithecus
roxellanae) estão entre as espécies ameaçadas desta zona. 
A caça, as pastagens e a apanha de lenha são algumas das
ameaças à biodiversidade presente. A maior barragem 
do mundo, a barragem das Três Gargantas no rio Yangtzé,
está a ameaçar fortemente a biodiversidade desta região.

SUDESTE AFRICANO [E]. Região de florestas
quentes e temperadas que abriga mais de
1900 espécies de plantas endémicas, das
quais 600 são árvores: é a floresta
temperada de árvores mais rica do planeta.
A conhecida planta ave-do-paraíso
(Strelitzia reginae) é endémica desta zona.
Foi aqui que teve lugar a mais eficaz
campanha de protecção de uma espécie
em extinção — a do rinoceronte-branco
(Ceratotherium simum). Esta zona continua
fortemente ameaçada pela agricultura
intensiva e pela expansão das pastagens de
gado.

PONTOS-QUENTES DA BIODIVERSIDADE. 
São trinta e quatro áreas naturais onde
ainda existe grande variedade de seres
vivos endémicos, e que, por isso, devem
ser preservadas.

9

Panda-gigante (Ailuropoda melanoleuca).

Rinoceronte-branco (Ceratotherium simum).

Será que APRENDI?
1. Pesquisa sobre uma das zonas

assinaladas no mapa e escreve 
um pequeno texto sobre 
a biodiversidade nessa área.

[A] [D]

[E]
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MORCEGOS-DE-FERRADURA (Rhinolophus spp.).
Segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de

Portugal, há nove espécies de morcegos
cavernícolas (que se abrigam em cavernas e

grutas) em perigo de extinção. 
O desaparecimento destas espécies de

morcegos deve-se à destruição dos seus abrigos,
frequentemente vandalizados por curiosos. Por
serem insectívoros, os morcegos são espécies

importantes no controlo das pragas de insectos
que prejudicam as culturas agrícolas. 

LOBO-MARINHO OU FOCA-MONGE (Monachus monachus). 
Esta espécie de foca é uma das 10 espécies em maior risco 

de extinção em todo o mundo. As actividades humanas no litoral, 
o tráfego marítimo e a diminuição do alimento disponível devido 
ao aumento da pesca deram origem à diminuição da população

desta espécie. Actualmente, esta foca subsiste em algumas zonas
do Mediterrâneo, no litoral noroeste africano e nas ilhas Desertas
do arquipélago da Madeira. Nestas ilhas, a colónia, com mais de
20 indivíduos, está protegida e tem um projecto de conservação

que tem tido muito êxito, nascendo actualmente cerca de três
indivíduos por ano.

6.4
Há espécies em perigo de extinção 
na Península Ibérica?

As espécies ameaçadas 
na Península Ibérica.

10
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ÁGUIA-IMPERIAL (Aquila adalberti).
Esta águia, extremamente rara, tem por habitat a mata mediterrânica
contígua a planícies ou culturas de cereais, da zona raiana do Tejo
Internacional. A diminuição do número de indivíduos terá sido causada
pelo desaparecimento das suas principais presas, os coelhos, bem como
pela substituição das matas por pinhais e eucaliptais pela pilhagem dos
seus ninhos. Actualmente, graças às medidas de protecção, pensa-se que
a espécie está em recuperação, existindo o registo, em 2004, da
nidificação de dois casais no nosso país.

O LOBO-IBÉRICO (Canis lupus signatus).
A população de lobos tem vindo 
a decrescer nos últimos quarenta anos,
como consequência da diminuição das
presas, da caça da espécie, da destruição
das florestas e da ocupação dos seus
territórios. Actualmente, este lobo refugia-
-se nas regiões mais montanhosas e
menos povoadas do Norte do País.

LINCE-IBÉRICO (Lynx pardinus). Este lince é a espécie de felino mais
ameaçada do mundo, não ultrapassando, actualmente, não deverá
ultrapassar os 100 indivíduos. Existia nas matas mediterrânicas da
Península Ibérica mas, em Portugal, já não são vistos há muitos anos. 
A população de linces entrou em declínio com a substituição das matas
por culturas de pinheiro e eucalipto, com o aparecimento de doenças, e
com a consequente mortalidade do coelho-bravo, a sua principal presa.
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6.5
Quais são as áreas protegidas 
portuguesas?

Parque Nacional
Parque Natural
Reserva Natural
Paisagem Protegida
Monumento Nacional

ÁREAS PROTEGIDAS

PARQUE NACIONAL DA PENEDA-GERÊS. Criado 
em 1971, é o único parque nacional. Aqui

existem algumas espécies em perigo como, por
exemplo, o lobo-ibérico (Canis lupos signatus)

e a águia-real (Aquila chrysaetos).

11

Para proteger alguns ecossistemas, criaram-se em Portugal vários tipos
de áreas protegidas.

Parque Nacional

Área que contém ecossistemas inalterados ou pouco alterados pelo
Homem, incluindo amostras de regiões naturais características, de paisa-
gens naturais ou humanizadas, de locais geomorfológicos ou de habitats de
espécies com interesse ecológico, científico e educacional.

Nesta categoria, existe apenas o Parque Nacional da Peneda-Gerês (11).

Parque Natural

Área que se caracteriza por paisagens naturais, seminaturais e humani-
zadas, de interesse nacional, sendo exemplo de integração harmoniosa da
actividade humana e da Natureza e que apresenta amostras de ecossiste-
mas característicos ou região natural. 

Em Portugal existem treze parques naturais: Montesinho, Douro Inter-
nacional, Litoral Norte, Alvão, Serra da Estrela, Tejo internacional, serras
d'Aire e Candeeiros, São Mamede, Sintra-Cascais, Arrábida, Sudoeste
Alentejano e costa Vicentina, vale do Guadiana e ria Formosa (12).

PARQUE NATURAL DA RIA FORMOSA (ALGARVE).
A ria Formosa recebe aves migradoras provenientes
do centro e Norte da Europa e é local de nidificação

para outras espécies. Apresenta variedade de
organismos aquáticos, como peixes sedentários e

migradores, e é o habitat privilegiado de moluscos
e crustáceos. Aqui desenvolvem-se actividades de
aquacultura, pesca, salinicultura, turismo e lazer.

12
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Reserva Natural

Área destinada à protecção do
habitat, da flora e da fauna. Podem
da  incluir áreas demarcadas de
reserva integral, destinadas a man-
ter os processos naturais em estado
imperturbável. Estão classificadas
como reservas naturais as dunas de
São Jacinto, a serra da Malcata, o
paul de Arzila, as Berlengas, o paul
do Boquilobo, o estuário do Tejo
(13), o estuário do Sado, as lagoas
da Sancha e de Santo André e o
sapal de Castro Marim e Vila Real
de Santo António.

Paisagem Protegida

Área com paisagens naturais, seminaturais e huma-
nizadas, de interesse regional ou local, resultantes da
interacção harmoniosa do Homem e da Natureza, que
evidencia grande valor estético ou natural. 

Actualmente, encontram-se classificadas como paisa-
gens protegidas a serra do Açor (14), a arriba fóssil da
Costa de Caparica, o Corno do Bico, as lagoas de Ber-
tiandos e de São Pedro de Arcos e a albufeira do Azibo.

Monumento Natural

Ocorrência natural contendo um ou mais aspectos
que, pela sua singularidade, raridade ou representativi-
dade em termos ecológicos, estéticos, científicos e cul-
turais, exige a sua conservação e a manutenção da sua
integridade.

Os monumentos naturais actualmente classificados
protegem pistas de dinossauros e são: Ourém/Torres
Novas, conhecido por «Pedreira do Galinha» (15), pega-
das de dinossauro de Carenque, pedreira do Avelino,
Pedra da Mua e Lagosteiros (os três últimos integrados no
concelho de Sesimbra).

RESERVA NATURAL DO ESTUÁRIO DO TEJO. A garça vermelha (Ardea purpurea) é uma
das muitas espécies que esta reserva abriga, entre outras espécies migratórias.

13

PAISAGEM PROTEGIDA DA SERRA DO AÇOR.
14

MONUMENTO NATURAL DA PEDREIRA DO GALINHA. 
Protege várias pistas de dinossauros.

15
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Localização das áreas protegidas em Portugal continental.
16

6.5
Como visitar as áreas protegidas

Sítios classificados

1 — Açude do Monte da Barca

2 — C. Lapiás da Granja 
dos Serrões

3 — C. da Lapiás de Negrais

4 — Centro Histórico 
de Coruche

5 — Fonte Benémola

6 — Gruta do Zambujal

7 — Montes de Santa Olaia 
e Ferrestelo

8 — Monte de S. Bartolomeu

9 — Rocha da Pena

Monumentos naturais

10 — Carenque

11 — Lagosteiros

12 — Pedra da Mua

13 — Pedreira do Avelino

14 — Pégadas de dinossauros
de Ourém/Torres Novas

Fonte: ICN

7

8 14

43
2

110

1311
12 6

5

9
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Para efectuares uma visita às áreas protegidas, deverás seguir certas
normas.

Antes da visita

• Recolhe informações sobre:

— localização da área protegida a visitar;
— horários de visita;
— visitas guiadas previamente organizadas;
— possíveis restrições existentes.

• Leva contigo:

— calçado confortável e adequado à época do ano;
— roupa de cores discretas, para não assustares os animais;
— chapéu e/ou impermeável leve;
— uma mochila pequena e leve;
— um lanche e água em abundância;
— um caderno de campo (de preferência com capa dura de tamanho

pequeno ou médio);
— lápis e borracha;
— uns binóculos e uma máquina fotográfica.

Durante a visita

• Respeita os outros e não interfiras com a Natureza:

— mantém-te em silêncio ou fala baixo;
— come e bebe só nas zonas existentes para tal;
— não deites lixo para o chão;
— não apanhes nenhum exemplar sem autorização;
— segue pelos trilhos indicados pelos guias ou pelas informações 

no local.

• Recolhe informação no terreno:

— observa as várias zonas por onde passas;
— ouve as explicações do guia e/ou do teu professor;
— regista no teu caderno de campo os tópicos mais importantes;
— faz esquemas de zonas que te despertem a atenção ou que sejam

indicadas, como, por exemplo, uma elevação, um curso de água,
etc., indicando no esboço as espécies observadas;

— fotografa várias áreas e assinala no mapa os sítios correspondentes;
— fotografa pormenores da paisagem, como, por exemplo, plantas ou

outros organismos, rochas, relevos, etc., que te pareçam importan-
tes e regista a paisagem correspondente.

Depois da visita

• Organiza e completa a informação recolhida:

— organiza os teus registos o mais depressa possível ou irás esquecer-te;
— completa as tuas informações com pesquisas em livros e na Internet;
— faz o trabalho combinado previamente com o teu professor (poderá

ser um folheto informativo, um relatório, um póster ou uma apresen-
tação em PowerPoint);

— apresenta o trabalho desenvolvido à tua turma ou comunidade
escolar.

Parque
Natural
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Principalmente após a Segunda Guerra Mundial, surgiram as primeiras
organizações ambientalistas, que alertaram a sociedade e os dirigentes polí-
ticos para o problema do «desenvolvimento» que estava a colocar em risco
o planeta e toda a Humanidade.

Como proteger a Natureza?

6.6

LPN — Liga para a Protecção da Natureza 
É uma associação sem fins lucrativos com estatuto 
de utilidade pública. Tem como objectivo principal
contribuir para a conservação do património natural, 
da diversidade das espécies e dos ecossistemas.

Morada: Estrada do Calhariz 
de Benfica, 187  1500-124 Lisboa
URL: http://www.lpn.pt 
E-mail: lpn.natureza@lpn.pt
Tel.: +351 21 7780097
Fax: +351 21 7 783208

EURONATURA — Centro para o Direito Ambiental 
e Desenvolvimento Sustentado.
Organização sem fins lucrativos equiparada a organização
não-governamental de ambiente, especializada em
investigação de projectos internacionais de ciência,
economia, política e direito de ambiente. 

Morada: Av. Gomes Pereira, 98, 4.˚ 
1500-332 Lisboa 
URL: http://www.euronatura.pt
e-mail: geral@euronatura.pt
Tel.: +351 21 3868420
Fax: +351 21 3868419

GEOTA — Grupo de Estudos de Ordenamento 
do Território e Ambiente. Defende um conceito 
de ambiente englobando não só a Natureza mas também
a paisagem humanizada, os valores culturais, a qualidade
de vida das pessoas e a gestão dos recursos naturais.

Morada:Travessa do Moinho 
de Vento, 17, CV. dta.
1200-727 Lisboa 
URL: http://www.geota.pt 
E-mail: geota.sec@netcabo.pt
Tel.: +351 21 3956120 
Fax: +351 21 3955316

GAIA — Grupo de Acção e Intervenção Ambiental
Organização não-governamental do ambiente inovadora,
plural e não-hierárquica. Tem uma forte componente
activista, recorrendo a acções directas, criativas e não
violentas.

Morada: Faculdade de Ciências e
Tecnologia, UNL
Edifício Departamental, sala 120
2829-516 Caparica
URL: http://gaia.org.pt
E-mail: gaia@gaia.org.pt
Tel./fax: +351 212 949 650

QUERCUS — É uma associação de âmbito nacional, sem
fins lucrativos e constituída por cidadãos que se juntaram
em torno do mesmo interesse pela conservação da
Natureza, dos recursos naturais e na defesa do ambiente em
geral, numa perspectiva de desenvolvimento sustentado.

OIKOS — Cooperação e Desenvolvimento. 
Fundada em 23 de Fevereiro de 1988, é uma associação
sem fins lucrativos, reconhecida nacional e
internacionalmente como uma organização não-
-governamental para o desenvolvimento.

FAPAS — Organização não-governamental, sem fins
lucrativos, constituída em 1990 por pessoas com longa
experiência no domínio da conservação da Natureza,
vocacionada para a promoção de acções que visam a
protecção e a recuperação da fauna e da flora selvagens.

GREENPEACE

WORLD WIDE FOUND FOR NAURE

http://www.greenpeace.org.br/

http://www.wwf.org.br/

E-mail: quercus@quercus.pt
URL: www.quercus.pt
Tel.: +351 21 778 8474
Fax: +351 21 778 7749

Morada: Rua de Santiago, 9 
1100-493 Lisboa
URL: http://www.oikos.pt
E-mail: oikos.sec@oikos.pt
Tel.: +351 21 8823630
Fax: +351 21 8823635

Rua Alexandre Herculano, 371 – 
4.˚ dto  4000-055 Porto
E-mail: fapas@claranet.pt
Tel.: + 351 22 2002472 
Fax: + 351 22 2087455

ALGUMAS ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS DE AMBIENTE

Organizações Nacionais

Organizações Internacionais

Contactos

Contactos

OIKOS

FAPAS
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De modo a envolver e comprometer todos os países na protecção e con-
servação da Natureza, a Organização das Nações Unidas (ONU) promoveu
vários programas e reuniões a nível mundial — Cimeiras.

Criada em 1983 pela ONU, a Comissão Mundial para o Ambiente e
Desenvolvimento elaborou o relatório «O Nosso Futuro Comum», onde se
adoptou pela primeira vez a expressão «desenvolvimento sustentávelT»,
analisando à escala mundial a interligação entre problemas sociais, econó-
micos e ecológicos.

TDesenvolvimento sustentávelT
Desenvolvimento que procura satisfazer
as necessidades do presente sem
comprometer a satisfação das
necessidades das gerações futuras.

Em 1992, os governos de cento e cinquenta países, na Cimeira do Rio,
assinaram dois importantes documentos:

• Convenção sobre Diversidade Biológica — Promoção de medidas
que visam reduzir significativamente a perda de biodiversidade até
2010, de modo a permitir um desenvolvimento sustentável;

• Agenda 21 — Plano estratégico para o desenvolvimento a ser aplica-
do por todos os países, de acordo com os seus problemas específicos,
permitindo o desenvolvimento das sociedades sem colocar em perigo
os ecossistemas e, simultaneamente, combatendo a pobreza, a fome
e o analfabetismo.

Proteger a Natureza, conservando a biodiversidade, é, acima de tudo,
assegurar a sobrevivência da nossa própria espécie. No entanto, nenhuma
medida será realmente eficaz se cada um de nós não mudar as suas atitu-
des e rotinas diárias.

Será que APRENDI?
1. Dá um exemplo do quotidiano que não contribua para o desenvolvimento

sustentado.

1.1 Refere o que poderás mudar para contribuíres para um desenvolvimento
sustentado.

Designação

Cimeira de Estocolmo

Data

1972

Conclusões

Colocou, pela primeira vez, os problemas ambientais
num contexto socioeconómico, levou à formação 
da UNEP (Programa Ambiental das Nações Unidas)
com a missão de avaliar e divulgar 
os valores da biodiversidade e de colocar o seu
conhecimento no centro das tomadas de decisão.

Cimeira do Rio 1992

Cento e cinquenta países comprometeram-se a
promover o desenvolvimento sustentado e
assinaram a Convenção sobra a Diversidade
Biológica e a Agenda 21.

Protocolo de Quioto 1997

Alguns países desenvolvidos comprometeram-se 
a reduzir a quantidade de gases poluentes em, 
pelo menos, 5,2 % até 2012, relativamente aos
níveis de 1990.

Cimeira de Joanesburgo 2002
Os países comprometeram-se a promover medidas
para o desenvolvimento sustentado,
designadamente, a erradicação da pobreza.

PROGRAMAS E CIMEIRAS PROMOVIDAS PELA ONU
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6.7

Medidas para poupar água.
17

O que podemos fazer 
para poupar água?

A água é um recurso escasso, ainda que renovável. A má utilização
pode torná-la insuficiente ou imprópria para o consumo humano.

Um autoclismo tradicional tem uma capacidade
de 10 a 15 L. Se regulares o autoclismo para o míni-
mo, ou se reduzires a sua capacidade colocando
uma garrafa de 1,5 L de água, cheia de água ou de
areia no seu interior, poderás poupar entre 13 000 e
18 000 L de água por ano. 

As torneiras do lavatório têm em média um cau-
dal de 9 L de água por minuto. Se lavares as mãos
quatro vezes por dia, durante vinte segundos, gas-
tas 12 L de água por dia. Se lavares os dentes
durante cinco minutos com água a correr, gastas 45
L em cada lavagem. Podes poupar água usando um
copo com água ou fechando a torneira enquanto
escovas os dentes.

Lavar a loiça com água corrente, durante quinze
minutos, com a torneira meio aberta, consome
cerca de 100 L de água. Se antes de lavares os
talheres, os deixares de molho ou se fechares a tor-
neira enquanto lhes colocas detergente, estarás a
poupar água. Uma máquina de lavar loiça gasta cerca de 15 L de água

por lavagem. Deves usar a máquina apenas quando está
completamente cheia, evitando as pré-lavagens.
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Uma máquina de lavar roupa gasta cerca de
60 L de água por lavagem. Deves usar a máquina
somente quando está completamente cheia ou, se
tal não for possível, deves utilizar o programa de
meia-carga.

Num tanque, uma lavagem com a torneira
meio aberta durante quinze minutos pode consu-
mir mais de 200 L de água. Podes poupar água
deixando a roupa mergulhada em água com
sabão durante algum tempo.

Se utilizares a mangueira para lavar um carro
ou para regar um jardim durante quinze minutos,
estarás a gastar cerca de 260 L de água. Para lavar
o carro, deves usar um balde e uma esponja,
fechando a torneira. Deves regar o jardim ao fim do
dia ou durante a noite, pois há menos evaporação e
maior disponibilidade de água para as plantas. 

As piscinas são grandes consumidoras de água. Duma
piscina pode evaporar-se, por mês, cerca de 3800 L de água,
o que chegaria para abastecer uma família de quatro pes-
soas durante um ano. Deve utilizar-se uma cobertura, que
pode reduzir a evaporação em 90 %. Não se deve encher a
piscina em altura de seca.

As banheiras têm uma capacidade média entre
150 a 200 L de água. Deves optar pelo duche. 

Um chuveiro gasta entre 6 e 25 L de água por
minuto. Num duche de cinco minutos, se fecha-
res a torneira enquanto te ensaboas, gastarás ape-
nas 80 L de água. Há chuveiros com caudal redu-
zido com os quais se poupa cerca de 50 % de
água.

Será que APRENDI?
1. Que medidas vais começar 

a adoptar para reduzir o consumo 
de água em tua casa?

872255 152-191_U6  22/2/07  17:45  Page 169



170

6.8
O que podemos fazer 
para poupar energia?

Poupar energia significa reduzir o seu consumo. A diminuição do con-
sumo dos combustíveis fósseis contribui para que o aquecimento global
não aumente. 

Tu és um elemento importante nesta poupança e podes mesmo influen-
ciar os comportamentos dos mais velhos. Por isso, dá o exemplo tenta que
em tua casa todos adoptem os seguintes procedimentos.

Na rua: 

• Utilizar mais a bicicleta, andar mais a pé e usar mais os transportes
públicos.

• Preferir o comboio para as deslocações. Como leva mais passageiros
que os outros transportes, o consumo de combustível e a poluição por
pessoa são bastante baixos.

• Evitar as viagens curtas de carro porque o consumo de combustível
e as emissões de CO2 são muitíssimo superiores quando o motor
ainda está frio. Alguns estudos indicam que metade das viagens de
carro dentro das cidades é inferior a três quilómetros — uma distân-
cia que pode ser facilmente percorrida de bicicleta ou a pé, sendo
também muito mais saudável do que estar sentado num carro!

• Partilhar o automóvel: é uma decisão ecologicamente mais correcta,
quando a solução é ir de carro.

• Não conduzir com velocidade excessiva pode poupar muita energia
e reduzir as emissões de CO2. Conduzir a velocidades superiores a
120 km por hora aumenta em 30 % o consumo de combustível, se
compararmos com uma velocidade de 80 quilómetros por hora.

• Evitar andar com calhas de tejadilho vazias no carro. O consumo de
combustível e as emissões de CO2 poderão aumentar até 10 % devido
à resistência do vento e ao peso adicional.

• Preferir os artigos mais eficientes energeticamente, verificando a clas-
se energética dos artigos que se compram. Quanto mais próximo esti-
verem da classe A, mais eficientes são. 
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Em casa: 

• Manter a iluminação das divisões da casa onde estão pessoas. Ao
desligar cinco luzes, pode economizar e evitar cerca de 400 kg de
emissões de CO2 por ano.

• Utilizar lâmpadas de baixo consumo: elas consomem um quinto das
lâmpadas tradicionais e duram oito vezes mais.

• Desligar os aparelhos como consolas de jogos, televisores, leitores de
DVD, sistemas de som no botão on/off e não apenas no comando. 
O consumo de energia destes aparelhos em modo de espera, stand-
by, é significativo.

• Desliga o carregador do telemóvel quando não estiver a ser  utilizado.
Quando está ligado à tomada eléctrica, continua a consumir energia
mesmo sem estar ligado ao telemóvel. Estima-se que 95 % da energia
é desperdiçada quando se deixa o carregador ligado à tomada.

• Reduzir o nível do aquecimento em apenas 1°C pode significar
menos 5 a 10 % no consumo de energia e evitar até 300 kg de emis-
sões de CO2 por família por ano.

• Não deixar o calor sair de casa durante um longo período de tempo.
A cassa dever ser arejada apenas durante um período curto do dia. 

• Desligar o computador quando não estiver a ser utilizado.
• Separar os resíduos para reciclagem. Energeticamente, é mais favorá-

vel reciclar do que fabricar os produtos de raiz.
• Utilizar painéis solares para aquecimento de águas. Desta forma,

poupa-se gás, que é caro, não-renovável e poluente.
• Desligar o esquentador quando não é necessária água quente.
• Utilizar pilhas recarregáveis. As pilhas são resíduos muito poluentes. 

Será que APRENDI?
1. Das medidas de poupança de energia indicadas, refere aquelas que não aplicas no

teu dia-a-dia. 

1.1 Que atitudes vais tomar, a partir de agora, para poupar energia?

2. Faz um resumo no teu caderno das várias medidas que podes usar para poupar
energia.

ON

OFF
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6.9
O que são resíduos?

Analiso…
1. Observa as imagens e responde às perguntas que se seguem.

1.1 Qual é a origem dos produtos de cada uma das imagens?
1.2 Constrói uma legenda para cada uma das imagens.
1.3 Em cada uma das situações, que efeitos prevês para o ambiente?
1.4 Como será possível evitar estas situações?
1.5 Já alguma vez presenciaste uma situação semelhantes às das fotografias? 

1.5.1 Se respondeste afirmativamente, descreve-a, indicando também o seu efeito no ambiente.

[A] [B]

[C] [D]
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Kg por pessoa e por dia

2

1,7
1,6

1,5

1,1
1

0,9
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Islândia

Holanda

Reino Unido

França

Japão

Canadá
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MAIORES PRODUTORES MUNDIAIS DE RESÍDUOS.
18

LIXO DEPOSITADO PELO MAR NAS ZONAS COSTEIRAS.
Os resíduos lançados para o mar ou para os rios depositam-se
no fundo do mar ou nas orlas costeiras. 

19

Será que APRENDI?
1. Por que razão são os países mais

desenvolvidos aqueles que produzem
mais resíduos por habitante?

As actividades humanas consomem recursos — que são cada vez mais
escassos — e produzem cada vez mais resíduosT.

Os resíduos resultam da produção, do comércio e consumo dos bens
que o Homem actual considera indispensáveis para a sua sobrevivência e
bem-estar. À medida que as sociedades vão «evoluindo», o consumo
aumenta, produzindo, consequentemente, mais resíduos. Os países desen-
volvidos são aqueles que produzem mais resíduos (18).

Quando os resíduos não são devidamente tratados ou armazenados,
vão perturbar todos os ecossistemas que os recebem (19), quer estes se
encontrem nos solos, nos rios, nos mares ou na atmosfera (20).

TResíduosT Substâncias ou objectos
de que o homem se desfaz ou tem
intenção ou obrigação de o fazer.

LINHA DE ÁGUA POLUÍDA. Os resíduos não-tratados que são
lançados no ambiente poluem os solos, o ar e a água.

20
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RESÍDUOS INDUSTRIAIS PERIGOSOS. Estes resíduos podem ser
incenerados em fornos a altas temperaturas.

21

Os resíduos produzidos são, geralmente, classificados de acordo com as
actividades que os produzem. Todos os resíduos devem ser tratados de modo
a reduzir o seu impacto no ambiente ao qual serão devolvidos.

Os resíduos industriais resultam das actividades industriais e das activi-
dades de produção e distribuição de energia eléctrica, gás e água. Estes
resíduos podem ser considerados perigosos se incluírem substâncias noci-
vas para a saúde humana ou para o ambiente. É o caso dos resíduos das
centrais de produção de energia nuclear (lixo radioactivo), dos óleos usados,
dos líquidos dos laboratórios fotográficos, dos solventes, etc., que devem ser
tratados para não porem em causa a saúde humana e o ambiente.

Em Portugal, os resíduos industriais perigosos (RIP) (21) representam 1 %
do total de resíduos industriais produzidos. 

Os resíduos hospitalares provêm de hospitais, centros de saúde, labora-
tórios, clínicas veterinárias, etc. Estes resíduos são separados nas unidades
de saúde e devidamente encaminhados para tratamento consoante a sua
perigosidade.

Estes resíduos são considerados perigosos se incluírem partes anatómi-
cas, produtos químicos ou laboratoriais, se estiverem contaminados ou se
forem suspeitos de contaminação (22). Nestes casos, são sujeitos a incine-
ração ou a autoclavagem (esterilização a altas temperaturas). Actualmente,
para reduzir os resíduos para incineração, Portugal tem optado pela auto-
clavagem de alguns destes.

RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS. Alguns materiais
contaminados, como as seringas, são colocados em
contentores especiais e encaminhados para incineração.

22

Que tipos de resíduos existem?

6.10
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Tal como as indústrias, as actividades agrícolas e pecuárias produzem
resíduos — resíduos agrícolas. Em Portugal, os resíduos agrícolas não têm
ainda legislação apropriada. No entanto, muitos produtores adoptam já as
normas nacionais e europeias de «Boas Práticas Agrícolas», assumindo 
a responsabilidade de separar os seus resíduos e de encaminhá-los para 
o tratamento adequado, consoante a sua origem e perigosidade.

Os resíduos sólidos urbanos (RSU) constituem o lixo que produzimos
em nossas casas, nos restaurantes, nas lojas, nos escritórios, etc. 

Dos materiais que compõem os RSU, fazem parte:

• matéria orgânica (por exemplo, restos de produtos alimentares);
• papel e cartão; 
• vidro;
• metais;
• plásticos.

BOAS PRÁTICAS PARA OS RESÍDUOS AGRÍCOLAS

• Não acumular resíduos em quantidades elevadas por longos
períodos de tempo. Devem ser encaminhados, através de
operadores licenciados, para a valorização, a
reciclagem ou a eliminação.

• Fazer a recolha e a concentração dos plásti-
cos, dos pneus e dos óleos.

• Não queimar plásticos, pneus e óleos na explo-
ração.

• Misturar no solo os estrumes e os chorumes
logo após a sua distribuição no terreno.

• As embalagens de produtos fitofarmacêuticos
e de medicamentos veterinários devem ser
armazenadas em locais secos e abrigados,
longe do alcance das crianças e dos animais e
afastados da área das culturas e das colheitas. 

PRÁTICAS PROIBIDAS PARA OS RESÍDUOS AGRÍCOLAS

Queima a céu aberto. Abandonar resíduos nos caminhos 
ou em linhas de água.

Abandonar ou enterrar resíduos no solo.

Será que APRENDI?
1. Como se classificam os resíduos?

Aluminio
Vidro

Papel
Plásticos

Embalagens
de produtos
químicos

Aço
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O tratamento dos resíduos sólidos urbanos
sofreu uma grande evolução nos últimos anos. Em
2002 foi encerrada a última lixeira em Portugal (23).
Os resíduos lançados nas lixeiras contaminavam os
solos, as águas e o ar.

Actualmente, a maioria dos resíduos deposita-
dos nos contentores é enviada para os aterros sani-
tários. Apenas uma pequena parte é incinerada ou
aproveitada para reciclar ou produzir adubos atra-
vés da compostagem.

LIXEIRA. A última lixeira existente em Portugal foi encerrada em
Janeiro de 2002.

23

Analiso…
1. O gráfico seguinte apresenta a evolução do tratamento de resíduos sólidos urbanos (RSU) ao longo dos

anos. Analisa-o e responde às questões que se seguem.

0
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Milhares de toneladas

Aterro Lixeiras e vazadouros controlados Incineração Compostagem Ecocentros

E V O L U Ç Ã O  D O  D E S T I N O  D O S  R E S Í D U O S  E M  P O R T U G A L

1.1 O que são resíduos sólidos urbanos (RSU)?
1.2 Quais são os tratamentos possíveis para os RSU?
1.3 Qual foi o tratamento que deixou de existir? 
1.4 Qual foi o tratamento que aumentou de forma significativa em 2000?
1.5 Como justificarias o aumento, em cerca de 500 000 toneladas, dos resíduos enviados para aterros 

em 2002, em relação a 2001?
1.6 Desde 2002, qual ou quais têm sido os tratamentos que mais aumentaram?

Qual é o destino dos resíduos sólidos urbanos?

6.11
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INSTALAÇÕES
TÉCNICAS INSTALAÇÕES

ADMINISTRATIVAS
ESTAÇÃO

DE TRIAGEM

PLATAFORMA DE
ARMAZENAMENTO

DE RECICLÁVEIS

UNIDADE
COMPLEMENTAR
DE TRATAMENTO

TELA DE ALTA
DENSIDADE

TERRA

RSU

GRAVILHA

TELA
GEOTEXTIL

UNIDADE DE
QUEIMA DE BIOGÁS

RSU

ETAL – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE ÁGUAS LIXIVIANTES

EFLUENTE TRATADO

CORTINA ARBÓREA

ECOPONTO

TUBOS DE
DRENAGEM
DE BIOGÁS

ATERRO
SELADO

CORTINA ARBÓREA

A recolha selectiva dos resíduos e a sua valorização tem aumentado
com o objectivo de evitar que os resíduos potencialmente recicláveis sejam
enviados para os aterros sanitários (24) .

FUNCIONAMENTO DE UM ATERRO SANITÁRIO.
24 Será que APRENDI?

1. O que é um aterro sanitário?

Os líquidos resultantes da lixiviação são
tratados em estações de tratamento de
águas residuais.

Os fardos colocados no aterro são
cobertos por terra.

Os fardos são depositados no aterro.

Após a recolha, os resíduos são levados para
a central de compactação de RSU.

Os resíduos são compactados em fardos.

Recolha
dos contentores.

Os solos do aterro são impermeabilizados 
de modo a que não fiquem contaminados.
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6.11

RECICLAGEM DE MATERIAIS. Produtos
produzidos com materiais reciclados.

COMPOSTAGEM. Processo de
transformação de resíduos orgânicos
(restos de comida ou agrícolas, ou ainda
aparas de jardins) em adubos. Estes
adubos são ricos em nutrientes (azoto,
fósforo e potássio); a sua utilização é uma
alternativa ao uso de fertilizantes químicos.

CICLO DOS RESÍDUOS. Transformação de resíduos em novos materiais. A valorização dos
resíduos economiza matéria-prima e reduz a quantidade de resíduos a depositar no aterro.

25

Os resíduos sólidos urbanos representam, na sua maioria, um desperdício
de recursos materiais e de energia. Muito do lixo que produzimos é também
ele um recurso, pois pode tornar-se matéria-prima para outra produção (25).

Matérias-primas

Indústria

Processamento

Produtos/bens
de consumo

Papel e
plástico

Resíduos
perigosos

Aterro selado
para resíduos
perigosos

Reciclagem

Composto
(adubo)

Papel

Plástico

Vidro

Restos de jardim
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ECOPONTO. Nos ecopontos existem
contentores diversificados (vidrão,
embalão, papelão e pilhão) para a recolha
selectiva dos resíduos sólidos urbanos
(RSU) que podem ser reciclados.

ATERRO SANITÁRIO. Os aterros sanitários
são o destino mais comum dos resíduos
sólidos orgânicos.

Quando se separa o lixo, e este é colocado no ecoponto correspondente,
contribui-se para que ele se transforme noutros produtos através da reciclagem.

O lixo orgânico deve ser colocado no contentor apropriado  nos dias e nas
horas sugeridas pelos serviços camarários correspondentes, para ser enca-
minhado para o aterro sanitário, para a compostagem ou para a incineração.

Reciclagem
Aterros sanitários
Compostagem
Incineração

DESTINO DOS RSU

Será que APRENDI?
1. Qual é o destino final dos resíduos

colocados nos ecopontos?

2. Quais são os destinos possíveis
para os resíduos orgânicos?

Resíduos orgânicos 
não-recicláveis

Vidro
e latas

Incineração

Aterro sanitário

Consumo doméstico
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6.11
Para diminuir a utilização dos recursos naturais utilizados na produção

de novos bens e para reduzir o volume de resíduos acumulados, desenvol-
veu-se a política dos 3 RT: reduzir, reutilizar e reciclar.

O primeiro passo é REDUZIR o consumo. Quanto menos consumirmos,
menos resíduos produzimos e menos produtos é necessário fabricar; logo,
os resíduos da produção também diminuem. 

3 R

TPolítica dos 3 RT Reduzir, reutilizar
e reciclar.

é mesmo necessário?
não sim

Utiliza-o

Reutiliza-o

Não o compres Compra-o

NOVO PRODUTO

F

é possível reutilizá-lo?

é possível reciclá-lo?

F

Resíduo

F
F

Fnão sim

Recicla-o
tem grande volume?

F

não sim

Combina a data 
de recolha com 

os serviços da tua
autarquia

Deposita-o
no contentor para 
o lixo doméstico

FF não sim
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Por vezes, os resíduos podem vir a ser recuperados e reutilizados nas
mesmas funções ou aplicados noutras. REUTILIZAR é o segundo passo
para diminuir o volume de resíduos produzidos.

Por fim, se os resíduos já não tiverem utilidade, há que verificar se é
possível RECICLAR, ou seja, transformá-los noutros produtos: os resíduos
devem ser, então, separados e colocados nos contentores apropriados (26).
Apenas os produtos que não podem ser reciclados dever ser depositados
nos contentores de lixo para aterro.

Será que APRENDI?
1. O que é a política dos 3 R?

1.1 Qual é a sua importância para o ambiente?

1.2 Qual das atitudes recomendadas nesta política te parece mais difícil de aplicar?

[Coloca as embalagens no embalão] [Coloca o vidro no vidrão][Coloca o papel no papelão]

[Coloca 
as pilhas 
no pilhão]

«Vamos tratar do lixo antes que ele trate de nós.»
26
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6.11
Sabias que:
• Num ano, um consumidor médio deita fora:

— 90 latas de bebida;
— 107 garrafas ou frascos;
— 45 kg de plásticos;
— 70 latas de alimento;
— 2 árvores gastas como papel;
— 10 vezes o seu próprio peso em refugos domésticos.

• As latas de alumínio são recipientes leves. Nos últimos vinte anos, 
a espessura dos recipientes de alumínio diminuiu cerca de 30 %.

• Cada 75 latas de aço reaproveitadas evitam o corte de uma árvore, e a
cada 100 latas economizamos o equivalente a uma lâmpada de 60 W
acesa durante uma hora.

• Por cada tonelada de papel reciclado evita-se o abate de 15 a 20 árvores
de porte médio. A produção de papel reciclado produz menos poluição
atmosférica, poupa água e energia e reduz a quantidade de resíduos no
aterro.

• O vidro é 100 % reciclável. A reciclagem do vidro permite a redução
do consumo de energia, e da extracção de areia, diminuindo a quanti-
dade de resíduos a depositar em aterro.

• Cem toneladas de plástico reciclado evitam a extracção de uma tone-
lada de petróleo.

• A reciclagem do plástico economiza até 90 % de energia e gera mão-
-de-obra pela implantação de pequenas e médias indústrias.

A mudança imediata dos hábitos de consumo e de atitude do Homem
perante as questões ambientais permitirá que o nosso futuro e o das gera-
ções que nos sucederão esteja assegurado.

A vida da Terra depende de ti, a vida da Terra depende de todos (27)!

E M  Q U A N T O  T E M P O  S E  D E G R A D A M  O S  MA T E R I A I S ?

0 100 200 300 400 500

Pilhas e baterias

Lata de alumínio

Lata de estanho

Tecido de nylon

Sapatos de couro

Pastilha elástica

Meias de lã

Casca de fruta

Papel

Ponta de cigarro

Tempo em anos

Garrafa de plástico

Fralda descartável

Tempos de decomposição dos resíduos na Natureza.
27

*
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Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente

OAlgarve vai passar a ter capacidade para produzir anualmente, a

partir de Novembro de 2006, até 80 toneladas de peixe criado

em jaulas oceânicas, através de um projecto do Instituto de

Investigação das Pescas e do Mar (IPIMAR). 

O objectivo é produzir, em jaulas oceânicas, espécies como o sargo e a

dourada através do sistema de aquacultura offshore (no mar), método que permite obter uma pro-

dução superior ao sistema de aquacultura tradicional, praticado em rias e sistemas lagunares.

O investigador Pedro Pousão Ferreira, investigador do IPIMAR, justifica a importância

estratégica deste sistema de aquacultura com o facto de Portugal consumir, anualmente, em

média 70 quilos de peixe per capita, quase o dobro da média da União Europeia, e dos stocks

naturais de peixe estarem a diminuir. 

Para Jorge Dias, investigador do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve,

embora «o reequilíbrio das populações no meio selvagem não se note em dois ou três anos, com

o passar do tempo, a produção em cativeiro alivia a captura nos ecossistemas selvagens e ajuda à

recuperação das espécies».

A jaula está situada a cerca de duas milhas da costa e tem uma parte que está à superfície, por onde

se alimentam os peixes, e a particularidade de se afundar completamente sempre que há mau tempo.

Neste momento, a aposta da produção recai sobre o sargo e a dourada, espécies muito produ-

zidas em aquacultura. No entanto, estão em curso experiências com corvinas e garoupas, sendo

que primeiro as espécies são criadas numa estação em terra e só depois transferidas para as jaulas.

TSF, 16 de Novembro de 2006 (adaptado)

1. Antes de leres o texto, responde às questões com «sim» ou «não».

1.1 É possível cultivar peixe no mar?

1.2 Os portugueses consomem muito peixe?

1.3 Existem jaulas para peixe?

2. Lê com atenção o texto que se segue.

S O U  U M  C I D A D Ã O  R E S P O N S Á V E L

1. Procura encontrar problemas na tua região que possam afectar a biodiversidade.

2. Pesquisa e tenta encontrar soluções para os resolver.

3. Escreve às instituições e autoridades responsáveis para os alertar sobre os problemas detectados.

3. Após a leitura do texto, responde às questões.

3.1 Volta a responder às questões do ponto 1. 

3.1.1 Em que questões mudaste de opinião?

3.1.2 Transcreve para o teu caderno as frases do texto que te fizeram mudar de opinião.

3.2 Qual é a importância da aquacultura?

3.3 Que espécies estão a ser cultivadas nas jaulas?

183
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... Ideias-chave

P Proteger a Natureza é conservar a biodiversidade e os recursos naturais, assegurando
a qualidade de vida do Homem.

P A extinção é o fim da existência de uma ou mais espécies causado pela incapacidade de
adaptação às alterações dos factores bióticos e abióticos do ecossistema.

P As causas humanas da extinção das espécies são a destruição dos habitats, a sua explo-
ração comercial, a poluição e a introdução de espécies exóticas nos ecossistemas.

P Algumas espécies em perigo de extinção em Portugal são: a foca-monge; o lince-ibérico;
o lobo-ibérico; várias espécies de morcegos e a águia-imperial.

P Em Portugal, as áreas protegidas classificam-se em: parque nacional, parque natural,
reserva natural, paisagem protegida e monumento natural.

P Ao desenvolvimento humano que procura satisfazer as necessidades do presente, sem compro-
meter a satisfação das necessidades das gerações futuras, dá-se o nome de desenvolvimento
sustentável.

P Os resíduos são substâncias ou objectos de que o Homem se desfaz ou tem intenção ou
obrigação de se desfazer.

P Há quatro tipos de resíduos: industriais, hospitalares, agrícolas e resíduos sólidos urbanos
(RSU).

P O destino dos RSU pode ser: reciclagem, compostagem, aterros sanitários e incineração.

P Política dos 3 R — reduzir, reutilizar e reciclar.

184

... DESCOBRE POR TI MESMO

• Espécies Ameaçadas em Portugal 1997 CD-ROM — Ed. Grupo Fórum Multimédia.
• Espíritos da Floresta Tropical. Discovery Channel.

• MENDES, J. (1995) – Portugal Natural. Lisboa: Edideco.
• TEIXEIRA, F. – Educação Ambiental em Portugal. Ed. LPN.
• HAILES, J.; ELKINGTON, J. (1992) – Guia do Jovem Consumidor Ecológico. Edições Gradiva.

• http://ecosfera.publico.pt/podefazer/conservacao.asp — Para ajudares a salvar a Terra.
• www.icn.pt — Instituto da Conservação da Natureza.
• http://www.pontoverde.pt/ — Gestão de resíduos.
• http://myfootprint.org/ — Para calculares a tua pegada ecológica.
• http://portal.icn.pt/ICNPortal/vPT/Medidas/Projectos+de+Conservação/Livro+Vermelho+dos+

Vertebrados+de+Portugal.htm?res=1280x800 — Espécies ameaçadas em Portugal.
• http://www.soslynx.org/ — Informações actualizadas sobre o lince-ibérico.
• http://www.pnm.pt/ — Parque Natural da Madeira.
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... Organizo as minhas ideias
O esquema que se segue representa uma possível organização dos conhecimentos que

adquiriste durante a exploração desta unidade temática.

Tenta completá-lo substituindo as letras presentes nas caixas vazias pelos termos que as
tornam lógicas.

Desenvolvimento
sustentável

P
R
O
T
E
G
E
R

A

N
A
T
U
R
E
Z
A

F

F

F
F

Reservas
naturais

Zonas de
paisagem
protegida

Monumentos
naturais

F

F

F

Parques naturaisF

Parques
nacionaisF

F

F

como

Exploração
comercial

C

Poluição

F

F

BF

F

provocada
por

Água

Enegia

Outros recursos

F

F

BensF

F

consumo
de

D

E

F

F

F

F

que
consistem

em

é gerir
os

promovendo o

conservando

F

Recursos
naturais

Biodiversidade Acriando

Extinção
das espécies

o que evita

que evitem a

como os

F Políticas

3 R

com
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AActividades
1. Classifica as afirmações seguintes como verdadeiras (V) ou falsas (F), corrigindo estas

últimas.

A — A biodiversidade é a variedade de espécies que existe no planeta.

B — Os países subdesenvolvidos têm facilidade em conservar as suas zonas de
biodioversidade.

C — A conservação da biodiversidade é apenas importante para conservar os seres vivos que
não o Homem.

D — A Terra está a diminuir de tal forma a sua biodiversidade, que se pensa que estamos
perante a maior perda desde a extinção dos dinossauros.

2. Quando é que se pode afirmar que uma espécie está extinta?

2.1 Refere dois exemplos de causas de extinção de espécies.

2.2 Dá dois exemplos de espécies portuguesas que estejam em perigo de extinção.

2.2.1 Refere as causas para esse perigo de extinção.

2.2.2 Se fosses governante na área do ambiente, o que farias para salvar essas espécies?

3. Lê atentamente o texto e responde às questões seguintes.

Estima-se que na Península Ibérica sobrevivam cerca
de 2000 lobos (Canis lupus signatus), dos quais 300
em território português. Durante o século XIX, os lobos
eram numerosos em Portugal, ocupando todo 
o território nacional. Contudo, já em 1910 era notório 
o seu declínio e, apesar do actual estatuto 
de conservação do lobo, os estudos até agora
realizados sugerem que a população lupina em
Portugal continua em regressão, encontrando-se
actualmente confinada à região fronteiriça dos
distritos de Viana do Castelo e de Braga, à província
de Trás-os-Montes e parte dos distritos de Aveiro, 
de Viseu e da Guarda. As causas do declínio do lobo
são, fundamentalmente, a perseguição directa 
e o extermínio das suas presas selvagens — o veado
e o corço. O declínio é hoje agravado pela fragmentação e destruição do habitat e pelo aumento
do número de cães assilvestrados.

A perseguição directa movida por pastores e caçadores — caça furtiva com armas de fogo,
remoção das crias das tocas, armadilhagem e envenenamento — deve-se à crença
generalizada de que o lobo ataca o Homem e os animais domésticos. A escassez de presas
naturais, provocada pela excessiva pressão cinegética sobre os cervídeos e pela destruição do
habitat, leva a que, de facto, os lobos por vezes ataquem os animais domésticos.

http://lobo.fc.ul.pt (adaptado) 

3.1 Qual é o número aproximado de lobos que vive em Portugal?

3.2 Em que zonas de Portugal existem lobos?

3.3 Os lobos sempre foram pouco numerosos em Portugal? Justifica a tua resposta com frases
retiradas do texto.

3.4 Que motivos existem para que esta espécie esteja em perigo de extinção?

3.5 O que se pretende dizer com «fragmentação e destruição do habitat»?
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4. O gráfico representa o consumo de água em diversas actividades domésticas.
Observa-o atentamente e responde às questões seguintes.

4.1 Quais são as actividades domésticas em que se consome mais água?

4.2 Refere duas medidas para reduzir o consumo de água.

4.3 Porque é importante poupar água?

5. Poupar energia é importante. Refere três formas de poupares energia em tua casa.

6. Observa a imagem e responde às questões que se seguem.

6.1 Que materiais representados na figura vão para o aterro sanitário?

6.2 O que defende a política dos 3 R?

6.3 Como separarias os materiais representados na imagem de modo a assegurar 
a sua reciclagem?

6.4 Enumera duas vantagens da reciclagem.

7. Refere as vantagens dos aterros sanitários em relação às lixeiras.

8. Será que a compostagem é um bom método de reciclagem de materiais
orgânicos? Justifica a tua resposta.

Descarga do
autoclismo

29%

Máquina de lavar loiça
3%

Máquina de
lavar roupa

21%

Lavatório
5%

Banho
9%

Lava-loiça
12%

Chuveiro
21%
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ÁGUA POTÁVEL

A figura evidencia o processo pelo qual se consegue que a água que abastece as nossas casas fique
apta para consumo.

1. Ter acesso a uma fonte de água potável de qualidade é muito importante. 

As águas que se encontram abaixo do solo designam-se por «águas subterrâneas».

Explica por que razão as águas subterrâneas apresentam um menor grau de contaminação por
bactérias e partículas do que as águas superficiais, como as dos lagos e dos rios. 

2. O tratamento da água passa por várias fases, nas quais se utilizam várias técnicas. O
processo de depuração representado na figura apresenta quatro fases (numeradas de 1 a 4).
Na segunda fase, a água é armazenada num tanque de sedimentação.

2.1 Selecciona a opção correcta. 

De que forma esta fase contribui para que a água fique mais limpa?

A— As bactérias da água morrem.

B— É acrescentado oxigénio à água.

C— As areias e as impurezas depositam-se no fundo.

D— As substâncias tóxicas decompõem-se.

Conviver COM AS CIÊNCIAS

Fonte de água

Grade

Depósito de sedimentacão
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3. Na quarta fase do tratamento, acrescenta-se cloro à água.

Por que razão se opta por este procedimento?

4. Imagina que, uma vez completo o processo de depuração, os técnicos encarregados de
analisar a qualidade de água da rede de distribuição descobrem que esta continua
contaminada com algumas bactérias perigosas.

Que medidas deveria tomar a população antes de beber esta água?

5. Selecciona a opção correcta. Beber água contaminada poderá ser a causa de um dos
seguintes problemas de saúde. Qual?

A — Diabetes.

B — Diarreia.

C— VIH/SIDA.

Água da torneira

Filtro Adição de cloro Controlo de qualidade 
da água
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P R O J E C T OÁrea de
Jornal do ambiente
Objectivos

• Trabalhar em equipa.
• Conhecer os problemas ecológicos da escola e da região.
• Alertar a comunidade escolar para os problemas existentes.
• Desenvolver as competências relativas à escrita e à compreensão do texto informativo.
• Desenvolver as competências relativas ao desenho gráfico.

1.a FASE F O R M A Ç Ã O  D E  G R U P O S  D E  T R A B A L H O  E  D E F I N I Ç Ã O  
D O S  C R I T É R I O S  D E  A V A L I A Ç Ã O  

• Os grupos de trabalho deverão ser a réplica de uma redacção de jornal. Deverá haver uma direcção,
que organiza o trabalho das diferentes equipas e escolhe os vários artigos que saem em cada
número, uma redacção, constituída por repórteres (incluindo os fotográficos), uma equipa editorial,
que revê os artigos (corrige o português, reescreve-os quando necessário para, por exemplo,
poderem caber no espaço destinado), e uma equipa gráfica, que monta as páginas.

• Os grupos poderão desempenhar funções diferentes em cada edição.
• Definição dos critérios de avaliação.

2.a FASE R E C O L H A  D E  M A T E R I A L

MATERIAL NECESSÁRIO:
• computadores;
• impressoras;
• máquinas fotográficas digitais;
• software para paginação e tratamento de imagem;
• tinteiros;
• papel;
• canetas;
• gravadores para entrevistas;
• fotocópias;
• mesas e cadeiras.

3.a FASE O R G A N I Z A Ç Ã O  D O  J O R N A L

• Escolham um título para o jornal.
• Escolham o formato do jornal (papel, digital ou ambos).
• Definam o método de impressão do jornal (impressoras, fotocópias).
• Organizem o jornal por rubricas (por exemplo: problemas ambientais 

na escola, em casa, na cidade, no jardim, etc.) e atribuam-lhes títulos.
• Coloquem em cada edição uma entrevista ou um inquérito que poderão fazer na rua, na escola ou

em qualquer outra instituição ou empresa 
(ex.: câmara municipal, empresa de recolha selectiva de RSU, etc.).

• Poderão ter uma secção onde têm apenas notícias científicas relacionadas com o ambiente.
• Poderão incluir notícias retiradas de outros órgãos 

de informação desde que citem a fonte.
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• Poderão fazer rubricas com curiosidades ecológicas e
sugerir sites, livros ou revistas que achem interessantes.

• Para organizar os espaços, utilizem um programa 
de paginação que permita colocar o texto em caixas 
de texto e mover as imagens para onde são necessárias.

4.a FASE O R G A N I Z A Ç Ã O  D O  T R A B A L H O
• Façam uma reunião com as várias equipas de trabalho

para decidirem que artigos pretendem elaborar, que
pessoas vão ser entrevistadas, etc.

• Dividam as tarefas pelas diferentes equipas de modo a obterem 
os artigos necessários.

• A equipa de desenho gráfico deverá sugerir diversas composições
gráficas (aspecto gráfico, tamanho e cor da letra, para os títulos 
e textos) à equipa editorial.

• A equipa de reportagem deve documentar-se sobre o assunto a tratar 
e preparar as suas questões.

• A equipa editorial deverá trabalhar inicialmente com a equipa gráfica 
e depois deverá rever os textos com os repórteres.

5.a FASE E X E C U Ç Ã O
• As equipas deverão escrever os textos e gravar num suporte informático

para entregar à equipa gráfica, que fará a sua composição gráfica.
• As imagens devem ser gravadas em ficheiros à parte e fornecidas 

à equipa gráfica.
• Imprimam o jornal, se for esse o objectivo, ou gravem-no 

em formato de página de Internet (HTML).

6.a FASE D I V U L G A Ç Ã O  D O  J O R N A L
• Para lançar o primeiro número, deverão fazer publicidade de

modo a aumentar a curiosidade das pessoas. Podem a colocar
cartazes na escola a anunciar a publicação do jornal.

• Afixem estes cartazes em locais estratégicos, como a cantina, 
o bar ou a sala de alunos.

7.a FASE A V A L I A Ç Ã O  
• Procedam à vossa auto-avaliação e à avaliação dos restantes

membros do grupo de acordo com os critérios no início 
do trabalho (ver proposta de avaliação na página 55).

u n i d a d e  6 Protecção e conservação da Natureza

Estima-se que existam, 
no nosso planeta, 4600 espécies
de mamíferos, 31000 espécies 
de peixes e mais de 900 000
espécies de insectos, muitos
dos quais ainda não estão
identificados.

Estima-se que, anualmente,
17 000 a 25 000 espécies
se extingam em todo 
o Mundo. Só na Europa 
há cerca de 1500 plantas
em risco de extinção ou já
extintas.
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... ANEXO I: Carta da Terra

INTRODUÇÃO

Estamos num momento crítico da história da Terra, em que a Humanidade tem de escolher o seu futuro e é
responsável pela preservação da Terra. Sob uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos
uma família humana, e uma só comunidade na Terra com um destino comum. Devemos unir-nos e construir
uma sociedade global sustentável, baseada no respeito pela Natureza, nos direitos humanos universais, na justi-
ça económica e numa cultura de paz. Temos uma responsabilidade: preservar a terra para as gerações futuras.

A Terra, a nossa casa.

A Terra, a nossa casa, está viva como comunidade de vida única. A Terra providenciou as condições essen-
ciais para a evolução da vida. A capacidade de recuperação das comunidades vivas e o bem-estar da Humani-
dade dependem da manutenção de uma biosfera saudável em todos os seus sistemas ecológicos: uma enorme
diversidade de plantas e animais, solos férteis, águas puras e ar limpo. Está nas nossas mãos mantê-la.

A situação do mundo.

Os padrões dominantes de produção e de consumo estão a devastar os ecossistemas, a originar a redução
drástica dos recursos e a extinção de algumas espécies. A par de um crescimento demográfico mundial acen-
tuado, ocorre a destruição da vida por guerras, fome, miséria, ignorância, doenças e injustiças. No entanto, se
quisermos, podemos ultrapassar todas estas dificuldades.

Desafios para o futuro. 

A escolha é nossa: ou formamos uma aliança para proteger a Terra e a Humanidade, ou acabaremos por
destruir a própria vida. É urgente alterar os nossos comportamentos e atitudes. Hoje, isso já é possível porque
temos os conhecimentos e a tecnologia necessários. Assim, é urgente construir um mundo mais humano e
igualitário, no qual todas as formas de  vida sejam valorizadas. Recordemos que tudo está relacionado:
Ambiente, economia, formas de convivência e ideias espirituais. Juntos, podemos propor soluções que
incluam todos estes factores.

Todos somos responsáveis.

Para mudar o nosso mundo necessitamos urgentemente de uma visão conjunta de valores básicos, que
proporcionem um fundamento ético à comunidade global emergente. Por isso, afirmamos os seguintes princí-
pios, todos interdependentes, cujo objectivo comum é um modo de vida sustentável. 
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PRINCÍPIOS

1. Respeita a Terra e todos os seres vivos: pessoas, animais e plantas.

2. Cuida dos seres vivos; entende-os e ama-os. Trata todos os seres vivos com respeito e consideração.

3. Ajuda a construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas, sustentáveis e pacíficas.

4. Garante as dádivas e a beleza da Terra para as gerações actuais e futuras.

5. Protege os sistemas ecológicos da Terra, com especial atenção para a diversidade biológica e para os proces-
sos naturais que sustentam a vida.

6. Adopta padrões de produção, de consumo e de reprodução que protejam as capacidades regenerativas da Terra,
os direitos humanos e o bem-estar de todos.

7. Ajuda a eliminar a pobreza no mundo. 

8. Coopera para que todos possam crescer e progredir de forma justa e permanente. 

9. Afirma que os homens e as mulheres têm os mesmos direitos a crescer de forma justa e permanente. Devem
receber educação, ter protegida a saúde e ter as mesmas oportunidades económicas.

10. Defende o direito de todas as pessoas a um ambiente natural e social capaz de assegurar a dignidade humana,
a saúde corporal e o bem-estar psíquico, concedendo especial atenção aos direitos dos povos indígenas e das
minorias.

11. Colabora para que todas as pessoas vivam sem violência e em tolerância e paz.

O CAMINHO SEGUINTE

Nós, os seres humanos, dependemos uns dos outros e temos o dever de conservar e melhorar o mundo em que
vivemos. Por isso, devemos trilhar um caminho que respeite a Carta da Terra.

É necessário imaginar e encontrar uma nova forma de vida, que permita que todos cresçam de forma justa e
equilibrada. As inumeras culturas existentes auxiliam-nos na busca; o diálogo constante entre essas culturas con-
duz à verdade.

Surgirão, certamente, dificuldades que, com esforço, serão superadas. Pelo bem-estar comum encontraremos
soluções. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Tudo nos pode ajudar: a arte, a Ciência, a religião, a educação, os
meios de comunicação, as empresas, as organizações, os governos. A união fará a força.

Para construir uma Terra, lar da Humanidade, as nações do mundo devem reiterar a sua união. A Carta da Terra,
uma nova lei universal, há-de ser aceite, e, consequentemente, respeitada e praticada por todas as nações e povos
do mundo. O meio ambiente sairá protegido e todas as nações crescerão com dignidade.

O nosso tempo será assim recordado: «Eles despertaram uma nova forma de existência», «eles resolveram cres-
cer de forma justa e permanente», «eles esforçaram-se pela justiça e pela paz», «eles celebraram com alegria o pra-
zer de viver».

Fonte: ASPEA
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... ANEXO II: Carta europeia da água

I. Não há vida sem água. A água é um bem precioso indispensável a todas as actividades humanas.

II. Os recursos hídricos não são inesgotáveis. É necessário preservá-los, controlá-los e, se possível, aumentá-los.

III. Alterar a qualidade da água é prejudicar a vida do Homem e dos outros seres vivos que dela dependem.

IV. A qualidade da água deve ser mantida em níveis adaptados às utilizações e, em especial, satisfazer as
exigências da saúde pública.

V. Quando a água, depois de ser utilizada, volta ao meio natural, não deve comprometer as utilizações que
dela serão feitas posteriormente.

VI. A manutenção de uma cobertura vegetal apropriada, de preferência florestal, é essencial para a conser-
vação dos recursos hídricos.

VII. Os recursos hídricos devem ser objecto de um inventário.

VIII. A eficiente gestão da água deve ser objecto de planos definidos pelas autoridades competentes.

IX. A salvaguarda da água implica um esforço muito grande de investigação científica, de formação técnica
de especialistas e de informação pública.

X. A água é um património comum cujo valor deve ser reconhecido por todos. Cada um tem o dever de a
economizar e de a utilizar com cuidado.

XI. A gestão dos recursos hídricos deve inserir-se no âmbito da bacia hidrográfica natural e não no das fron-
teiras administrativas e políticas.

XII. A água não tem fronteiras. É um bem comum que impõe uma cooperação internacional. 

www.mundodaagua.com (adaptado)
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Agricultura biológica — Prática agrícola
que se baseia num conhecimento
profundo das relações entre os terrenos
agrícolas e as espécies vegetais 
e animais que neles se desenvolvem.
Não se utilizam fertilizantes artificiais
nem se recorre a pesticidas.

Águas residuais — Águas que
transportam os detritos resultantes de
diversos tipos de actividades.

Alimentos — Substâncias
essencialmente constituídas por matéria
orgânica, consumidas pelos organismos,
que lhes fornecem a matéria e a energia
necessárias aos seus processos vitais.

Ambiente — Meio natural em que se vive.

Aquíferos — Massa de água. Pode ser
superficial ou subterrâneo.

Áreas protegidas — Regiões com
ecossistemas característicos, que
importa preservar, são protegidas por
normativas legais que visam proteger 
a sustentabilidade das paisagens 
e regular a intervenção humana,
nomeadamente nas actividades
extractivas.

Aterro sanitário — Escavação
devidamente preparada para a recepção
de resíduos. Os solos são
impermeabilizados impedindo a sua
contaminação e das águas subterrâneas.

Avifauna — Conjunto de espécies de
aves que habitam numa dada região.

Bacia hidrográfica — Zona territorial
com a característica comum de as águas
da chuva aí precipitadas desembocarem
num mesmo curso de água.

Bactérias — Organismos unicelulares
muito simples, desprovidos de núcleo.
Podem ser coloniais. Alguns são
benéficos, outros são patogénicos
(causam doenças).

Biodegradável — Substância que pode
ser decomposta no ambiente através da
acção de organismos vivos. Os materiais
biodegradáveis não se acumulam nas
cadeias alimentares e desaparecem do
ambiente com relativa rapidez.

Biodiversidade — Variedade de formas
de seres vivos. 

Biogás — Gás obtido a partir da
fermentação de excrementos e de restos
orgânicos, é utilizado geralmente para 
a produção de energia eléctrica.

Biologia — Ciência que estuda os seres
vivos (a vida).

Biomassa — Quantidade de matéria
orgânica que constitui os seres vivos.

Biosfera — Conjunto dos locais
habitados por seres vivos que inclui
parte da litosfera, da atmosfera e da
hidrosfera.

Camada de ozono estratosférico —
Camada situada entre os 20 e os 
50 quilómetros acima da superfície
terrestre e que protege os organismos
vivos dos raios solares ultravioletas. 

Cancro — Designação atribuída aos
tumores malignos. A proliferação de
células que se modificaram origina um
tumor que impede os órgãos de
funcionarem. Causa frequentemente 
a morte.

Canibalismo — Relação biótica entre
organismos da mesma espécie. Ocorre
quando um indivíduo se alimenta de
outro da mesma espécie.

Chorume — Gordura.

Chumbo — Metal pesado tóxico, utilizado
pelo Homem em pilhas, gasolina, tintas
especiais, canalizações, etc.

Chuva ácida — Fenómeno que 
ocorre quando gases, soluções 
e partículas de natureza ácida se
acumulam na atmosfera, dando lugar 
a uma precipitação líquida carregada
desses ácidos e prejudicial para 
o ambiente.

Combustão — Fenómeno que resulta 
da combinação de uma substância
combustível com um elemento
comburente (normalmente o oxigénio),
libertando a energia contida no
combustível sob a forma de calor 
e, muitas vezes, também de luz.

Combustíveis fósseis — Conjunto 
de combustíveis onde se incluem 
o carvão, o petróleo e o gás natural.
Começaram a formar-se há milhões 
de anos devido à transformação dos
resíduos vegetais e animais pela 
pressão e pelo calor. Por levarem 
tanto tempo a formar-se não são
renováveis.

Competição — Relação biótica entre
organismos, que podem ser ou não 
da mesma espécie, em que todos saem
prejudicados.

Compostagem — Processo de
tratamento de resíduos orgânicos, como
restos de alimentos, de jardinagem, etc.,
do qual, por fermentação, resulta um
adubo orgânico.

Comunidade biótica — Conjunto de
seres vivos que partilham um mesmo
ecossistema.

Comunidade clímax — Comunidade
definitiva, complexa e estável, que se
instala numa região e que só
desaparece em casos de desastres
ecológicos ou catástrofes naturais.

Comunidade pioneira — Comunidade
simples e instável que se instala num
local desabitado e que o modifica, sendo
progressivamente substituída por outra
mais complexa.

Consistência — Resistência à deformação
ou ruptura.

Contaminado — Poluído.

Cooperação — Relação biótica intra-
-específica em que todos os indivíduos
são beneficiados.

Crude — Petróleo em bruto, tal como 
é extraído.

DDT — Composto organoclorado, foi 
o primeiro insecticida sintético barato 
a ser produzido em grande escala.

Decomposição — Conjunto de reacções
que são responsáveis pela
transformação de matéria orgânica em
matéria inorgânica.

Degradação — Perda de qualidade.

Depuração — Tornar puro.

Desperdícios — Tudo o que sobra após
a transformação de alguns materiais
sólidos, líquidos ou gasosos; resíduos.

Detrito — Restos.

Dióxido de carbono — Gás incolor
produzido quando se queima qualquer
material contendo carbono na presença
de oxigénio. Actualmente, os níveis de
dióxido de carbono na atmosfera estão 
a subir, apesar de ser removido pelas
plantas e dissolvido nos oceanos.

Diurnos — Activos durante o dia.

Dormência — Capacidade de as plantas
adaptarem os seus ciclos de vida às
diferentes condições do clima. Enquanto
as condições são desfavoráveis, as
células dos gomos ou das sementes
mantêm-se num estado de vida latente.
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Ecologia — Ramo das ciências da vida
que estuda as relações dos organismos
vivos entre si e com o seu ambiente
físico.

Ecossistema — Sistema ecológico
formado pelo ambiente e pelos seres
vivos que nele vivem e com o qual se
relacionam.

Ectotérmicos — Animais que não
mantêm a temperatura corporal
constante, estando dependentes 
da temperatura do meio.

Edáfico — Relativo à constituição 
físico-química de um solo.

Efeito de estufa — Aquecimento 
da atmosfera terrestre provocado pela
acumulação de gases, principalmente
dióxido de carbono, que retêm o calor
do Sol.

Endémico — Nome que se dá 
a organismos ou grupos de organismos
restritos a uma região ou a um
ambiente.

Endotérmicos — Animais que mantêm
a temperatura corporal constante,
independentemente da temperatura
ambiente.

Energia renovável — Energia produzida
por fontes que não se esgotam, como,
por exemplo, a energia solar, a energia
eólica (vento), a energia das marés, 
a energia das ondas e a energia
geotérmica.

Espécie — Conjunto de organismos
anatómica e fisiologicamente
semelhantes e que, em condições
naturais, se cruzam entre si, dando
origem a descendentes férteis.

Esquiáfila — Planta característica 
de habitats sombrios.

Estenotérmicos — Organismos que não
toleram grandes variações de
temperatura.

Estomas — Aberturas existentes na
epiderme de órgãos aéreos das plantas,
sobretudo nas folhas, que facilitam 
a troca de gases com a atmosfera. Têm
a função de regular as perdas de água
nas plantas.

Estratificação — Organização em
camadas ou estratos.

Estrume — Dejectos de animais.

Euritérmicos — Organismos que
toleram grandes variações de
temperatura.

Eutrofização — O mesmo que
eutroficação. Processo que ocorre
quando um curso de água se torna
excessivamente rico em nutrientes, por
exemplo, devido a efluentes de esgotos 
e resíduos de fertilizantes. Como
resultado imediato, as plantas e/ou as
algas à superfície crescem demasiado 
e ocultam da luz as que vivem a uma
maior profundidade. Estas acabam por
morrer e, ao decomporem-se, esgotam 
o oxigénio da água, tornando-a
virtualmente sem vida.

Evapotranspiração — Perda de água
para a atmosfera resultante 
da evaporação e da transpiração 
das plantas.

Factor abiótico — Factores físicos 
e químicos do ambiente que influenciam
os seres vivos de uma comunidade.

Factor biótico — Factores que
correspondem às relações que se
estabelecem entre os seres vivos de
uma comunidade.

Fertilizantes — Produtos utilizados 
nas actividades agrícolas, que formam
os solos mais produtivos.

Fluxo de energia — Percurso ou
circulação da energia no ecossistema,
resultante da actividade dos organismos.

Fotoperiodismo — Variações no
comportamento dos seres vivos face 
a variações periódicas da luz.

Fotossíntese — Processo que consiste
na transformação da energia luminosa
em energia química contida em
substâncias orgânicas produzidas 
a partir de substâncias inorgânicas.

Fototropismo — Movimentos de
orientação em direcção à luz
(fototropismo positivo) ou em direcção
oposta à luz (fototropismo negativo).

Fotovoltaico — Conversão de energia
luminosa em energia eléctrica.

Fungos — Organismos pluricelulares,
com organização celular complexa 
e desprovidos de clorofila, que se
alimentam por absorção. São
decompositores, parasitas ou
simbiontes.

Germinação — Conjunto de processos
físicos e químicos que permitem 
o desenvolvimento do embrião de uma
semente, originando uma nova planta.

Gramíneas — Conjunto de espécies de
plantas, geralmente herbáceas, muito
abundantes nas comunidades vegetais.

Habitat — Local onde vivem os
organismos de uma determinada
espécie.

Halófila — Planta que cresce em
terrenos salgados.

Heliófila — Planta característica de
habitats bem iluminados.

Herbicidas — Produtos químicos que
servem para matar ervas e outras
plantas que competem com as espécies
cultivadas.

Hidrófilos — Que tem grande afinidade
com a água ou que necessita desta.

Higrófilos — Organismos que
necessitam de humidade elevada para
viver.

Húmus — Compostos orgânicos que
fazem parte do solo e que resultam da
transformação de detritos de seres vivos
através de uma cadeia de reacções
complexas promovidas por
microrganismos.

Impacto ambiental — Influência que
qualquer acção do Homem exerce sobre
o ambiente de uma determinada região.

Incineração — Método de tratamento 
de resíduos, através do qual estes são
destruídos por combustão.

Insecticidas — Produtos químicos que
servem para matar insectos, que em
geral constituem pragas das culturas.

Inversão térmica — Situação
meteorológica que se caracteriza pelo
posicionamento de ar frio sob ar quente.

Krill — Nome comum dado a um
conjunto variado de crustáceos,
semelhantes a camarões, que ocorrem
na coluna de água. Podem ser
encontrados em grandes quantidades
nos mares polares, em especial no
Antárctico, e constituem um importante
elo da cadeia alimentar marinha.

Líquenes — Associações simbióticas
entre fungos e algas.

872255 192-198_Anexos  22/2/07  17:46  Page 197



198

U

U

U

U

U

U

Lixiviação — Infiltração de líquidos no
solo.

Matéria orgânica — Produtos que 
fazem parte da constituição dos seres
vivos ou são produzidos por estes. 
Inclui materiais escretados por eles 
(por exemplo, dejectos) e os materiais
derivados de organismos mortos.

Materiais fermentáveis — Restos
orgânicos, como os restos das cozinhas
(cascas, ossos, espinhas, caroços) 
e dos jardins (ramos, relva, folhas), 
entre muitos outros, susceptíveis 
de fermentação.

Metal pesado — É altamente 
persistente no ambiente. Os seus
resíduos podem passar para as cadeias
tróficas, afectando as espécies
superiores.

Mercúrio — Metal pesado volátil e
extremamente tóxico. Apresenta-se
líquido à temperatura ambiente e é
utilizado em termómetros. A toxicidade
do produto depende da sua forma e do
modo como é absorvido.

Metabolismo — Conjunto de reacções
químicas que ocorrem numa célula ou
organismo.

Microrganismo — Ser vivo de
dimensões pequenas, só é visível ao
microscópio.

Minério — Substância mineral natural
da qual se extrai um metal ou um 
não-metal.

Musgos — Plantas muito simples de
locais húmidos, desprovidas de vasos
condutores e que dependem da água
para a reprodução.

Nicho ecológico — Local e função de
uma especie no habitat.

Nidificação — Construção de ninho,
pressupõe o acasalamento e a
reprodução.

Nocturnos — Activos durante a noite.

Nutrição — Processo através do qual os
organismos obtêm as substâncias
necessárias à vida.

Organismo — Ser vivo, unidade
morfológica e funcional com
características particulares.

Parque Nacional — Conjunto de
reservas naturais integrais e parciais
envolvidas por áreas de protecção e de
recreio. A presença de estabelecimentos
humanos só é possível sob condições
particulares.

Parque Natural — Áreas ricas em
recursos e paisagens naturais, nos quais
as comunidades sociais estão bem
integradas no ambiente. Pretende-se
conservar e proteger os recursos
naturais e promover as zonas rurais
envolventes, numa perspectiva de
conservação da Natureza.

Permeabilidade — Capacidade de um
solo em deixar passar água para zonas
inferiores.

Pesticida — Termo geral que engloba
todos os produtos químicos destinados
especificamente a matar ou a controlar
ervas, insectos, ácaros, doenças das
plantas e espécies que danifiquem as
culturas.

Petróleo — Rocha líquida, constituída
por detritos orgânicos, principalmente
algas e bactérias, que se foram
depositando no fundo dos mares e
sofreram decomposição.

Pirâmides ecológicas —
Representações gráficas dos vários
níveis tróficos de um ecossistema,
atendendo ao número de indivíduos
pertencentes a cada nível trófico, à
quantidade de energia contida em cada
nível ou ainda à quantidade de matéria
orgânica existente em cada um deles.

Poluente — Qualquer substância que
atingindo determinada concentração no
ambiente começa a afectar algumas das
suas características.

Poluição — Alterações na qualidade do
meio ambiente, resultantes da acção
prejudicial de certos agentes físicos ou
químicos.

População — Conjunto de seres vivos
da mesma espécie que vivem numa
determinada área.

Porosidade — Característica de poder
armazenar fluidos, água ou ar, em
espaços existentes entre as partículas
sólidas.

Potável — Água com qualidade  para
consumo.

Propágulo — Órgão destinado 
a assegurar a multiplicação de certos
vegetais sendo, geralmente, constituído
por várias células.

Radiação — Termo utilizado para
designar várias formas de transferência
de energia.

Radioactividade — Fenómeno ocorrido
quando o núcleo de um átomo muda
espontaneamente de natureza e emite
partículas de radiação ionizante.

Recursos biológicos — Matéria 
e energia que o Homem pode obter 
a partir de outros seres vivos.

Recursos energéticos — Matérias-
-primas utilizadas como fonte de
energia.

Recursos hídricos — Quantidade de
água a que, num dado lugar ou tempo,
se pode ter acesso.

Regeneração — Restabelecimento do
que estava destruído ou degradado.

Relações bióticas — Relações que se
estabelecem entre os seres vivos de
uma comunidade. Podem ser 
intra-específicas ou interespecíficas.

Resíduos industriais — Desperdícios
resultantes da actividade indústrial.

Resíduos perigosos — Resíduos que
contêm determinadas substâncias ou
produtos que põem em risco a saúde
pública.

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) —
Desperdícios domésticos produzidos por
todos os cidadãos.

Respiração — É o conjunto de
transformações químicas dos
constituintes alimentares que 
conduzem à libertação de energia. 
Este processo ocorre nas células, dentro
de estruturas denominadas
mitocôndrias.

Saúde pública — Bem-estar físico,
psíquico e social da população.

Simbiose — Relação de cooperação
duradoura e obrigatória entre dois
organismos de espécies diferentes.
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Sítios classificados — Zonas onde se
propõe a definição de áreas e medidas
indispensáveis à salvaguarda
paisagística de determinadas
ocorrências naturais e/ou construídas 
de interesse cultural, científico e/ou
técnico.

Substrato — Componente do meio
abiótico que constitui o suporte dos
seres vivos.

Sucessão ecológica — Conjunto de
comunidades progressivamente mais
complexas, que substituem 
a comunidade pioneira até à instalação
da comunidade clímax.

Sucessão ecológica primária —
Sucessão ecológica que se desenvolve
sobre um substrato que anteriormente
não foi colonizado.

Sucessão ecológica secundária —
Sucessão ecológica que se desenvolve
sobre um substrato já anteriormente
colonizado.

Termoperiodismo — Variações no
comportamento dos seres vivos face 
a variações periódicas de temperatura. 

Textura — Caracteriza o solo
relativamente à abundância dos diversos
constituintes.

Tóxico — Que envenena.

Volframite — Minério rico em volfrâmio.

Xerófilos — Organismos que sobrevivem
com pouca água.

Zona abissal — Domínio biogeográfico
das profundidades oceânicas, para além
dos limites do talude continental, em
geral com 4000 a 5000 metros.

Zona afótica — Zona submarina
profunda, em geral com profundidade
superior a 200 metros, isto é, situada
abaixo da zona disfótica, na qual não há
penetração da luz nem produtividade
primária por ausência de fotossíntese.

Zona disfótica — Zona com fraca
iluminação, e, por isso, inadequada para
a fotossíntese, situada abaixo da zona
eufótica e acima da zona afótica, 
isto é, entre 80 e 200 metros de
profundidade.

Zona eufótica — Camada superficial de
água dos mares, cuja espessura varia
com o coeficiente de extinção da luz, em
geral com menos de 60 a 80 metros,
que apresenta boas condições de
iluminação solar para a fotossíntese.

Zonação — Separação dos animais 
e plantas em zonas ou comunidades
descontínuas no espaço, conforme
diversos factores físicos, tais como a luz,
a temperatura, a agitação da água
(hidrodinamismo), a pressão 
e a natureza do substrato.
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