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BIOLOGIA E GEOLOGIA 10º ANO 

TRABALHO DE PESQUISA 

Assunto: INTERVENÇÃO DO HOMEM NOS SUBSISTEMAS TERRESTRES 

 
 
 

 RECURSOS HÍDRICOS 
A água é um recurso natural cada vez mais frágil e escasso. No entanto é um factor determinante para o 
desenvolvimento da vida. Face à intervenção antrópica no ciclo hidrológico, o Homem tem vindo a 
alterar progressivamente a qualidade da água para consumo assim como a reduzir a sua disponibilidade e 
adequabilidade para outros fins. 
Efectue um trabalho de pesquisa sobre recursos hídricos – sua disponibilidade, exploração e impactes – 
focando, entre outros, os seguintes aspectos: 

 Qual a distribuição e disponibilidade de água no planeta? 
 Que actividades humanas estão na origem da contaminação das águas, quer superficiais como 

subterrâneas? 
 Quais as consequências da exploração excessiva das águas subterrâneas? 
 Que soluções devem ser tomadas com vista à manutenção e preservação da qualidade deste recurso 

– importância das ETARs? 
 
 
 

 RECURSOS ENERGÉTICOS 
Os recursos energéticos são cada vez mais importantes para satisfazer as necessidades de uma sociedade 
tecnológica. O petróleo, o carvão e o gás natural são os combustíveis básicos da economia industrial 
moderna mas, além de se estarem a esgotar, provocam graves problemas sociais e ambientais. No 
sentido de um desenvolvimento mais sustentável é necessária a utilização de energias alternativas e 
limpas. 
Efectue um trabalho de pesquisa sobre fontes de energia focando, entre outros, os seguintes aspectos: 

 Fontes de energia mais utilizadas a nível mundial e sua problemática – combustíveis fósseis. 
 Conceito de energia renovável e energia não renovável. 
 Caracterização das fontes de energia renováveis (o que são, vantagens e desvantagens, …). 
 Dicas para uma utilização eficiente da energia pelo consumidor. 

 
 
 

 RECURSOS MINEIRAIS 
O aumento da população humana e a modificação dos estilos de vida das sociedades têm levado o 
Homem a procurar no subsolo ou superficialmente uma enorme quantidade de materiais com vista a 
manter determinados padrões de bem-estar. Face a uma crescente exploração de recursos minerais e 
outros materiais geológicos, as consequências no ambiente têm sido bastante significativas. 
Efectue um trabalho de pesquisa sobre os impactes ambientais da actividade mineira focando, entre 
outros, os seguintes aspectos: 

 O que entende por recursos minerais e qual a sua utilização? 
 Tipos de exploração mineira: exploração a céu aberto e subterrânea. 
 Explorações mineiras em Portugal (localização, materiais explorados) – mapa. 
 Quais os impactes originados numa região onde existe actividade mineira? 
 Que soluções devem ser adoptadas no sentido de preservar e recuperar o ambiente neste caso? 

 
 
 

 POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 
O modelo económico seguido pelas sociedades dos países industrializados tem criado uma enorme 
diversidade de actividades que são responsáveis pela produção e emissão de gases poluentes para a 
atmosfera. Estas emissões, cada vez mais intensas, têm provocado impactes muito significativos ao nível 
dos mecanismos reguladores do clima do planeta. 
Efectue um trabalho de pesquisa sobre a poluição atmosférica focando os seguintes aspectos: 

 Quais as principais fontes de poluição do ar? 
 Quais os efeitos mais visíveis deste tipo de poluição – chuvas ácidas, destruição da camada de 
ozono e efeito de estufa? 

 Que medidas podem ser tomadas no sentido de evitar o aquecimento global do planeta? 
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 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
Na maioria das actividades humanas há consumo de recursos naturais e consequentemente produção de 
resíduos, pelo que a diminuição sustentável destes deve passar por três grandes estratégias, vulgarmente 
designadas por política dos 3R – reduzir, reutilizar e reciclar. 
Efectue um trabalho de pesquisa sobre a gestão dos recursos sólidos urbanos focando, entre outros, os 
seguintes aspectos: 

 Quais os principais tipos de resíduos sólidos urbanos? 
 Qual a problemática ambiental associada às opções de eliminação de RSU – lixeiras, aterros 

sanitários, incineração. 
 Adopção de medidas mais ecológicas – reciclagem e compostagem. 

 
 
 

 DESASTRES NATURAIS 
Um desastre natural diz respeito a um acontecimento inesperado e incontrolável, de uma magnitude 
invulgar, que põe em causa ou ameaça vidas humanas ou bens materiais. O crescimento da população e a 
sua ocupação em áreas de risco geológico faz com que o resultado dessas catástrofes seja desastroso. 
Efectue um trabalho de pesquisa sobre a vulnerabilidade aos desastres naturais focando, entre outros, os 
seguintes aspectos: 

 O que é o risco geológico? 
 Qual a relação entre ocupação antrópica, risco geológico e vulnerabilidade aos desastres naturais? 
 Principais catástrofes naturais – sismos, tsunamis, vulcões, deslizamentos de terrenos, cheias, 

secas, tornados – e suas consequências. 
 Como evitar os desastres naturais – ordenamento do território. 

 
 
 

 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
As opções de um país e todas as acções que cada ser humano realiza têm impactes ao nível do ambiente 
e, por conseguinte, no futuro do nosso planeta. Sendo alguns recursos limitados e o ambiente susceptível 
de ser alterado, é hoje cada vez mais importante a tomada de decisões que visem a sustentabilidade. 
Efectue um trabalho de pesquisa sobre o desenvolvimento sustentável focando, entre outros, os seguintes 
aspectos: 

 Qual a relação actual entre o desenvolvimento económico e a sustentabilidade do planeta? 
 Que medidas têm sido tomadas para assegurar a sustentabilidade (cimeiras do ambiente)? 
 Como preservar o património geológico? 

 
 
 
 
 

A apresentação do trabalho é feita da seguinte forma: 
 

 Trabalho Escrito (data a definir) – cuja estrutura deverá seguir os seguintes pontos: 
Capa, Índice, Introdução, Desenvolvimento (dividido por assuntos), Conclusão, 
Bibliografia. Não se esqueça de enriquecer o seu trabalho com figuras/esquemas, 
devidamente numeradas, legendadas e com referência às fontes. 

 
 Exposição Oral à turma (data a definir) – deverá durar no máximo 15/20 minutos e 

todos os elementos do grupo devem participar. Para a apresentação oral poderão 
utilizar vários tipos de material (PowerPoint, acetatos, vídeo, outros…). 

 
 No final deverá ser elaborado um Mini-Poster (A4) com os aspectos mais importantes 

da pesquisa, que servirá de apoio ao estudo dos colegas dos outros grupos/temas. 
 

 Avaliação: serão avaliados os seguintes itens - a selecção adequada de informação, o 
desenvolvimento dos conteúdos, o rigor científico, a originalidade/ criatividade, a 
gestão adequada do tempo, a atitude, a apresentação/organização, a utilização de 
recursos e o esclarecimento das questões colocadas. 

 
 


