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Resumo 

 

No presente relatório pretendia-se realizar uma pequena investigação de modo a 

perceber se a utilização de uma metodologia de ensino baseado em casos (EBC), poderia 

promover a compreensão e a consolidação de conteúdos científicos em alunos de Ciências 

Naturais do 8.ºano de escolaridade.  

O ensino baseado em casos é uma metodologia capaz de desenvolver aptidões 

necessárias no mundo atual através da utilização de casos reais e, sobretudo, por tornar o 

aluno um elemento mais ativo na construção do seu conhecimento. 

Este estudo foi desenvolvido no âmbito de uma temática que relaciona as catástrofes 

antrópicas com a sustentabilidade, em particular o impacte destas sobre os solos. Os solos 

constituem um elemento integrador da Biologia e da Geologia e, por isso, são um recurso 

interessante para ser explorado com os alunos. Além disso, a sustentabilidade é um tema 

atual e transversal que deve ser considerado por todas as áreas do saber e que é essencial 

na formação de todos os futuros cidadãos. 

A triangulação de métodos foi escolhida no sentido de se recolherem dados de 

carácter quantitativo e qualitativo e, desta forma obter uma informação mais completa sobre 

a metodologia EBC.  

Apesar de não ter sido possível a implementação da investigação, devido à pandemia 

pelo SARS-Cov-2, que provoca um síndrome respiratório agudo designado por COVID-19, o 

presente trabalho proporcionou uma oportunidade de desenvolvimento de competências, no 

âmbito da planificação e do conhecimento científico e educacional, para a futura docente. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave 

Solo, poluição, catástrofes antrópicas, impacte ambiental, sustentabilidade, ensino 

baseado em casos. 
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Abstract 

 

In the present work it was aimed to conduct a small research in order to evaluate if 

case based teaching is a methodology that promotes the comprehension and the consolidation 

of scientific knowledge in Natural Sciences students. 

Case based teaching (CBT) is a methodology able to develop important skills to the 

current world, through the use of real cases and, above all, to make students more ative in the 

process of building their knowledge. 

This study was developed in the scope of a relation between anthropogenic disasters 

and sustainability, particularly the impact of this disaters in soils. Soil integrates Biology and 

Geology which makes it an interesting topic to be discussed with the students. Furthermore, 

sustainability is a current and transversal issue that should be adressed by all areas of 

knowledge and it’s essential in the shaping of future citizens. 

Mixed methods were chosen to collect qualitative and quantitative data in order to 

obtain a more complete information about CBT.  

Although the implementation of this investigation wasn’t possible, due to SARS-Cov-2 

pandemic, that causes an acute respiratory syndrome called COVID-19, the present work 

provided an oportunity to, the future teacher, develop planification skills and scientific and 

educational knowledge.  

 

 

 

 

 

 

Keywords 

Soil, pollution, anthropogenic disasters, environmental impact, sustainability, case 

based teaching 
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Capítulo I – Introdução 

O trabalho de um professor deve ser voltado para uma atividade de constante reflexão 

sobre as temáticas educativas. Um bom professor é aquele que pesquisa, que reformula, que 

observa e que se monitoriza tendo por objetivo melhorar a sua atividade docente. Neste 

sentido, a formação de novos professores deve incluir uma diversidade de aspetos que 

fomentem esta inquietação. A construção do processo de ensino deverá ser algo dinâmico e 

não estático, o que se traduzirá na atividade dos alunos onde se desenvolverá uma 

aprendizagem mais participativa e significativa.  

Por conseguinte, a preparação de futuros professores deve incluir uma investigação 

no contexto da sua prática letiva de forma a promover uma docência ativa e incentivar o uso 

deste tipo de ferramentas, que possibilitam não só a melhoria da atividade do professor-

investigador, como podem contribuir para um maior conhecimento do processo de ensino-

aprendizagem e das suas falhas e potencialidades. É neste contexto que surge o presente 

trabalho.  

Assim, a Iniciação à Prática Profissional (IPP) da qual faz parte a Prática de Ensino 

Supervisionada (PES) onde os futuros professores contactam, pela primeira vez, com a 

realidade escolar, com os alunos e com toda a dinâmica que envolve a profissão docente, 

também engloba a implementação de um plano de investigação do qual resulta o presente 

relatório. A investigação proposta, e que não foi realizada devido à pandemia pelo SARS-Cov-

2, é relativa a uma temática integradora de conteúdos da Biologia e da Geologia na disciplina 

de Ciências Naturais e seria aplicada a alunos do 8.º ano de escolaridade da Escola 

Secundária/3 Aurélia de Sousa no ano letivo 2019/2020. A IPP faz parte do Mestrado em 

Ensino de Biologia e de Geologia no 3.º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário. 

A situação de pandemia pelo SARS-Cov-2, que provoca um síndrome respiratório 

agudo designado por COVID-19, que afetou a todos cidadãos do nosso planeta, surgiu 

durante o ano letivo em que se realizava a PES/IPP. Como os estabelecimentos de ensino 

foram encerrados e se passou a adotar um regime de ensino à distância, não foi possível a 

implementação deste estudo nas turmas. Por conseguinte, o presente relatório apresenta a 

base teórica subjacente ao estudo proposto, mas não inclui os resultados da sua aplicação. 

 

I.1. Contextualização da Investigação 

No contexto mundial atual a sustentabilidade é um tema fundamental. A 

sustentabilidade está relacionada com a capacidade de resiliência de um ecossistema e com 

o desenvolvimento sustentável na medida em que este representa a utilização dos recursos 

naturais pelas gerações atuais de modo a que estes também possam ser estar disponíveis 
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para as gerações futuras (Relatório Brundtland (WCED, 1987) citado em Agência Portuguesa 

do Ambiente, 2020, parágrafo 8). Para que isto possa ser concretizado torna-se pertinente o 

debate sobre os fenómenos que causam impacte ambiental, a forma como deve ser realizada 

a sua prevenção e a sua minimização. 

As alterações no meio ambiente, de uma determinada região ou de nível global, podem 

acontecer de uma forma natural, por exemplo, através de uma elevada atividade vulcânica, 

de inundações ou até de incêndios de ocorrência natural. Contudo, atualmente, o Homem tem 

sido o responsável por grandes alterações ambientais que têm consequências para todos os 

seres vivos e que, inclusive, colocam em causam a sua própria sobrevivência.  

Os danos de larga escala provocados em determinada região podem designar-se por 

catástrofes e estas podem ser causadas por fenómenos naturais, as catástrofes naturais, ou 

serem uma consequência da ação humana, as catástrofes antrópicas. Ambas podem 

contribuir para a destruição de habitats e morte de diversos seres vivos com consequente 

alteração da dinâmica dos ecossistemas. 

Os solos são um tema que, apesar de muitas vezes esquecido, tem vindo a ganhar 

ênfase nos últimos anos. A comunidade científica tem-se debruçado cada vez mais sobre este 

recurso natural que é tão vital aos ecossistemas terrestres e as populações têm sido alertadas 

para a utilização sustentável do mesmo. Acompanhando esta tendência desenvolveu-se o 

seguinte estudo onde através dos solos e da sustentabilidade, se procurou envolver cada vez 

mais os alunos na realidade do seu país e do mundo e torná-los futuros cidadãos ativos e 

conscientes (DGE, 2018).  

Assim, tendo por base estes temas, procurou-se obter indicadores quanto a uma 

metodologia promotora de uma aprendizagem ativa, o Ensino Baseado em Casos (EBC). 

 

I.2. Justificação da investigação 

Atualmente os alunos têm acesso a diversas informações, através de notícias, das 

redes sociais, etc. relativas ao meio ambiente. Contactam, então, com catástrofes naturais e 

antrópicas e com os seus efeitos devastadores na natureza e na sociedade. A forma como 

estas catástrofes se relacionam com a sustentabilidade e com a preservação dos recursos 

naturais nem sempre está presente na mente dos estudantes bem como de que forma este 

conceito (a sustentabilidade) condiciona a manutenção dos recursos naturais disponíveis e 

das populações humanas e que, portanto, pode atingir cada um de nós. Os alunos, por vezes, 

não conseguem interpretar o conteúdo a que têm acesso nem estabelecer uma relação entre 

este e o conhecimento abordado nas aulas, mostrando, assim, alguma dificuldade na análise 

crítica de situações reais que se referem a dados científicos. Nas aulas os alunos, por vezes, 
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mostram uma certa hesitação na discussão de casos que aparecem nos manuais escolares 

e na formulação de respostas relativas aos casos apresentados. 

Sendo o objetivo último preparar os alunos para uma análise mais discutida da ciência, 

fomentando o seu raciocínio científico e capacitando para uma abordagem mais ativa face a 

situações do quotidiano, e de forma a auxiliar os alunos numa melhor interpretação do meio 

que os rodeia e a contribuir para uma melhor aprendizagem dos conteúdos científicos surge 

este estudo.  

Para além disso, numa era em que a educação constituiu um dos focos de maior 

atenção, na qual os métodos utilizados são cada vez mais questionados para ir de encontro 

a uma geração em constante mudança, torna-se pertinente a análise de diversas 

metodologias educacionais. Neste âmbito utiliza-se uma metodologia ligada ao ensino 

orientado para a investigação, o ensino baseado em casos, de modo a aferir sobre a sua 

eficácia no auxílio da compreensão e consolidação de conceitos científicos. Por conseguinte, 

foi construído um caso, baseado em situações da realidade portuguesa, onde conteúdos 

biológicos e geológicos se relacionam para contribuir para uma aprendizagem mais efetiva e 

reflexiva. Neste estudo, investiga-se, portanto, a utilidade da análise de estudos de caso em 

sala de aula e as atitudes demonstradas pelos alunos durante o desenvolvimento desta 

análise. 

 

I.3. Problema de Investigação 

Nesta investigação pretendeu-se averiguar se a utilização de uma metodologia de 

ensino baseada em casos, recorrendo a um caso em contexto de sala de aula potencia a 

compreensão e consolidação de conhecimentos/conceitos e o desenvolvimento do raciocínio 

crítico científico em alunos de Ciências Naturais do 8.ºano. 

Neste contexto, surge o seguinte problema de investigação: A utilização de uma 

metodologia de ensino baseado em casos é capaz de promover a compreensão e a 

consolidação de conhecimentos em alunos de 8.ºano de Ciências Naturais? 

 

I.4. Hipóteses de Investigação 

Neste estudo são integrados métodos quantitativos e qualitativos. Na análise relativa 

aos primeiros, e no que se refere aos testes a serem aplicados, pré e pós-teste, as hipóteses 

colocadas são: 

H0: A utilização do ensino baseado em casos não promove a compreensão dos 

conteúdos concetuais lecionados. 
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H1: A utilização da metodologia de ensino baseado em casos promove a compreensão 

dos conteúdos concetuais lecionados. 

Estas depois de analisadas estatisticamente seriam acompanhadas de comentários 

de ordem mais qualitativa e complementadas pela análise dos dados obtidos com os 

instrumentos de recolha de dados qualitativos, as escalas de observação (na forma de grelha). 

 

I.5. Objetivos da Investigação 

Os objetivos a alcançar com este plano de investigação encontram-se divididos em 

concetuais, educativos e profissionais. 

Os objetivos concetuais dizem respeito aos conteúdos curriculares que se pretende 

que o aluno desenvolva ou que consiga relacioná-los com outros e, em último grau, com a 

realidade. Estes são: reconhecer as causas e as consequências das catástrofes antrópicas 

nos solos; compreender a importância dos solos; relacionar os usos do solo com o 

desenvolvimento sustentável. 

Os objetivos educacionais prendem-se com o facto de este plano estar relacionado 

com a investigação no ensino das ciências e com o que se espera da intervenção em sala de 

aula. São os seguintes: promover a literacia científica, as aprendizagens significativas e o 

pensamento crítico através da utilização de estudos de caso; relacionar os conteúdos 

aprendidos em sala de aula com uma situação real do meio envolvente e, valorizar as 

abordagens com componente Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) na 

compreensão e consolidação de conteúdos científicos. 

Os objetivos relativos ao desenvolvimento profissional evidenciam o que é esperado 

que o professor investigador alcance com esta investigação e que se traduz numa melhor 

construção da sua formação enquanto orientador, facilitador e promotor da aprendizagem dos 

alunos. Deste modo, estes objetivos são: promover uma docência baseada numa prática mais 

aberta e ligada às situações do quotidiano e, contribuir para o desenvolvimento de 

competências profissionais de investigação no âmbito do ensino das ciências. 

 

I.6. Organização do Relatório de Estágio 

Para uma melhor compreensão dos componentes que envolvem a investigação o 

presente relatório de estágio foi organizado em sete capítulos distintos. Os agradecimentos, 

o resumo do trabalho, o índice e as listas relativas a tabelas, figuras e abreviaturas abrem 

este relatório antes da apresentação dos capítulos que o constituem. 
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O primeiro capítulo corresponde à Introdução do trabalho e elucida quanto ao contexto 

científico onde se insere este estudo e qual o motivo da sua realização, quais os objetivos, o 

problema e as hipóteses de investigação e de que forma está estruturado. 

O segundo capítulo refere o Enquadramento teórico científico utilizado na aula onde 

seria aplicada a metodologia educativa a ser testada. O caso em questão diz respeito a temas 

atuais de ameaças ao recurso natural solo, os quais não só pertencem à realidade portuguesa, 

mas também constituem uma preocupação para diversos países. 

No terceiro capítulo, no Enquadramento Educacional, é feita a contextualização 

curricular e descrita a metodologia educacional a ser utilizada, o ensino baseado em casos e 

o contexto em que esta se insere, isto é, num ensino orientado para a investigação. 

A Metodologia de Investigação surge no quarto capítulo e engloba a caracterização da 

investigação, as técnicas de testagem e observação utilizadas, os instrumentos de recolha de 

dados (teste cognitivo e escalas de observação), o tratamento de dados e a descrição da 

amostra. 

O quinto capítulo diz respeito à Implementação do estudo. O plano de intervenção para 

a aplicação da metodologia educacional é aqui definido bem como as estratégias e materiais 

a serem utilizados na sala de aula. 

Os Resultados e Discussão aparecem no sexto capítulo. Neste, os resultados obtidos 

nos testes cognitivos e nas escalas de observação seriam apresentados e, em seguida, 

analisados na discussão. Contudo, neste capítulo, são apenas referidos os resultados 

esperados. 

No sétimo capítulo fazem-se as considerações finais sobre todo o trabalho e são 

apresentadas as conclusões gerais do estudo, as limitações encontradas e as contribuições 

do estudo para o desenvolvimento de um futuro profissional docente. 

No final, encontram-se as referências bibliográficas e os apêndices no qual se expõe 

os materiais utilizados neste trabalho de investigação. 
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Capítulo II – Enquadramento científico 

As catástrofes ou os desastres (como, muitas vezes, aparece na literatura) são 

eventos que ocorrem num determinado período (em geral curto) e que provocam alterações 

severas num determinado local. De acordo com o Office for Outer Space Affairs das Nações 

Unidas, desastre define-se como uma “disrupção séria de uma comunidade ou sociedade 

devido à interação de eventos aleatórios com as condições de exposição e capacidade 

conduzindo a uma ou mais das seguintes perdas ou impactes: humanas, materiais, 

económicas e ambientais” (UN-SPIDER, 2014). A Lei de Bases da Proteção Civil refere a 

catástrofe associada ao conceito de acidente grave, “um acontecimento inusitado com efeitos 

relativamente limitados no tempo e no espaço, suscetível de atingir as pessoas e outros seres 

vivos, os bens ou o ambiente” (DRE, 2006). Neste contexto catástrofe é “o acidente grave ou 

a série de acidentes graves suscetíveis de provocarem elevados prejuízos materiais e, 

eventualmente, vítimas, afetando intensamente as condições de vida e o tecido 

socioeconómico em áreas ou na totalidade do território nacional” (DRE, 2006). Uma catástrofe 

é, então, um evento repentino que provoca uma disrupção no funcionamento de uma 

comunidade e causa perdas humanas, materiais, económicas ou ambientais que excedem a 

capacidade de resposta da sociedade (IFRC, 2020a).  

Estes acontecimentos podem ser classificados de diversas formas (Shi, 2019). É 

possível, por exemplo, classificar de acordo com o risco, definindo-se aqui risco como “evento 

ameaçador ou a probabilidade de ocorrência de um fenómeno potencialmente devastador 

num determinado período de tempo e numa determinada área” (IFRC, 2020b). Neste caso, a 

divisão estabelece a existência de riscos naturais, que são fenómenos de ocorrência natural 

que provocam eventos rápidos ou lentos, e de riscos tecnológicos ou antrópicos, que são 

causados pelo Homem. Os riscos naturais podem ser: geofísicos (sismos, tsunamis, 

derrocadas, atividade vulcânica), hidrológicos (inundações e avalanches), climáticos 

(temperaturas extremas, secas e incêndios de ocorrência natural), meteorológicos (ciclones e 

tempestades) ou biológicos (epidemias e pragas de animais). Os riscos antrópicos ocorrem 

em zonas próximas aos humanos e resultam de conflitos complexos, fome, populações 

deslocadas, acidentes de transporte ou industriais, degradação ambiental e poluição (IFRC, 

2020b; Jha, 2010). Contudo, uma forma mais simples de classificação consiste na separação 

em naturais quando provocados por fenómenos da Natureza, ou antrópicos quando 

originados pela ação humana (Jha, 2010). Por exemplo, furacões, tempestades, secas, 

inundações, erupções vulcânicas, sismos e até um impacto de um meteorito são catástrofes 

naturais (Figura II.1.), enquanto que deflorestação, poluição, incêndios e invasões biológicas 

são catástrofes antrópicas (Figuras II.2, 3, 4, 5, 6 e 7). Muitas vezes, estes fenómenos não 
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ocorrem separadamente, mas um pode potenciar a ocorrência do outro, ou seja, naturais e 

antrópicos podem interagir, combinando-se e aumentando a probabilidade de ocorrência um 

do outro (Gill & Malamud, 2017).  

As catástrofes, sejam naturais ou antrópicas, são fenómenos que podem trazer 

consequências graves para a dinâmica dos ecossistemas e para as populações humanas. Ao 

longo da história geológica do planeta Terra existem vários exemplos como a extinção em 

massa de diversos seres vivos no final do Pérmico. Na história humana, a erupção vulcânica 

do Vesúvio, na Itália, que provocou o desaparecimento da cidade de Pompeia. As catástrofes 

também podem ser responsáveis por uma diminuição da diversidade intraespecífica através 

da eliminação de seres vivos com determinadas características que após a catástrofe deixam 

de fazer parte da diversidade genética da população. 

No presente trabalho são descritos com maior profundidade as catástrofes antrópicas 

uma vez que estas, em particular a poluição possuem uma relação direta com o tema tratado 

no relatório. Por outro lado, não são referidas todas as catástrofes existentes, mas apenas 

são descritas as que possuem relevância no programa de Ciências Naturais de 8.ºano de 

escolaridade (Bonito et al., 2013). 

 

II.1. Catástrofes naturais 

Este tipo de catástrofes causa, em média, cerca de 60000 mortes por ano e é 

responsável por 0,1% das mortes em todo o mundo (Ritchie & Roser, 2014).  

 

II.1.1. Sismos 

Os sismos (Figura II.1.A) consistem em movimentos vibratórios terrestres causados 

pela propagação de ondas sísmicas em profundidade e na superfície. Estes causam fraturas 

e vibrações na superfície terrestre, liquefação, derrocadas, réplicas e/ou tsunamis. Como 

consequência de um sismo podem ainda ocorrer incêndios. Este tipo de fenómeno é agravado 

pelo tempo de ocorrência e pelo número e intensidade das réplicas, entre outros fatores 

(WHO, 2020b). 

 

II.1.2. Atividade vulcânica 

A atividade vulcânica (Figura II.1.B) baseia-se em fenómenos primários, a erupção 

vulcânica que se caracteriza por uma libertação de lava a altas temperaturas, de gases e 

piroclastos, e em fenómenos secundários, consequência dos primários, como incêndios e o 

derretimento de glaciares que podem originar inundações e desencadear derrocadas pela 

mistura da água com os sedimentos das vertentes do vulcão. Dependendo da dimensão e 
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das medidas de minimização implementadas estes fenómenos podem provocar danos 

severos (CDC, 2020b; WHO, 2020e). 

 
 

 

 

 

 

II.1.3. Secas 

A seca (Figura II.1.C) consiste num período prolongado de défice de água durante o 

ciclo climático natural. Esta é um fenómeno lento que é causada por uma precipitação inferior 

à média em combinação com outros fatores (como o tipo de solo). Por um lado, resulta numa 

diminuição da disponibilidade de água e de alimentos a curto prazo. Por outro lado, pode ser 

responsável por danos ambientais, económicos e na saúde das populações. Por vezes, é 

possível prever a sua ocorrência e tomar algumas medidas de minimização dos seus 

impactes. (WHO, 2020a; CDC, 2020a). 

 

II.1.4. Tempestades 

As tempestades (Figura II.1.D) são eventos climáticos que podem afetar gravemente 

uma determinada região. Estas, muitas vezes, estão associadas a tornados, furacões e 

ciclones tropicais. Estes fenómenos caracterizam-se pela presença de elevados níveis de 

pluviosidade e ventos fortes e, para além de destruírem diversos bens materiais, contribuem 

para outros eventos catastróficos como inundações e derrocadas (WHO, 2020d). 

 

II.1.5. Inundações 

As inundações (Figura II.1.E) correspondem ao aumento do volume de água num 

determinado local. Estas podem ser classificadas de acordo com a sua velocidade de 

Figura II.1. Catástrofes Naturais (exemplos). A – Sismos; B – Atividade vulcânica; C – Secas; D – Tempestades; E – 

Inundações. Fontes: https://visao.sapo.pt/atualidade/sociedade/2018-10-03-quando-um-sismo-transforma-o-solo-em-agua/; 

https://conhecimentocientifico.r7.com/vulcoes/; https://domtotal.com/noticia/1252701/2018/04/estudo-indica-que-o-

aquecimento-global-intensificara-as-secas-na-europa/; https://www.brasil247.com/oasis/tempestades-perigo-que-vem-do-

ceu; https://noticias.r7.com/internacional/fotos/mais-de-mil-pessoas-sao-retiradas-de-casa-por-inundacoes-na-australia-

04022019#!/foto/1. 

A 

E D 

C B 
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ocorrência: repentinas, fluviais (maioritariamente sazonais) e costeiras (muitas vezes 

associadas a ciclones tropicais, tsunamis ou tempestades). As consequências produzidas por 

esta catástrofe dependem da sua frequência, da estação do ano, da profundidade da água, 

da velocidade, do aumento e da sua duração (WHO, 2020c). 

 

II.2. Catástrofes antrópicas 

As catástrofes antrópicas descritas são a desflorestação, os incêndios, as invasões biológicas 

e a poluição. 

 

II.2.1. Desflorestação 

A desflorestação é a destruição ou perda de floresta. A FAO define a desflorestação 

como a conversão da área de floresta para outros usos não-florestais, independentemente de 

esta ser induzida ou não pelo Homem (FAO, 2020a). Ainda segundo a FAO, a floresta é um 

terreno maior que 0,5ha com árvores maiores que 5 metros e cuja canópia cobre mais de 10% 

(FAO, 2020b). As florestas constituem ecossistemas nos quais várias espécies de árvores, 

arbustos, e diversos tipos de seres vivos interagem entre si. As florestas são fundamentais 

para o ciclo da água, a conservação do solo, o sequestro de carbono e para a proteção do 

habitat de diversas espécies (FAO, 2016), por isso o seu desaparecimento constitui uma 

catástrofe com inúmeras consequências ao 

nível dos ecossistemas e da produção de 

alimento, entre outros. Por todo o mundo 

têm existido alterações na área de floresta 

existente, segundo a FAO a América do Sul 

e a África têm sido os continentes mais 

afetados pela perda de árvores nos últimos 

30 anos (FAO & UNEP, 2020) Contudo, 

apesar de a desflorestação continuar, esta 

tem vindo a diminuir nos últimos anos. 

Segundo a Global Forest Watch (2020), Portugal perdeu 45% (1,03Mha) da sua cobertura 

arbórea, entre 2001 e 2019. 

As causas da desflorestação são variadas e devem ter em conta o local em questão. 

As causas de origem antrópica, incluem incêndios que causam a perda da biomassa florestal 

por combustão, o abate de árvores, poluição ou pragas que destroem a vegetação e, ainda, 

a introdução de espécies invasoras. Outros fatores podem ainda ser chuvas ácidas 

(principalmente nos países industrializados), abate de árvores para aquecimento doméstico, 

mobiliário, construção civil e comércio de madeira exótica. Os incêndios têm um papel 

Figura II.2. Desflorestação. Fonte: 

https://rr.sapo.pt/2019/08/07/mundo/brasil-desflorestacao-

da-amazonia-cresce-278-num-ano/noticia/160430/. 
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preponderante e só em 2015 foram responsáveis pela perda de 98 milhões de hectares de 

floresta, a maioria em regiões tropicais. As pragas de insetos, doenças e eventos climáticos 

foram responsáveis pela degradação de florestas, principalmente nas zonas temperada e 

boreal (FAO, 2020a). Atividades humanas como a expansão da agricultura, o crescimento 

urbano, o desenvolvimento de infraestruturas e exploração mineira são os grandes 

desencadeadores das causas que provocam a desflorestação. Por exemplo, no Brasil, muitos 

incêndios são provocados para uma substituição da floresta para pastagens ou para a 

agricultura. E esta mesma substituição acontece um pouco toda a América do Sul. No 

sudoeste da Ásia, plantações para a produção de óleo de palma e de biocombustíveis 

substituíram a floresta nativa. Em África, também a necessidade de aumento da produção 

agrícola é responsável pela perda de área florestal (FAO, 2016). 

As consequências da perda de floresta são a perda de biodiversidade através do 

desaparecimento de seres vivos e do seu habitat, diminuição da captação de dióxido de 

carbono pois os níveis de fotossíntese são reduzidos nessa região, alteração do regime das 

chuvas uma vez que a evapotranspiração é reduzida e, consequentemente, afeta os níveis 

de humidade na atmosfera, e erosão do solo. Esta última acontece devido à ausência da 

vegetação que protege o solo da erosão pelo vento e pela chuva, e de raízes que ajudam a 

fixá-lo num determinado local. A desflorestação também causa alterações nos nutrientes e na 

matéria orgânica presente no solo. 

 

II.2.2. Incêndios 

De acordo com a Proteção Civil “um incêndio é uma ocorrência de fogo não controlado, 

que pode ser extremamente perigosa para seres vivos e estruturas” (SRPCBA, 2020). Os 

incêndios podem ser de ocorrência natural ou causados pelos humanos. Este tipo de evento 

pode direcionar a evolução de determinados locais, das espécies aí existentes e até permitir 

a manutenção de uma determinada 

comunidade de espécies (Keeley & Rundel 

2005 citado por McLauchlan et al., 2019). 

Por outro lado, no caso das populações 

humanas alguns incêndios podem auxiliar 

na segurança de aldeias e cidades. 

Contudo, em grande parte dos casos, os 

fogos são uma força destruidora com 

consequências devastadoras para os 

ecossistemas e das quais é, muitas vezes, 

difícil recuperar. Os incêndios causados pelo Homem devem-se à negligência ou a acidentes 

Figura II.3. Incêndios. Fonte: 

https://www.publico.pt/2020/07/30/sociedade/noticia/incendio-

covilha-novamente-activo-1926526. 
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através da realização de queimadas realizadas para a limpeza de determinados locais, por 

exemplo, para futuros pastos e queima de lixo, entre outras, e devem-se a atos intencionais, 

os fogos criminosos (ANPC, 2018).  

As consequências deste tipo de catástrofe para os ecossistemas são: destruição de 

habitats através da queima de árvores e arbustos e de húmus, morte dos organismos (fungos, 

plantas, animais, …) que vivem no local, desertificação do solo (pela destruição da camada 

mais superficial) e contribuição para o aquecimento global devido à libertação de gases com 

efeito de estufa e destruição de organismos sequestradores de carbono. 

No que se refere aos solos, os incêndios produzem efeitos nas suas propriedades 

físicas, químicas, mineralógicas e biológicas. Dependendo da intensidade e duração desta 

catástrofe esta provoca uma diminuição da quantidade de matéria orgânica, uma redução total 

ou parcial da camada mais superficial do solo, pode ocorrer diminuição da permeabilidade do 

solo, aumento da drenagem e erosão (devido, principalmente, à combustão da vegetação), 

aumento do pH pela desnaturação de compostos orgânicos e pela presença de K, Ca e Mg 

nas cinzas. Em geral, não se verificam grandes alterações na composição mineralógica do 

solo podendo, no entanto, existir algumas alterações ao nível da rede cristalina e algumas 

transformações quando as temperaturas atingem valores muito altos (mais de 500ºC). Quanto 

à coloração esta pode passar a ser preta ou cinzenta devido às cinzas, ou até adquirir tons 

avermelhados pela presença de óxidos de ferro. Em termos de nutrientes, o nitrogénio 

orgânico é transformado em formas inorgânicas, em incêndios de intensidade moderada a 

alta, mas quando esta é baixa grande parte deste elemento permanece no solo na sua forma 

orgânica. Numa primeira fase, os incêndios contribuem para um aumento da 

biodisponibilidade do fósforo, mas rapidamente ocorrem reações que conduzem ao seu 

declínio. Dependendo do tipo de nutriente, de solo e da vegetação, os incêndios provocam 

algumas alterações, mas estas, em geral, tendem a ser menores e mais efémeras. Contudo, 

ainda faltam muitos estudos a este nível principalmente para os micronutrientes. Muitos dos 

nutrientes podem, ainda, ser transferidos para a atmosfera através da queima e outros podem 

ainda, ser lixiviados e ficarem retidos nos horizontes mais inferiores do solo. Um aspeto 

interessante é o facto de alterações na comunidade microbiológica conduzirem, por exemplo 

a uma diminuição de determinados nutrientes, pois esses seres vivos libertavam compostos 

que aumentavam a biodisponibilidade desses nutrientes. Os microorganismos presentes no 

solo são queimados podendo ocorrer a esterilização completa do solo. Por outro lado, alguns 

compostos orgânicos formados durante o incêndio podem ser prejudiciais aos seres vivos que 

habitam o solo. A comunidade de microorganismos é modificada pois os fungos diminuem 

mais do que as bactérias. Os invertebrados devido à sua mobilidade, possuem uma maior 

taxa de sobrevivência do que os microorganismos, embora haja uma diferença significativa 
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entre os grupos taxonómicos no que diz respeito à sua recuperação. As alterações sofridas 

pelo solo podem ainda prejudicar a futura recolonização desta por novos organismos e 

dificultar a instalação de determinadas plantas (Certini, 2005).  

Existe, ainda, uma relação entre catástrofes pois a seca pode conduzir à ocorrência 

de incêndios e estes, por sua vez, causam desflorestação e podem contribuir para a poluição 

desse território e, ainda, facilitar as invasões biológicas (Franceze & Raffaele, 2017). 

Nas últimas décadas, um pouco por todo o planeta, os incêndios têm aumentado em 

número e em tamanho, e Portugal não é exceção (Cochrane, 2003; Ferreira-Leite, Ganho, 

Bento-Gonçalves & Botelho, 2017). A sua probabilidade de ocorrência está relacionada com 

diversos fatores, mas as mudanças climáticas têm contribuído para um aumento da sua 

ocorrência (IPCC, 2015, p.8).  

 

II.2.3. Invasões biológicas 

As invasões biológicas são uma importante catástrofe que, nos últimos anos, têm vindo 

a aumentar e que se caracterizam pela presença de espécies invasoras numa determinada 

região. Uma espécie invasora é uma espécie exótica, ou seja, não é nativa de um determinado 

local, mas foi introduzida pelo ser humano de forma acidental ou intencional (IUCN, 2018). 

Nem todas as espécies exóticas se tornam invasoras pois podem não sobreviver no novo 

local ou podem conseguir viver de forma equilibrada com as espécies nativas do local sem as 

prejudicar. Contudo, se a espécie introduzida crescer rapidamente devido à ausência de 

predadores e se tornar prejudicial para as espécies autóctones ou nativas (naturais do local), 

competindo com estas pelo alimento e pelo espaço, então, é designada de invasora. Este tipo 

de espécie reproduz-se de forma autónoma e numerosa e consegue colonizar os locais 

adjacentes à sua zona de introdução sem o auxílio humano (Plantas Invasoras em Portugal, 

2020). 

As consequências das invasões biológicas são: ocupação do habitat pela espécie 

invasora, diminuição da biodiversidade e do número de espécies autóctones com a possível 

extinção de algumas destas espécies 

autóctones, possível impacte nas produções 

agrícola, florestal e piscícola e podem 

contribuir para a propagação de doenças 

(Keller, Geist, Jeschke & Kühn, 2011), para o 

aumento da contaminação, degradação dos 

habitats, erosão do solo, e podem, ainda, 

interagir com outras espécies invasoras e 

hibridizar com as espécies nativas que lhe 
Figura II.4. Invasões biológicas (erva-das-pampas). Fonte: 

http://invasoras.pt/gallery/cortaderia-selloana/. 
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sejam mais próximas filogeneticamente (IUCN, 2018). Deste modo, os ecossistemas são 

alterados substancialmente, incluindo o modo como ocorrem as interações com a atmosfera, 

com a água e com o solo, por exemplo, ao nível dos ciclos biogeoquímicos e dos nutrientes 

disponíveis. Um estudo realizado em ilhas chinesas revela que os efeitos das espécies de 

plantas invasoras no solo podem depender do tipo de espécie e até da estação do ano e que, 

por isso, muitas investigações ainda devem ser feitas. Ainda neste estudo, observa-se que 

existem espécies que não provocam alterações na fauna e nos microorganismos que habitam 

o solo, mas que outras podem diminuir a sua biomassa e a sua densidade. Por outro lado, 

também se verifica que o pH, a quantidade de nutrientes e os níveis de salinidade podem ser 

alterados pela presença de plantas invasoras (Cai, Lu, Tian, Liu, Huang & Jian, 2020). 

Em Portugal existem inúmeros exemplos de espécies invasoras como o lagostim-

vermelho-do-Louisiana, a formiga argentina, a pinheirinha e a erva-das-pampas originárias da 

América (IUCN e Plantas Invasoras em Portugal, 2020). 

 

II.2.4. Poluição 

A poluição, ou poluição ambiental, é “a adição de uma substância (sólida, líquida, 

gasosa, química ou biológica) ou de alguma forma de energia (calor, som ou radiação) ao 

ambiente a uma velocidade maior do que aquela pode ser dispersa, diluída, decomposta, 

reciclada ou armazenada de uma forma segura. A poluição tem efeitos negativos no ambiente 

e nos seres vivos” (Nathanson, 2020). Os agentes causadores de poluição designam-se 

poluentes.  

É importante distinguir os conceitos de contaminação e poluição, pois algo que esteja 

contaminado não significa que esteja necessariamente poluído. Enquanto que a 

contaminação consiste num nível mais elevado de uma substância num local onde a sua 

concentração natural seria menor e não representa necessariamente efeitos prejudiciais, a 

poluição baseia-se na presença de uma substância num local onde não existia ou em 

concentrações mais elevadas de uma substância do que seria natural e que possui efeitos 

adversos para os organismos (Rodríguez-Eugenio, McLaughlin & Pennock, 2018). Isto é, a 

contaminação é a simples presença de uma substância numa determinada amostra, não 

existindo evidência de esta ser prejudicial. Poluição é a contaminação que resulta, ou que 

pode resultar, em efeitos biológicos adversos para os indivíduos e para as comunidades 

(Harrison, 2014). 

Existem vários tipos de poluição como a poluição sonora, luminosa ou termal que 

correspondem, respetivamente, à adição de som, luz ou calor indesejados ou excessivos a 

um determinado ambiente (Nathanson, 2020). Contudo, os grandes grupos de poluição são a 

poluição do ar, da água e do solo. 
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II.2.4.1. Poluição do ar 

A poluição do ar ou poluição atmosférica (Figura II.5) relaciona-se com a quantidade 

de partículas e gases que se encontram na atmosfera e que ultrapassam os níveis adequados 

para a saúde humana e para o bom funcionamento dos ecossistemas. Esta pode ter diversas 

origens incluindo naturais como as erupções vulcânicas, contudo, o ser humano continua a 

ser o grande responsável pela diminuição da qualidade do ar. A libertação de gases 

resultantes da queima de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, para produção de 

eletricidade, para uso industrial, doméstico e nos transportes, para os processos e a utilização 

de solventes envolvidos nas indústrias química e extrativa, a agricultura e o tratamento de 

alguns resíduos são as causas antrópicas deste 

tipo de poluição (European Environment 

Agency, 2019). Os efeitos desta poluição nos 

seres humanos provêm dos níveis de partículas, 

de dióxido de azoto e de ozono (nas camadas 

mais baixas da atmosfera), entre outros, e 

apesar das medidas aplicadas em determinados 

locais é, muitas vezes, difícil aumentar a 

qualidade do ar devido ao transporte de 

poluentes libertados numa região para outra 

região através da atmosfera. O aumento da temperatura da atmosfera devido ao aumento da 

emissão de gases com efeito de estufa, contribuiu para o aquecimento global. As chuvas 

ácidas, resultantes da reação da água com os gases de compostos de enxofre e de azoto, 

caracterizam-se por uma precipitação com níveis tóxicos de ácidos nítrico e sulfúrico e 

contribuem para a destruição de florestas, acidificação de aquíferos, lagos, rios e também do 

solo. As partículas mais finas que são libertadas pela indústria e outras atividades humanas 

provocam uma névoa que torna a atmosfera menos transparente. O excesso de nutrientes 

nos ecossistemas para o qual contribui a presença de níveis elevados de azoto na atmosfera 

provoca a eutrofização em determinados ecossistemas (Manisalidis, Stavropoulou, 

Stavropoulos & Bezirtzoglou, 2020; OMPE, 2019) O ozono, nas zonas mais baixas da 

atmosfera, é responsável pela diminuição da taxa fotossintética nas plantas devido ao fecho 

dos estomas e, consequentemente, pela perda de colheitas e de vegetação a nível mundial. 

Por outro lado, o ozono estratosférico, que tem um efeito protetor das radiações ultravioleta, 

tem vindo a ser destruído pelas diversas substâncias poluentes como pesticidas, aerossóis e 

os clorofluorcarbonetos (Manisalidis et al., 2020). Tudo isto provoca alterações nos 

ecossistemas e a mortalidade de seres vivos. 

Figura II.5. Poluição atmosférica. Fonte: 

https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/agentes-

poluidores-ar.htm. 
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Como os poluentes aéreos tem a capacidade de produzir alterações no clima devido 

ao aumento de gases como o dióxido de carbono na atmosfera estes podem ser bons 

indicadores do desenvolvimento sustentável (WHO, 2016). 

 

II.2.4.2. Poluição da água 

A poluição da água (Figura II.6) pode ser de vários tipos dependendo das causas que 

lhe deram origem. Estas causas são os efluentes domésticos, industriais e agropecuários sem 

tratamento, mas também podem ser a lavagem de tanques de navios, os acidentes com 

petroleiros, as alterações da temperatura e os efluentes radioativos provenientes das 

indústrias. Atualmente, uma das causas mais preocupantes é a poluição dos oceanos pela 

quantidade de plásticos depositados no ambiente pelo ser humano. Todas as substâncias 

libertadas para a atmosfera e no solo podem conduzir à poluição dos cursos de água. 

(European Environment Agency, 2020)  

Algumas das consequências desta poluição são a morte direta de seres vivos, 

principalmente aquáticos e a destruição de ecossistemas marinhos e costeiros. Os resíduos 

industriais incluem diversas toxinas e metais pesados que podem impedir o sucesso 

reprodutivo dos seres vivos bem como entrar nas cadeias tróficas afetando comunidades 

inteiras. Os efluentes podem conter microrganismos que provocam doenças infeciosas quer 

em espécies aquáticas quer em espécies terrestres (pela ingestão da água). A eutrofização 

resultante do excesso de matéria orgânica (como nitratos e fosfatos) libertados para a água 

provoca o crescimento exagerado de algas que, por sua vez, ao se acumularem consomem 

o oxigénio presente na água, matando os seres vivos do ecossistema aquático, que dele 

dependem. A acidificação da água pelas partículas de sulfato (presentes na chuva ácida) 

também perturba a vida aquática causando alterações no ecossistema. As partículas em 

suspensão diminuem a quantidade de luz que chega a este ambiente, impedindo o 

crescimento de alguns seres vivos através da inibição do processo fotossintético. Como estes 

seres vivos são os produtores, toda a cadeia trófica também acaba sendo afetada 

negativamente pela presença deste tipo de 

partículas (Ohm, (n.d., a). Os microplásticos 

afetam o sistema reprodutor de crustáceos, 

conduzem a um menor número de 

descendentes, entram nas cadeias tróficas, 

libertam químicos e pensa-se que causem 

inflamação. Os microplásticos também são 

um problema ao nível do solo uma vez que 

para além de terem os problemas resultantes 
Figura II.6. Poluição aquática. Fonte: 

https://www.todamateria.com.br/poluicao-da-agua/. 
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da sua ingestão pelos seres vivos, da alteração dos ecossistemas, estes, também, podem ser 

espalhados para zonas mais profundas pelas minhocas (Ohm (n.d., b)). 

 

II.2.4.3. Poluição dos solos 

Os outros tipos de poluição podem dar um importante contributo para a poluição do 

solo. Muitas vezes, a poluição do solo (Figura II.7) pode ser difícil de detetar porque pode não 

ser visível nem ter odor, e por ser algo ao qual as pessoas não dão tanta atenção no 

quotidiano. Esta poluição pode ser local, quando a sua causa é facilmente identificável 

(exploração mineira ou libertação de petróleo) e ocorre numa determinada região, ou difusa, 

quando a sua causa é de difícil identificação e esta engloba uma grande área. Em geral, a 

poluição difusa está relacionada com poluentes provenientes de outros tipos de poluição 

(aquática e atmosférica) (Rodríguez-Eugenio et al., 2018). 

A poluição do solo pode ter diversas causas como os poluentes provenientes da 

poluição atmosférica e aquática ou, até, ter origem em alguns fenómenos naturais como 

erupções vulcânicas, meteorização de rochas 

contendo determinados elementos químicos 

em quantidades passíveis de gerar poluição 

ou radioatividade natural. Contudo, atividades 

antrópicas como a indústria, a exploração 

mineira, os transportes, a urbanização, os 

esgotos e o lixo, as guerras e atividades 

militares, a agricultura e a pecuária são os 

grandes responsáveis por este tipo de 

poluição (Rodríguez-Eugenio et al., 2018). 

Catástrofes como a desflorestação e os incêndios também tornam os solos mais vulneráveis 

à poluição. E os poluentes provenientes destas atividades que causam a degradação do solo 

são os metais pesados e metaloides, o nitrogénio, o fósforo, os pesticidas, os hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos, os poluentes orgânicos persistentes, as substâncias radioativas, os 

microorganismos patogénicos, os genes e bactérias resistentes e outros poluentes 

emergentes. As consequências desta poluição são: contaminação de aquíferos, morte de 

seres vivos que habitam o solo, entrada de poluentes nas cadeias tróficas e salinização. Esta 

última consequência, abaixo explicada, traduz-se por uma acumulação de sais no solo que o 

tornam infértil. 

Em Portugal, como se refere a seguir, é possível identificar alguns casos graves de 

poluição do solo.  

 

Figura II.7. Poluição do solo. Fonte: 

https://poluicao.weebly.com/poluiccedilatildeo-do-

solo.html. 
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II.2.4.3.1. Indústria 

A atividade industrial e as urbanizações libertam diversas substâncias, principalmente 

metais pesados, para o ambiente, tanto por via aérea, como através de esgotos e do mau 

armazenamento e desperdício de materiais para o solo. Na indústria química de Estarreja, em 

Aveiro, Cachada e colaboradores, encontraram níveis superiores de determinados elementos 

químicos, junto ao complexo industrial quando comparados com zonas próximas não 

industriais, os quais são passíveis de ter efeitos negativos sobre os ecossistemas e a saúde 

humana (Cachada, Pereira, Silva, & Duarte, 2012). Estudos de 1998 comprovaram, ainda, a 

presença de contaminação por metais pesados com origem na indústria química de Estarreja, 

os quais se infiltram na água e que podem ser encontrados a vários quilómetros da sua fonte. 

(Costa & Jesus-Rydin, 2001). Além disso, existiam evidências que, nesta região, o solo retém 

o mercúrio, um metal pesado neurotóxico, e que este provém das partículas emitidas para a 

atmosfera pela indústria e que caem e se depositam no solo (Inácio, Pereira & Pinto, 1998). 

Em 2019, um estudo encontrou um nível maior de mercúrio no cabelo de doentes com 

demência do que em pessoas saudáveis. Este mercúrio presente nos solos e nos hortícolas 

consumidos pelas pessoas doentes tem origem nas atividades realizadas na antiga área 

industrial de Estarreja (Cabral Pinto et al., 2019). Este facto comprova, não só, que as plantas 

podem obter o mercúrio dos solos, mas também, que este pode passar através das cadeias 

tróficas e prejudicar os seres vivos que dela fazem parte. 

 

II.2.4.3.2. Exploração mineira 

A exploração mineira é uma atividade que pode provocar diversas consequências para 

o meio envolvente não só pela extração e os processos envolvidos nesta como o uso de 

químicos para melhor extração de minério como pelas escombreiras, muitas vezes, expostas 

à meteorização que espalha diversas substâncias potencialmente tóxicas para o meio 

ambiente e até pelo seu impacte na paisagem. Um exemplo é a mina da Panasqueira onde 

os solos se encontram poluídos por metais pesados e onde se encontram esses químicos em 

alguns vegetais consumidos pelos seres humanos (Candeias, Melo, Ávila, Silva, Salgueiro & 

Teixeira, 2014; Candeias, Ávila, Silva & Teixeira, 2015). Um outro exemplo é o da mina da 

Borralha, onde existem diversos elementos tóxicos em quantidades elevadas e onde os 

metais promovem a acidificação do solo e contaminam as águas superficiais e subterrâneas 

com consequentes perdas para a biodiversidade (Ávila, Vieira, Candeias & Silva, 2015). 

Apesar disto, nem todas as plantas acumulam os elementos tóxicos e, outras podem, ainda, 

ser utilizadas como forma de reabilitar determinadas áreas mineiras. Estudos realizados em 

medronheiros provaram que esta árvore praticamente não acumula os elementos químicos 

presentes nos solos da zona da mina da Panasqueira e, por isso, os seus frutos, bem como 
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o licor preparado a partir destes, podem ser consumidos pela população sem risco para a 

saúde humana. Além disso, estas árvores podem ser plantadas na zona da mina em 

programas de fitoestabilização da área uma vez que não acumula os elementos traço 

presentes nesta região. (Abreu, Godinho & Magalhães, 2014)  

 

II.2.4.3.3. Salinização 

A salinização consiste na acumulação de sais hidrossolúveis nas camadas mais 

superficiais do solo, ou seja, nos horizontes A e B, ou no rególito (camada de rocha 

fragmentada ou não consolidada). A salinização contempla os solos salinos, que apresentam 

elevadas quantidades de sais, os solos sódicos, com elevadas concentrações de catiões 

monovalentes sódio (Na+) e potássio (K+), e os solos alcalinos, caracterizados pelos elevados 

níveis de pH devido, maioritariamente, à presença de bicarbonato (CO3
2-) em grandes 

quantidades. Esta pode ter origem em fenómenos naturais, salinização primária, ou em ações 

humanas, salinização secundária (Stolte et al., 2016). 

A salinização primária resulta, principalmente, da meteorização física e/ou química, e 

do transporte a partir do material parental (rocha-mãe), depósitos geológicos ou águas 

subterrâneas. A quantidade de sais no solo pode ser condicionada pelo tipo de rochas do 

material parental serem ricas em minerais carbonatados e/ou em feldspato e pelo facto de 

num ambiente com elevada evapotranspiração, a água subterrânea rica em sais poder 

ascender e salinizar as camadas superiores do solo e pelo solo ter estado previamente 

submerso pelo mar (Daliakopoulos et al., 2016). 

 

 

 

 

 

A salinização secundária (Figura II.8.) consiste na sobreexploração da água 

subterrânea devido à irrigação com água rica em sais (muitas vezes, essa água resulta da 

intrusão de água do mar) ou às práticas inadequadas de irrigação ao que se junta, muitas 

vezes, uma drenagem pobre dos terrenos. Regiões com reduzida precipitação, elevada 

Figura II.8. Mecanismos de salinização secundária. Fonte: Daliakopoulos et al., 2016. Legenda: wastewater reuse – 

reutilização de efluentes; groundwater level – nível da água subterrânea; water logging – encharcamento de água; salt 

mobilization – mobilização de sais; fertilizers – fertilizantes; freshwater aquifer de água doce; saline water irrigation – 

irrigação com água salgada; new interface – nova interface (depois da intrusão de água salgada); seawater intrusion - da 

intrusão de água salgada (do mar); normal interface – interface normal (antes da intrusão de água salgada); sea level – 

nível do mar. 
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evapotranspiração e solos que dificultam a lixiviação aumentam a possibilidade de ocorrência 

de salinização secundária (Daliakopoulos et al., 2016). Para além das práticas de irrigação 

que são associadas à agricultura, existem outros fatores de origem antrópica que contribuem 

para uma salinização secundária do solo. Ainda na agricultura o uso excessivo de fertilizantes 

para satisfazer a crescente procura por alimentos também aumenta a quantidade de sais nos 

solos. O sal aplicado nas estradas, principalmente cloreto de sódio, para a prevenção de 

acidentes automóveis nos climas frios acaba por contribuir para a salinização de solos e de 

cursos de água doce. A extração de petróleo, devido ao seu local de formação implica a 

remoção de alguma água com elevadas quantidades de sal que posteriormente é libertada 

para o ambiente. Resíduos provenientes da exploração mineira, da produção de papel, de 

aço, de cimento, de energia e dos alimentos, da aquacultura e da indústria têxtil nem sempre 

são convenientemente tratados e acabam por ser libertados para o solo (Litalien & Zeeb, 

2020). A desflorestação e o sobrepastoreio também podem conduzir à salinização de um solo 

e à sua desertificação (Gonçalves, Martins & Ramos, 2015). 

As consequências da salinização do solo envolvem um aumento da erosão do solo 

pelo vento e pela água devido à alteração da sua textura, diminuição do carbono orgânico, da 

fertilidade, da produção de biomassa, da biodiversidade existente no solo e da atividade dos 

microorganismos que nele habitam (Stolte et al., 2016).  

Este é um problema que está a aumentar a nível global, inclusive na Europa com forte 

incidência nos países da costa do mar Mediterrâneo. Em Portugal, calcula-se que existam 

cerca de 150000ha afetados pela salinização dos quais cerca de 50000ha devem-se à 

salinização secundária resultante do uso de águas de má qualidade e de práticas de rega e 

de drenagem inadequadas. Isto acontece, maioritariamente, no Alentejo onde o solo 

apresenta baixa permeabilidade o que reduz a lixiviação dos sais solúveis (Gonçalves et al., 

2015). 

 

II.3. Solo 

O solo é um recurso natural no qual existe interação entre os diferentes subsistemas 

da Terra, a hidrosfera, a geosfera, a atmosfera e a biosfera. Este é a zona mais superficial da 

geosfera e é afetado por processos químicos, físicos e biológicos. A sua formação é, em geral, 

longa e este pode ser representado por uma camada de apenas alguns milímetros, se é jovem 

e ou se está num local de grande instabilidade, provocada, por exemplo, por ventos 

frequentes, ou atingir vários metros de profundidade, se ocorrer num local estável ou 

protegido. Ou seja, além do tempo, o material parental (rocha-mãe), a topografia, o clima e os 

organismos são os fatores envolvidos na sua formação e também são responsáveis pela 

diversidade de solos existentes no planeta. Quando o solo atinge a maturidade este apresenta 
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diversos estratos, denominados horizontes, os quais apresentam diferentes percentagens dos 

principais constituintes do solo: minerais, matéria orgânica, água e ar. Horizontes mais 

profundos possuem maior quantidade de minerais, enquanto que os estratos mais superficiais 

possuem níveis maiores de matéria orgânica (ISRIC, 2020a; Plummer, Carlson & 

Hammersley, 2016). No solo vivem diversos organismos desde bactérias e fungos a insetos, 

anelídeos e até mamíferos entre outros (ISRIC, 2020b). Os solos servem, ainda, de suporte 

e de fonte de água e sais minerais para as plantas e refúgio a diversos animais.  

O solo é um material complexo, fundamental para a vida na Terra, que possui inúmeras 

funções nos ecossistemas e no qual ocorrem diversas transformações físicas e químicas. O 

solo desempenha um importante papel nos serviços dos ecossistemas (Omuto, Nachtergaele, 

& Vargas Rojas, 2013, p.2): 

“Serviços de Produção – é a base para a produção de alimentos, fibras, combustíveis 

e produtos medicinais fundamentais à vida; retém e liberta água para o crescimento de plantas 

e para os locais de abastecimento da mesma; 

Serviços de Suporte – o solo renova, retém e fornece nutrientes e é o substrato que 

suporta as plantas; sustenta a atividade, a diversidade e a produtividade biológicas; 

proporciona o habitat para a dispersão de sementes e a disseminação de genes para uma 

contínua evolução; 

Serviços de Regulação – tem um importante papel em algumas etapas do ciclo da 

água; regula o carbono, o oxigénio e os ciclos de nutrientes das plantas afetando o clima e a 

produção vegetal; a biodiversidade do solo auxilia no controlo de pragas e doenças, os 

microorganismos processam resíduos e matéria orgânica morta (como restos de plantas e 

pesticidas) impedindo que se acumulem até níveis tóxicos, entrem no abastecimento de água 

e se tornem poluentes; 

Serviços de Cultura – fornece suporte para as instalações e infraestruturas urbanas; 

em algumas culturas os solos podem constituir um importante elemento espiritual ou 

patrimonial;” é a base de diversas paisagens que fornecem recreação.  

Contudo, sendo um recurso não renovável, ou seja, que se esgota a uma velocidade 

maior do que aquela a que é reposto, este encontra-se vulnerável. As principais funções do 

solo que se encontram ameaçadas são: a produção de biomassa, incluindo a agricultura e a 

floresta; armazenamento, filtração e transformação de nutrientes, substâncias e água; 

biodiversidade de habitats, espécies e genes; ambientes físicos e culturais para os humanos 

e as suas atividades; fonte de matérias-primas; ação como fonte de carbono, e arquivo 

geológico e património arqueológico (FAO & ITPS, 2015). 

Assim, para melhor preservar este recurso tão vital e manter as funções que este 

desempenha nos ecossistemas é necessário conhecer o que provoca a degradação deste 
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recurso tão vital para os seres humanos e para a manutenção dos ecossistemas terrestres. 

Depois de já terem sido consideradas as consequências das catástrofes acima referidas para 

o solo é possível observar que as ameaças ao solo podem ser várias uma vez que a sua 

natureza complexa envolve os diversos subsistemas. Como ameaças ao solo apresentam-se: 

a erosão, pela água e pelo vento; a diminuição em matéria orgânica (que constitui uma 

importante reserva de carbono), muitas vezes, resultante dos químicos utilizados na 

agricultura, da drenagem, dos incêndios, das alterações climáticas, entre outros; o 

desequilíbrio de nutrientes; a compactação (aumento da densidade em função da diminuição 

da porosidade) causada, por exemplo, pelas máquinas agrícolas; a impermeabilização do solo 

através da construção de diversas infraestruturas; a contaminação causada por substâncias 

que provocam alterações no ambiente e que são provenientes de fontes industriais, agrícolas 

ou domésticas; a salinização e sodificação resultantes da acumulação de sais solúveis em 

água (pode ser natural ou antrópica); a desertificação e os fluxos de massa causados por 

inundações (Stolte et al., 2016; FAO & ITPS, 2015).  

 

II.3.1. O solo e a sustentabilidade 

A sustentabilidade é um conceito associado à capacidade de satisfazer as 

necessidades da população atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

satisfazerem as suas próprias necessidades (Relatório Brundtland (WCED, 1987) citado em 

Agência Portuguesa do Ambiente, 2020, parágrafo 8).  

O crescimento da população mundial apresenta-se como um desafio à conservação 

do solo na medida em que a procura por diversas matérias-primas, como minérios e alimentos, 

tem aumentado. Atualmente, no que se refere aos solos existe uma grande preocupação na 

sua preservação e melhoria da forma como se faz a sua gestão. “A gestão do solo é 

sustentável se existe a manutenção ou melhoria dos serviços de suporte, produção, regulação 

e culturais do solo sem que ocorra prejuízo significativo para as suas funções, que possibilitam 

esses serviços, ou para a biodiversidade que nele existe” (FAO, 2015, p.4). 

Para minimizar o impacte da ação antrópica nos solos ou para reabilitar zonas 

degradadas têm sido aplicadas diversas técnicas. Para solos contaminados utiliza-se a 

fitorremediação, o uso direto de plantas num local para absorver ou degradar os poluentes, e 

a remediação química, que permite a estabilização de metais e de arsénio através de óxidos 

que reduzem a mobilidade, a biodisponibilidade e a bioacessibilidade dos contaminantes. 

Também podem ser utilizadas a encapsulação, ou seja, remoção de solos contaminados para 

um aterro autorizado, e a lavagem de solos através da qual os contaminantes são removidos 

do solo por dissolução ou suspensão na água ou por concentração dos contaminantes num 

pequeno volume de solo (por separação granulométrica ou por atrito). E ainda, a diminuição 
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da aplicação de fertilizantes, pesticidas e herbicidas, uma vez que o seu uso excessivo conduz 

a uma diminuição da fertilidade do solo e do sucesso das culturas, o controlo da poluição 

proveniente da pecuária, e a aplicação de um campo elétrico em solos contaminados com 

líquido para que o movimento por este produzido direcione o líquido e os iões dissolvidos para 

poços para posterior remoção. O controlo da contaminação do solo pode ainda ser feito 

através da implementação de leis a este dirigidas (Bai, Caspari, van Lynden, Mantel & Wolters, 

2016). No caso da salinização do solo, as técnicas a que se recorre são melhoramento da 

drenagem para que possa ocorrer a lixiviação de sais em excesso, minimização da irrigação 

com água salgada, irrigação gota-a-gota, lixiviação de sais, isolamento de sais, culturas de 

halófitas, cultivo de sementes (em vez de plântulas), aplicação de matéria orgânica para 

melhoria da estrutura e permeabilidade do solo, implementação de políticas para a 

minimização da salinização do solo (Bai et al., 2016). Para além disso, toda a comunidade 

internacional encontra-se envolvida na preservação do solo pois este é um problema de todos 

os que habitam o planeta.  

Deste modo, no sentido de prevenir, minimizar ou até reverter o impacte ambiental da 

ação humana sobre os solos as Nações Unidas definiram os seguintes Princípios para uma 

Gestão Sustentável dos Solos: Proteger o solo da degradação física, química e biológica, 

limitar a erosão e evitar a desflorestação; Restaurar os solos degradados; Manter os serviços 

do ecossistema providos pelo solo, a qualidade e a disponibilidade da água; Melhorar a 

produtividade do solo de acordo com a sua capacidade natural; Desenvolver os serviços de 

extensão, o conhecimento dos sistemas e promover a inovação; e, Comunicar a importância 

do solo (UNGC, 2016). 

Como o solo é um componente importante e integrante do planeta em todas as suas 

vertentes não só na ambiental, mas também na social, política e económica, os princípios 

acima referidos estão associados à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Este 

documento tem como objetivo a promoção da sustentabilidade e a construção de um plano 

de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade e apresenta 17 Objetivos para 

o Desenvolvimento Sustentável (ODS) (UNRIC, 2018). Destes, de acordo como a Agência 

Europeia do Ambiente (2019), sete podem ser diretamente relacionados com o solo e os seus 

serviços:  

“ODS 2 – Erradicar a Fome: melhorar a qualidade do solo para “erradicar a fome, 

alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável”; 

ODS 3 – Saúde de qualidade: garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o 

bem-estar para todos, em todas as idades, evitando a poluição dos solos por substâncias 

químicas perigosas e pela poluição do ar e da água e reduzindo a degradação do solo para 

aumentar a produção alimentar; 
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ODS 6 – Água Potável e Saneamento: garantir a disponibilidade da água e a gestão 

sustentável da água potável e do saneamento para todos, preservando a qualidade do solo 

devido ao papel que este desempenha no abastecimento de água potável e na agricultura; 

ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis: tornar as cidades e comunidades 

inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis, garantindo a proteção dos solos pois estes 

protegem o património cultural e natural; 

ODS 12 – Produção e Consumo Sustentáveis: assegurar padrões de consumo e de 

produção sustentáveis, garantindo que os produtos químicos e os resíduos não entram no ar, 

na água e no solo e tenham impactes negativos na nossa saúde e no ambiente através da 

gestão sustentável dos recursos do solo e da sua utilização eficiente; 

ODS 13 – Ação Climática: adotar medidas urgentes para combater as alterações 

climáticas e os seus impactes, pois o solo pode desempenhar um papel positivo na redução 

dos efeitos das alterações climáticas, através do sequestro de CO2, da gestão sustentável dos 

recursos e da recuperação dos solos degradados; 

ODS 15 – Vida Terrestre: proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos 

ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, 

travar e reverter a degradação dos solos e travar a perda de biodiversidade.” 

Para o presente trabalho de investigação e numa perspetiva de educar para a 

sustentabilidade e no sentido de fazer uma melhor gestão do tempo de aplicação do estudo, 

recorreu-se apenas a dois destes ODS: o 2 e o 15 (Figura II.9.)  

 

 

 

 

 

 

Figura II.9. Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável: 2. Erradicar a Fome, Alcançar a Segurança Alimentar, Melhorar 

a Nutrição e Promover a Agricultura Sustentável; e 15. Proteger, Restaurar e Promover o Uso Sustentável dos Ecossistemas 

Terrestres, Gerir de Forma Sustentável as Florestas, Combater a Desertificação, Travar e Reverter a Degradação dos Solos 

e Travar a Perda da Biodiversidade. Fonte: UNRIC, 2018.  
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Capítulo III - Enquadramento educacional 

No contexto educacional, este estudo enquadra-se dentro dos programas curriculares 

definidos pelo Ministério da Educação e tem por base a planificação de atividades no âmbito 

da perspetiva do ensino orientado para a investigação numa metodologia de ensino baseado 

em casos. 

 

III.1. Contextualização curricular 

No presente estudo pretende-se abordar um caso relativo à forma como os solos são 

utilizados pelo Homem. A forma como uma má gestão de recursos pode conduzir a 

consequências graves ao nível dos vários serviços prestados pelos solos, pode inclusive 

representar uma degradação irreversível do solo, daí a importância de uma gestão sustentável 

deste recurso. O impacte ambiental sobre os solos em resultado da ação humana pode ser, 

muitas vezes, considerado uma catástrofe na medida em que as práticas agrícolas intensivas, 

a necessidade de infraestruturas e a demanda por recursos minerais se tornam cada vez 

maiores para fazer face a uma população humana em crescimento. Deste modo, é pertinente 

enquadrar a implementação deste estudo no capítulo relativo à influência das catástrofes nos 

ecossistemas. Neste contexto aborda-se, então, um caso relativo à degradação dos solos pois 

embora as consequências da ação antrópica nos solos estejam cada vez mais presentes nos 

manuais escolares podem ainda ser mais exploradas em contexto de sala de aula. Este facto, 

aliado ao tema da sustentabilidade produz um material didático interessante e passível de 

suscitar interesse por parte dos alunos. Para além disto, o caso em estudo, apresentando 

exemplos portugueses, e relacionando-se com as temáticas abordados em Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente, aproxima a realidade do quotidiano do aluno com o 

espaço escolar. 

Quanto à contextualização curricular, o presente estudo, sendo aplicado ao 8.ºano de 

escolaridade, insere-se no Domínio Sustentabilidade na Terra, subdomínio Ecossistemas, 

capítulo 11: Qual é a influência das catástrofes no equilíbrio dos ecossistemas? As metas 

curriculares referentes a este estudo são: 11.1. Distinguir, dando exemplos, catástrofes de 

origem natural de catástrofes de origem antrópica; 11.2. Descrever as causas das principais 

catástrofes de origem antrópica; 11.3. Extrapolar o modo como a poluição, a desflorestação, 

os incêndios e as invasões biológicas afetam o equilíbrio dos ecossistemas; 11.4. Explicitar o 

modo como as catástrofes influenciam a diversidade intraespecífica, os processos de extinção 

dos seres vivos e o ambiente, através de pesquisa orientada; e 11.5. Testar a forma como 

alguns agentes poluentes afetam o equilíbrio dos ecossistemas, a partir de dispositivos 

experimentais (Bonito et al., 2013). 
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O tema abordado neste estudo pode, ainda, ser enquadrado nas Aprendizagens 

Essenciais da disciplina de Ciências Naturais definidas pela Direção Geral de Educação num 

documento (DGE, 2018) que estabelece uma relação entre estas e os objetivos definidos para 

o Perfil dos Alunos à Saída do Escolaridade Obrigatória (Martins et al., 2017). A Tabela III.1. 

apresenta essa relação apenas para os tópicos abordados no presente estudo. 

 

Tabela III.1. Aprendizagens Essenciais em Articulação com o Perfil dos Alunos para as Ciências Naturais relativas ao tema 

Sustentabilidade na Terra. Adaptada de DGE, 2018. (A - Linguagem e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e 

resolução de problemas; D – Pensamento crítico e pensamento criativo; E – Relacionamento interpessoal; F – Desenvolvimento 

pessoal e autonomia; G – Bem-estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade estética e artística; I – Saber científico, técnico e 

tecnológico; J – Consciência e domínio do corpo) 

AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E 

ATITUDES O aluno deve ficar capaz de: 

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO 

ORIENTADAS PARA O PERFIL DOS ALUNOS 

(Exemplos de ações a desenvolver na 

disciplina) 

Descritores do 

Perfil dos Alunos 

Distinguir catástrofes de origem natural de 

catástrofes de origem antrópica, identificando as 

causas das principais catástrofes de origem 

antrópica e valorizando saberes de outras 

disciplinas (ex.: Geografia).  

Explicar o modo como a poluição, a desflorestação, 

os incêndios e as invasões biológicas podem afetar 

os ecossistemas.  

Interpretar a influência de alguns agentes 

poluentes nos ecossistemas, partindo de 

problemáticas locais ou regionais e analisando 

criticamente os resultados obtidos.  

Discutir medidas que diminuam os impactes das 

catástrofes de origem natural e de origem antrópica 

nos ecossistemas, em geral, e nos ecossistemas 

da zona envolvente da escola, em particular. 

Promover estratégias que impliquem por parte 

do aluno: - saber questionar uma situação; - 

organizar questões para terceiros, sobre 

conteúdos estudados ou a estudar; - interrogar-

se sobre o seu próprio conhecimento prévio.  

Promover estratégias que impliquem por parte 

do aluno: - ações de comunicação uni e 

bidirecional; - ações de resposta, apresentação, 

iniciativa; - ações de questionamento 

organizado.  

Promover estratégias envolvendo tarefas em 

que, com base em critérios, se oriente o aluno 

para: - realizar autoanálise; - identificar pontos 

fracos e fortes das suas aprendizagens; - 

descrever processos de pensamento usados 

durante a realização de uma tarefa ou 

abordagem de um problema; - considerar o 

feedback dos pares para melhoria ou 

aprofundamento de saberes; - a partir da 

explicitação de feedback do professor, reorientar 

o seu trabalho, individualmente ou em grupo. 

Questionador (A, 

F, G, I, J) 

 

Comunicador (A, 

B, D, E, H)  

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

III.2. Ensino Orientado para a Investigação (EOI) e Ensino Baseado em 

Casos (EBC) 

A metodologia usada está enquadrada numa perspetiva de ensino orientado para a 

investigação ou por pesquisa. Segundo Lucas & Vasconcelos, 2005, o ensino por pesquisa é 

um processo através do qual o aluno, sendo ativo, promove a construção do seu próprio 

conhecimento, questionando, refletindo e discutindo com os seus pares. Nesta perspetiva 

podem incluir-se algumas metodologias entre as quais a utilizada no presente plano de 
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investigação. Este, tem por base uma metodologia educativa de ensino baseado em casos 

(EBC).  

O ensino baseado em casos surgiu em instituições de referência, como é o caso da 

Harvard Business School, para estudantes do ensino superior (HBS, 2020), e apresenta-se 

como uma metodologia largamente utilizada em áreas como as ciências da saúde e a 

economia, desenvolvendo competências essenciais para os futuros profissionais de um 

mercado de trabalho em constante mudança. Este tipo de ensino possibilita o 

desenvolvimento da capacidade de avaliação de uma situação através discussão de 

diferentes soluções e da tomada de decisão. Para além disso, promove a curiosidade e a 

motivação dos alunos, desenvolve o pensamento crítico, a sua capacidade de aprendizagem 

e promove o respeito entre pares (Vasconcelos, Faria & Cardoso, 2017).  

A exploração do caso, em EBC, para ser o mais eficiente possível, deve ter como 

objetivos promover a continuação da aprendizagem fora das aulas e o estabelecimento de 

conexões interdisciplinares, desafiar os alunos através da discussão em sala de aula e 

promover o desenvolvimento de competências de análise crítica pelos alunos através da 

orientação do professor (HBS, 2005). Para que isto seja possível o professor deve planificar 

e preparar materiais que auxiliem os alunos na discussão do caso e lhes permitam responder 

às questões orientadoras. O professor deve moderar a discussão de forma flexível, mas 

estruturada, podendo lançar algumas questões desafiadoras, caso seja necessário, mas 

tendo sempre em mente que o aluno detém o papel central nesta dinâmica de questionamento 

em conjunto com os seus pares. O professor deve, ainda, encorajar a participação de todos 

os alunos e, no final da aula, deve fazer uma síntese dos pontos chave da discussão e 

enquadrá-las no contexto apropriado de modo a ajudar a estruturar o pensamento do aluno. 

O papel do aluno é o de ser participativo na discussão lançando questões pertinentes relativas 

ao caso em estudo e procurando obter respostas sempre numa dinâmica de grupo. Este deve 

participar ativamente, contribuindo com ideias e interpretações e debatendo diferentes pontos 

de vista (HBS, 2005; Spricigo, 2014) 

A discussão do caso, especialmente em turmas de níveis de escolaridade mais baixo, 

prevê neste tipo de metodologia que o professor identifique (com a ajuda dos alunos), e oriente 

sobre os temas envolvidos no caso, quais os problemas e quais as possíveis soluções 

envolvidas. Este tipo de formato é passível de ser realizado em turmas com o número de 

alunos representativos das escolas portuguesas (20-30), como é o caso da amostra em 

questão, uma vez que esta quantidade permite uma diversidade razoável de opiniões 

(Herreid, 1994).  

O EBC é uma metodologia com diversas vantagens, contudo também apresenta 

alguns desafios que devem ser considerados pelo professor na sua preparação e aplicação. 
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Por exemplo, os alunos podem não estar familiarizados com a metodologia, a sua participação 

de discussões em sala de aula pode não ser frequente e podem até não conseguir relacionar 

os temas abordados com os conteúdos da disciplina. Como consequência, os alunos podem 

ficar frustrados por não conseguirem participar e, por isso, é fundamental que o professor 

explique como a aula se irá desenvolver, forneça as bases teóricas necessárias e proporcione 

um ambiente em que todos se sintam motivados. Por outro lado, a preparação de um caso é 

demorada e para os professores que utilizam o EBC pela primeira vez, pode ser difícil escolher 

o tema, bem como desenvolvê-lo uma vez que a sua aplicação exige concentração e uma 

moderação da discussão de forma ativa, mas sempre deixando que sejam os alunos os 

maiores intervenientes no desenvolvimento da aula (Mostert, 2007). 
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Capítulo IV- Metodologia de Investigação 

IV.1. Caracterização da Investigação 

A investigação que seria desenvolvida neste estudo pode ser classificada quanto ao 

propósito como uma investigação aplicada pois tem por objetivo testar ou avaliar algo quanto 

à sua utilidade. Sendo aplicada esta pode, ainda, ser inserida na Investigação-Ação (Carmo 

& Ferreira, 2008). A Investigação-Ação (IA) pode ser considerada uma modalidade de planos 

de investigação pluri-metodológicos ou mistos pelo que se revela muito útil no presente 

trabalho (Coutinho et al., 2009). O carácter cíclico da IA que alterna entre a ação e a reflexão, 

ou seja, entre a prática educativa e o olhar critico sobre esta mesma prática, e que pode ser 

repetido em vários ciclos de aperfeiçoamento, permite tomar decisões e melhorar programas 

de intervenção. Cada ciclo possui quatro fases: planificação, ação, observação e reflexão 

(Figura IV.1.). Para além disso, é uma investigação participativa e colaborativa, na qual o 

professor também é um interveniente 

e não apenas o investigador, é prática, 

interventiva, crítica e autoavaliativa 

(Coutinho et al., 2009). Isto é 

fundamental para professor do século 

XXI que se desafia constantemente, 

e, assim, se debruça sobre a sua 

prática educativa e através da IA 

consegue melhorar os seus métodos, os dados que obtém e a interpretação dos mesmos de 

modo a conseguir implementar ações que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem. 

Para um professor em formação inicial este tipo de investigação é uma oportunidade para 

perceber como se pode realizar uma investigação e de como poderá melhorar as suas 

planificações e ações enquanto futuro docente. Já o professor experiente poderá rever a sua 

prática. Desta forma, ainda que de um modo mais ao menos formal este tipo de investigação 

deverá acompanhar o professor ao longo de toda a sua carreira. Também uma escola em 

evolução e que necessita preparar os seus alunos para o futuro pode ter na IA um elemento 

crucial na execução do seu objetivo.  

Quanto ao método, esta é uma investigação do tipo pré-experimental uma vez que não 

há seleção aleatória dos sujeitos da amostra e apenas será utilizado um grupo, o 

experimental, ao qual serão aplicados um pré e um pós-testes (Carmo & Ferreira, 2008; 

Cohen, Manion & Morrison, 2007). Não sendo este um estudo com o objetivo de generalização 

de resultados obtidos é possível a sua aplicação para verificar a utilidade do ensino baseado 

em casos para a amostra considerada. Contudo, investigações deste tipo possuem diversas 

Figura IV.1. Os momentos (fases) da Investigação-Ação através da 

sequência de ciclos. Adaptado de Hudson, Owen & van Veen, 2006, 

p.581. 
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limitações uma vez que em educação não é possível ter o mesmo tipo de controlo sobre as 

diversas variáveis envolvidas que as experiências em laboratório possuem (Cohen et al., 

2007). Ainda assim, este estudo pode fornecer importantes informações sobre a utilização da 

metodologia de ensino baseado em casos. 

 

Os métodos e técnicas de investigação podem ser classificados de diferentes formas 

de acordo com diferentes autores ou com diferentes vertentes. 

De forma a promover uma análise mais completa e pertinente do problema em 

questão, procedeu-se a uma utilização de combinação de métodos, também conhecida por 

triangulação metodológica. A combinação de métodos corresponde ao uso de instrumentos 

qualitativos e quantitativos num só estudo. As vantagens deste tipo de metodologia é que 

possibilita captar diferentes aspetos acerca da realidade e uma melhor compreensão dos 

fenómenos que nela acontecem (Reichardt & Cook, 1986, citado por Carmo & Ferreira, 2008). 

Assim, apesar de serem aproveitados os benefícios que ambos os métodos proporcionam, 

esta abordagem apresenta alguns constrangimentos como o facto de os investigadores nem 

sempre se encontrarem preparados para recorrer aos dois métodos, sendo necessário ter em 

atenção o custo, o tempo e os conhecimentos do investigador relativamente a ambos os 

métodos para que não surjam erros na sua utilização (Carmo & Ferreira, 2008; Gay, Mills & 

Airasian, 2009). No presente estudo são enquadrados métodos quantitativos e qualitativos 

que terão igual peso na investigação (modelo QUAN-QUAL) e os dados recolhidos devem 

complementar-se. Este tipo de dados representa um desafio na medida em que o investigador 

deve valorizar equitativamente dados qualitativos e quantitativos, mas ao mesmo tempo 

permite que estes colmatem as falhas um do outro (Gay et al., 2009).  

Este estudo é complexo e pretendia analisar não só os resultados dos alunos nos 

testes cognitivos, mas também a sua atitude e a do professor em relação a determinada 

metodologia e, por isso, o recurso a uma combinação ou triangulação de métodos torna-se 

pertinente. É preciso ter em conta que o objetivo desta metodologia é o de possibilitar uma 

abordagem mais integrada de uma determinada investigação, percebendo de uma forma mais 

completa o fenómeno que se pretende estudar, pelo que o seu uso é justificado na presente 

investigação. 

Dentro dos quantitativos, recorre-se à técnica da testagem onde o instrumento de 

recolha de dados se materializa num teste cognitivo aplicado em dois tempos diferentes, antes 

e depois da intervenção, pré e pós-testes, respetivamente.  

Como métodos qualitativos recorre-se à técnica da observação (Carmo & Ferreira, 

2008) cujos instrumentos de recolha de dados correspondem a duas grelhas de observação, 

uma para análise das atitudes dos alunos e outra para o professor. 
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IV.2. Técnicas e instrumentos de recolha de dados 

IV.2.1. Testagem - Teste cognitivo 

A utilização de testes em estudos de investigação é muito vasta. Neste caso, o teste 

revela-se uma opção interessante, uma vez que é elaborado para uma situação com 

conteúdos específicos e para determinada amostra. Além disso, é algo familiar para os alunos 

e permite obter resultados relevantes e de forma rápida (Cohen et al., 2007). 

O teste cognitivo (Apêndice IV) seria aplicado em dois momentos diferentes, antes e 

depois da aula considerada, em cada uma das turmas. O teste é composto por seis questões, 

duas de resposta curta, duas de escolha múltipla, uma de verdadeiros e falsos e outra de 

desenvolvimento.  

 

IV.2.2. Observação - Escalas de observação 

A observação é uma ferramenta que possibilita a recolha de dados no momento em 

que decorre a ação. Fornece informações sobre acontecimentos e comportamentos que não 

podem ser obtidas com outros métodos. Contudo, possui alguma subjetividade pois depende 

do observador. Para diminuir as dificuldades inerentes à observação, é necessário 

estabelecer critérios e preparar previamente o observador para que este esteja familiarizado 

com os dados que se pretendem recolher (Cohen et al., 2007). Neste contexto, para uma 

melhor recolha de dados neste estudo, foram preparados, e seriam previamente 

disponibilizados aos observadores, materiais com a descrição das atitudes a serem 

registadas. 

As escalas desenvolvidas para este estudo (Apêndice V) pretendiam averiguar as 

atitudes manifestadas pelos alunos e pelo professor durante a aula. Neste contexto, recorreu-

se a alguns parâmetros atitudinais (motivação, colaboração, atenção, participação, 

capacidade de argumentação, interação e orientação) cujos níveis de desempenho, que se 

apresentam abaixo descritos, seriam previamente definidos e discutidos para uma melhor 

coordenação entre os dois observadores. 

A motivação consiste na razão que leva o indivíduo a ter determinada atitude. Refere-

se às forças que agem sobre indivíduo, ou dentro dele, para iniciar e direcionar o 

comportamento num determinado sentido para poder alcançar um objetivo (Casari, 2014). 

Revela-se através do interesse, empenho, esforço e persistência na execução de determinada 

tarefa, da iniciativa e da iniciação rápida de uma atividade (Ribeiro, 2011). (Dada a dificuldade 

de distinção dos dois tipos de motivação (extrínseca e intrínseca) neste tipo de observação 

em sala de aula decidiu-se apenas registar a motivação de uma forma geral).  

Os níveis de desempenho considerados para o parâmetro motivação foram:  
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- Não Satisfatório: O aluno não demonstra interesse, iniciativa, empenho, esforço e 

persistência. 

- Satisfatório: O aluno demonstra interesse e, às vezes, alguma iniciativa, empenho, 

esforço e persistência. 

- Muito Satisfatório: O aluno demonstra sempre interesse, iniciativa, empenho, esforço 

e persistência. 

A colaboração diz respeito a se o grupo trabalha de modo a desenvolver atividades 

nas quais todos os seus elementos contribuem de forma negociada e equitativa. Todos 

lideram e são responsáveis pelo trabalho realizado (Damiani, 2008). Os membros do grupo 

apoiam-se, avaliam e corrigem o trabalho dos colegas num ambiente de confiança e parceria 

(Colaço, 2004 citado por Damiani, 2008). Segundo Damiani (2008) na colaboração “… ao 

trabalharem juntos, os membros de um grupo apoiam-se, visando atingir objetivos comuns 

negociados pelo coletivo, estabelecendo relações que tendem à não-hierarquização, 

liderança compartilhada, confiança mútua e co-responsabilidade pela condução das ações.” 

Em contrapartida, “… na cooperação há ajuda mútua na execução de tarefas, embora suas 

finalidades geralmente não sejam fruto de negociação conjunta do grupo, podendo existir 

relações desiguais e hierárquicas entre os seus membros. “ 

Os níveis de desempenho para o parâmetro colaboração são: 

 - Não Satisfatório: O aluno não contribui para a realização das atividades 

desenvolvidas pelo grupo, nem avalia ou corrige os trabalhos dos colegas. 

- Satisfatório: O aluno contribui para o trabalho desenvolvido pelo grupo, mas evidencia 

pouca responsabilidade na realização das tarefas, apoiando pouco o grupo. 

- Muito Satisfatório: O aluno contribui de forma significativa no trabalho desenvolvido 

pelo grupo, responsabilizando-se pela sua realização e favorecendo um ambiente de 

confiança e parceria no grupo.  

A atenção representa a capacidade consciente de ignorar determinados estímulos no 

sentido de ter como foco um determinado objeto ou atividade (De-Nardin, 2007). A atenção é 

utilizada para definir vários processos, desde a concentração à vigilância (Ladewig, 2000). 

Segundo Helene & Xavier (2003), existem dois tipos de atenção: a atenção “de-cima-para-

baixo” que se refere a “informações retidas na memória e às quais se atribui relevância, 

recebem prioridade no processamento e captam a atenção automaticamente”, ou seja, “é 

como se os sistemas ‘superiores’ tivessem condições de pré-ativar, ‘de-cima-para-baixo’, 

sistemas de processamento, dando maior ou menor prioridade para os resultados do seu 

processamento em função do contexto”. Existe, ainda, a atenção “de-baixo-para-cima” que 

está presente quando o estímulo sensorial aparece no ambiente e capta a atenção do 

indivíduo, no entanto esta não será objeto de medição. 
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Os níveis de desempenho para o parâmetro atenção são: 

 - Não Satisfatório: O aluno não mantém o foco ou concentração no desempenho das 

atividades. 

- Satisfatório: O aluno está focado e concentrado apenas em alguns momentos da 

aula. 

 - Muito Satisfatório: O aluno mantém o foco e concentração em todas as atividades 

(ou na sua maioria).  

A participação pode ser definida como o processo de envolvimento ativo do aluno na 

construção do conhecimento, em contexto de sala de aula. Manifesta-se através de 

comportamentos como a contribuição para a discussão (apresentação de questões, 

comentários e sugestões, resposta às questões do professor ou de outros colegas, …) 

(Santos, 2002; Rocca, 2010).  

Os níveis de desempenho definidos para o parâmetro participação são: 

- Não Satisfatório: O aluno apresenta uma postura passiva, não contribuindo para a 

discussão em contexto de sala de aula. 

- Satisfatório: O aluno está envolvido em alguns momentos da aula, contribuindo 

algumas vezes com questões, comentários ou sugestões. 

- Muito Satisfatório: O aluno está envolvido ativamente na discussão criada em 

contexto de sala de aula, contribuindo com várias questões, comentários e sugestões. 

A capacidade de argumentação é uma competência evidenciada por um indivíduo na 

justificação de determinada afirmação. Pressupõe o recurso a conhecimentos aprendidos (ou 

que estão a ser desenvolvidos) para apoiar determinada opinião. Inclui a capacidade para 

formular argumentos, mas também a qualidade dos mesmos (Kuhn & Udell, 2003). Por 

exemplo, apresentar uma opinião diferente ou responder aos colegas ou ao professor de 

forma fundamentada e com base nos conhecimentos que possui. 

Foram considerados os seguintes níveis de desempenho para o parâmetro 

argumentação: 

- Não Satisfatório: O aluno não consegue apresentar uma opinião fundamentada. 

- Satisfatório: O aluno apresenta algumas justificações para a sua opinião, mas com 

dificuldade em formular argumentos com base nos conhecimentos que possui. 

- Muito Satisfatório: O aluno apresenta uma opinião bem fundamentada, com 

argumentos de qualidade e justificações com base nos conhecimentos que possui. 

A interação é a comunicação, troca de influências e ideias que se estabelece entre os 

alunos e/ou entre professor e alunos (Vilela, Pennino & Maia, 2005; Oliveira & Macedo, 2006). 

É a capacidade de estabelecer relações/ ligações com os outros, permitindo a construção 

social do conhecimento (Oliveira & Macedo, 2006). 
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Os níveis de desempenho para o parâmetro interação: 

 - Não Satisfatório: O aluno não comunica nem interage com os colegas nem com o 

professor. 

- Satisfatório: O aluno estabelece alguma relação social em contexto de sala de aula, 

trocando algumas ideias com os colegas e com o professor. 

- Muito Satisfatório: O aluno está envolvido ativamente na discussão criada em 

contexto de sala de aula, contribuindo com várias questões, comentários e sugestões. 

A orientação foi o único conteúdo atitudinal avaliado no professor e diz respeito ao 

facto de este apoiar ou não os alunos em todas as etapas do processo de ensino-

aprendizagem, guiando-os e instigando-os a pensarem criticamente (Bulgraen, 2010).  

Os níveis de desempenho para o parâmetro a ser avaliado no professor são: 

- Pouca: O professor tem uma atitude pouco interventiva, apoiando pouco os alunos e 

não os incentiva a pensarem criticamente. 

- Alguma: O professor apoia os alunos em algumas das etapas do processo de ensino-

aprendizagem, mas nem sempre os incentiva a pensarem criticamente. 

- Muita: O professor apoia os alunos em todas as etapas do processo de ensino-

aprendizagem, guiando-os e fomentando o seu espírito crítico ao longo de todo o processo 

de ensino-aprendizagem.  

Os parâmetros e os níveis de desempenho referidos na grelha de observação utilizada 

para a observação dos alunos foi adaptada de Faria (Faria, 2016). O parâmetro Orientação 

avaliado para o professor foi acrescentado para o presente estudo tendo em conta a estratégia 

de ensino em questão. 

Em ambas as turmas, as grelhas que contêm as escalas de observação seriam 

preenchidas pela colega da PES e pelo professor cooperante durante a intervenção (aula de 

aplicação do EBC). Estas permitiriam perceber quais as atitudes e comportamentos face à 

aula em estudo, enquanto que os testes possibilitariam compreender se a intervenção 

influencia a compreensão de conteúdos por parte dos alunos. 

 

Numa investigação é necessário ter em atenção a validade e fiabilidade dos 

instrumentos de recolha de dados. A validade refere-se à adequação de instrumento para 

medir o que de facto de pretende estudar, enquanto que a fiabilidade está relacionada com o 

facto de diferentes investigadores conseguirem obter resultados iguais a partir de um mesmo 

instrumento (Carmo & Ferreira, 2008).  
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IV.3. Tratamento de dados 

No tratamento dos dados obtidos para o pré e pós-testes, recorre-se a uma análise 

estatística através da utilização do software SPSS (Statistical Package for Social Sciences), 

no qual são aplicados testes não-paramétricos. Estes testes são apropriados para uma 

população em específico, no caso duas turmas de uma escola, e ainda, oferece um rápido e 

importante retorno quanto ao desempenho dos estudantes (Cohen et al., 2007). O teste de 

Wilcoxon apresenta-se como um dos mais indicados para esta amostra uma vez que permite 

comparar os resultados obtidos no pré e no pós-testes. Quanto ao tratamento dos dados 

obtidos pelos métodos qualitativos, a escala de observação, recorre-se a uma análise de 

conteúdo, ou seja, a uma “descrição objetiva, sistemática e quantitativa” dos conteúdos 

obtidos com o objetivo da sua posterior interpretação (Berelson, 1952 e 1968, citado por 

Carmo & Ferreira, 2008). 

 

IV.4. Amostra 

A definição de uma amostra tem de ter em conta diversos parâmetros e esta pode ser 

classificada de acordo com estes. No presente estudo, a amostra em questão corresponde às 

turmas lecionadas pelo orientador cooperante e onde se realiza a PES. Neste sentido, é não-

probabilística já que o grupo em estudo é de uma só escola e não pretende representar todos 

os estudantes, mas apenas aqueles que estão a ser investigados (Cohen et al., 2007). 

Constitui uma amostra de conveniência já que é utilizada uma parte da população estudantil 

que, neste caso, se encontra acessível e está disponível (Cohen et al., 2007) no âmbito do 

estágio profissionalizante. 

 

IV.4.1. Caracterização da amostra 

A amostra é composta por alunos do 8.º ano, com idades compreendidas entre os 12 

e os 13 anos, de uma escola pública do distrito do Porto. Os alunos, de uma forma geral, 

inserem-se num contexto socioeconómico de classe média e média-baixa e não apresentam 

comportamentos perturbadores da sala de aula ou do espaço escolar, embora uma das 

turmas se apresente um pouco mais inquieta e faladora do que outra. Para além disso, os 

alunos possuem, na sua grande maioria, uma média positiva na disciplina de Ciências 

Naturais. O total da amostra inclui 47 alunos, de duas turmas, e é composta por 29 elementos 

do sexo feminino (16 de uma turma e 13 de outra) e 18 do sexo masculino (9 de uma turma e 

9 de outra). 
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Capítulo V – Implementação do Estudo 

Nesta investigação foi escolhida uma metodologia de estudo de caso, o ensino 

baseado em casos. 

O caso a ser utilizado foi desenvolvido, o mais possível, de acordo com as orientações 

definidas em Vasconcelos & Faria (2017): este é real, inclui um tema relativamente próximo 

aos alunos já que se sustenta em situações da realidade portuguesa e não só do que se passa 

no mundo; é sustentado por artigos científicos uma vez que foi escrito a partir desses mesmos 

estudos; acolhe o desenvolvimento de múltiplas perspetivas pois possibilita a sua discussão 

através de diferentes pontos de vista dos intervenientes; permite a exploração interativa e que 

estes cheguem a uma conclusão, para além de exigir uma discussão dos problemas com os 

seus pares. 

O questionamento é um elemento fundamental para a análise do caso.  o 

questionamento é algo inerente ao processo de ensino-aprendizagem e deve ser realizado de 

forma estruturada procurando o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos. Como 

este pode envolver questões de diferentes níveis cognitivos o professor deve ter em atenção 

qual o seu propósito na planificação de cada aula e que saberes pretende que sejam 

mobilizados. Os manuais escolares apresentam questões, mas nem sempre estão envolvidos 

todos os níveis cognitivos. Um estudo verificou que, por exemplo, nos manuais de 8.ºano as 

questões de nível cognitivo superior estão pouco presentes (Torres, Almeida & Vasconcelos, 

2015). Este facto pode ser uma oportunidade para o professor desenvolver aulas que 

promovam esse tipo de questões. Neste trabalho, é isso que se propõe uma vez que o EBC 

é uma metodologia promotora do pensamento crítico e na qual o questionamento é essencial. 

Deste modo, e utilizando os níveis cognitivos propostos em Dahlgren & Öberg (2001), 

pretendia-se que na análise do caso fossem abordadas as seguintes questões: Qual a 

catástrofe antrópica associada ao caso? (enciclopédica); Quais as consequências a 

exploração mineira e a salinização para os solos e para a biodiversidade? (relacional); Como 

se podem minimizar, de forma sustentável, os efeitos da exploração mineira e da salinização 

nos solos? (orientada para soluções); Explique de que forma os Objetivos para o 

Desenvolvimento Sustentável (ODS): Erradicar a Fome e Proteger a Vida Terrestre, podem 

ser alcançados tendo em conta os impactes antrópicos no solo e uma população mundial em 

crescimento? (orientada para soluções). Estas são, na sua maioria de nível cognitivo superior, 

orientadas para soluções, e apenas a questão de tipo enciclopédico aparece como de nível 

mais baixo.  

A aplicação do projeto de investigação foi pensada de forma a ocupar dois tempos 

letivos em que a turma estivesse toda reunida, de forma a diminuir o número de vezes em 



FCUP 
Impactes da ação antrópica nos solos e a sustentabilidade: um estudo com alunos de 

Ciências Naturais do 8.ºano de escolaridade 

36 

 
que se tivesse de repetir o estudo e colocar ainda mais variáveis na investigação e, também, 

de forma a não perturbar a planificação anual das aulas, realizada no início do ano letivo. 

Numa aula anterior à intervenção, os alunos responderiam ao teste cognitivo (pré-

teste) (Apêndice IV) com a finalidade de averiguar o seu nível de conhecimentos antes da 

implementação da metodologia de ensino. 

As aulas de implementação do projeto foram planificadas (Apêndice I) para ocorrerem 

em dois tempos letivos, cada um de 50 minutos, e foram estruturadas da seguinte forma: 

Nos primeiros 5 minutos, ocorreria a entrada na sala e a escrita do sumário pelos 

alunos. Nos 30 minutos seguintes, a professora estagiária referiria alguns conceitos, através 

de uma apresentação (Apêndice II) que já haviam sido abordados no programa de Ciências 

Naturais e que, portanto, já eram conhecidos pelos alunos como a sustentabilidade, o solo e 

as suas funções. Esta primeira parte possibilitaria a revisão de conteúdos para uma melhor 

análise do caso. Ainda na apresentação, com uma vertente mais teórica, seriam considerados 

quais os impactes das catástrofes antrópicas sobre os solos, quais as ameaças ao 

desaparecimento das suas funções e os objetivos para o desenvolvimento sustentável. Em 

seguida, a disposição da sala seria modificada de modo a promover uma maior interação 

entre os elementos dos grupos. Em cada turma seriam formados grupos de quatro ou cinco 

elementos e a professora estagiária forneceria orientações quanto ao modo como seria 

explorado o caso. Posteriormente, ocorreria a leitura do caso (Apêndice III), que seria 

realizada em conjunto pela turma e os alunos começariam a sua análise. Para a exploração 

do caso os alunos, também, teriam como apoio a apresentação, o manual de Ciências 

Naturais e outros materiais fornecidos pela professora estagiária (Apêndice III). No segundo 

tempo letivo, os alunos continuariam a exploração do caso, durante 15 minutos e a professora 

estagiária auxiliaria os grupos esclarecendo dúvidas e fornecendo outras informações 

pertinentes, caso fosse necessário, sempre no sentido de facilitar e orientar a sua 

aprendizagem. Nos minutos seguintes seria realizada uma discussão com o grupo turma, na 

qual o porta-voz de cada grupo referiria quais as conclusões e reflexões efetuadas pelo seu 

grupo e as quais deveriam ser comentadas pelos outros grupos. A professora estagiária 

deveria moderar e orientar a discussão, intervindo nos momentos necessários e questionando 

os alunos. Posteriormente, seria realizada uma síntese dos temas abordados e das 

conclusões obtidas. No final da aula, os alunos teriam 15 minutos para a realização do pós-

teste (Apêndice IV). Ao longo da aula seria realizado o preenchimento das grelhas de 

observação (Apêndice V) pela colega de estágio e pelo orientador cooperante. 
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Capítulo VI- Resultados e Discussão 

Como já referido no Capítulo I, este estudo não foi implementado devido à pandemia 

que surgiu durante o ano letivo em que se realizava a IPP. Deste modo, não existem 

resultados que possam ser aqui descritos e que se refiram a esta investigação. 

No entanto, é possível referir os resultados esperados com base em estudos 

semelhantes, que se realizaram em anos anteriores, e onde é testada a mesma metodologia. 

A utilização de métodos quantitativos, através de instrumentos como testes de avaliação 

(testes cognitivos), mostrou evidências da capacidade do EBC em auxiliar na compreensão 

de conteúdos pelos alunos como observou num estudo realizado por Pereira, em 2018. Já 

Queiróz (2018), através de métodos qualitativos, recolhendo informação com escalas de 

observação, também obteve indicadores positivos quanto à promoção das atitudes como o 

interesse, a motivação, a participação, o respeito pelos colegas e as capacidades 

argumentativas por parte do EBC. 

Estes estudos também representam importantes indicadores positivos para a eficácia 

desta metodologia na abordagem dos temas relativos a catástrofes naturais e antrópicas e, 

ainda, no tema da sustentabilidade.  

Por conseguinte, para o presente estudo, no qual de utiliza uma triangulação de 

métodos na qual são utilizados métodos qualitativos e quantitativos, é possível também prever 

a existência de evidências positivas do EBC na promoção da compreensão de conteúdos 

concetuais pelos alunos. 
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Capítulo VII – Considerações finais 

VII.1. Conclusões gerais do estudo 

A escola é um local onde existe uma urgência pela mudança. A sociedade e as 

necessidades de crianças e jovens exigem uma reinvenção das estratégias e metodologias 

utilizadas na sala de aula. Por conseguinte, esta pequena investigação pretendia contribuir 

para a melhoria da prática do futuro profissional docente e, como consequência, para um 

desenvolvimento positivo do processo de ensino-aprendizagem.  

O presente trabalho de investigação rege-se pelo problema de investigação: A 

utilização de uma metodologia de ensino baseado em casos é capaz de promover a 

compreensão e a consolidação de conhecimentos em alunos de 8.ºano de Ciências Naturais? 

Este problema apresentava diversos objetivos de nível concetual, educacional e profissional, 

que não puderam ser todos atingidos. Como não foi possível a implementação da 

investigação, não se podem tirar conclusões relativas aos objetivos concetuais e 

educacionais. Ainda assim, os objetivos relativos ao desenvolvimento profissional foram 

passíveis de serem atingidos. No objetivo: Promover uma docência baseada numa prática 

mais aberta e ligada às situações do quotidiano, este trabalho possibilitou um maior 

conhecimento da professora estagiária relativamente a uma metodologia de ensino e, desta 

forma, incentivou a mesma à procura de outras metodologias de ensino que poderá utilizar na 

sua futura prática profissional. A abertura à utilização de novas estratégias e à exploração de 

metodologias que melhor se adaptem a diversos níveis de ensino e a diferentes temas 

científicos é fundamental para uma evolução positiva da prática docente. Por outro lado, foi 

possível conhecer algos casos reais de situações que ocorrem em Portugal e, desta forma, 

promover o seu uso em sala de aula. Relativamente ao segundo objetivo: Contribuir para o 

desenvolvimento de competências profissionais de investigação no âmbito do ensino das 

ciências, embora não tenha sido aplicado, o estudo foi planificado e permitiu um melhor 

conhecimento da forma como se realiza uma investigação no ensino das ciências e no modo 

como este pode ser futuramente utilizado para aferir qual a melhor metodologia a ser aplicada. 

 

VII.2. Limitações do estudo, aspetos a melhorar e futuras investigações 

Em todas as investigações existem diversas variáveis a serem controladas para que 

os resultados obtidos possam ser fiáveis e representem o que de facto se pretende testar. 

Deste modo, devem ser consideradas algumas das limitações presentes neste estudo. Em 

primeiro lugar, o estudo não foi aplicado, contudo poderá ser utilizado em futuras 

investigações, tal como está planeado no caso de aulas presenciais ou através de ensino à 

distância, tendo para isso de serem realizadas algumas alterações. Em segundo lugar, não é 
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possível generalizar os resultados uma vez que a amostra não foi aleatória, mas sim de 

conveniência pelo que não é representativa dos alunos de 8.ºano que frequentam a disciplina 

de Ciências Naturais da cidade do Porto, mas apenas de duas turmas de uma escola (Cohen 

et al., 2007). Pelo facto de a investigação estar inserida no âmbito do IPP os alunos 

participantes seriam os da Escola da realização do estágio. Outro fator importante é o tempo 

pois apesar de se tentar implementar a metodologia descrita, esta teve de ser adaptada para 

uma aula de 100 minutos (50+50). A utilização de outras aulas não seria viável devido à 

planificação anual da disciplina de Ciências Naturais. Por último, implementar toda a 

metodologia e promover a discussão das questões com os alunos em tão pouco tempo prevê-

se algo desafiante uma vez que a professora estagiária possui pouca experiência na sua 

aplicação. 

Deste modo, para melhorar os resultados em futuras investigações seria proveitoso 

recorrer, se possível, a uma amostra aleatória, distribuir a implementação da metodologia por 

um maior número de aulas, desenvolver as aulas em grupos de controlo e experimental com 

o mesmo professor e em que este possua experiência na aplicação de diferentes 

metodologias.  

 

VII.3. Contribuições para a prática profissional docente 

Em todas as áreas de Ensino é necessário que o professor seja dinâmico e que 

atualize as suas práticas, e isto é ainda mais urgente quando se trata de temas científicos que 

exigem um raciocínio diferente de outras áreas do saber. Para melhor cumprir o seu ofício, o 

professor tem de testar e analisar os seus comportamentos em sala de aula e a forma como 

desenvolve determinados temas com os seus alunos. A metodologia que seria testada nesta 

investigação está relacionada com esta constante procura do professor pela melhoria da sua 

prática de ensino. Uma vez que algo de tão importante como a construção do conhecimento 

do aluno está a ser considerada, a sala de aula pode tornar-se um ambiente experimental 

para professores e alunos sempre com a ênfase num desenvolvimento positivo do processo 

de ensino-aprendizagem. Esta permanente busca pode ser uma oportunidade para os alunos, 

principalmente os de ciências, se tornarem familiarizados com o método científico e 

adquirirem competências essenciais para os profissionais destas áreas. O professor tem 

assim um papel preponderante na formação dos futuros profissionais. Neste contexto, este 

trabalho possibilitou que a futura profissional docente estabelecesse um contacto com a 

realização da investigação em educação e que, assim, adquirisse mais ferramentas que lhe 

permitam um apoio mais sólido aos seus futuros alunos. É de salientar que no mundo atual o 

progresso científico está em constante mudança pelo que cabe ao professor acompanhar 

esse desenvolvimento, atualizar-se e assegurar o melhor ensino ao seu alcance. Embora não 
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tenha sido possível implementar esta investigação foi possível planificá-la e, deste modo, 

aprender a utilidade de uma boa preparação, algo que todos os docentes necessitam ao longo 

de todo o seu percurso profissional. Por outro lado, o aparecimento de constrangimentos que 

impedem a execução de um plano de ação também constitui uma aprendizagem para melhor 

saber gerir os imprevistos inerentes à profissão de professor. 
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Apêndice I 

Planificação da Intervenção no âmbito de uma 

Metodologia de Ensino Baseado em Casos 

AUTOR Liliana Remuge 

TÍTULO DO 
CASO 
 

Impactes da ação antrópica nos solos e a sustentabilidade: exploração mineira e 

salinização  

PEQUENA 
DESCRIÇÃO DO 
CASO 

A exploração mineira é uma atividade que tem consequências para os solos pela 

libertação de metais pesados e outras substâncias, podendo inclusive causar o 

fenómeno de salinização, que envolve a acumulação de sais no solo. A procura por 

recursos naturais exige que sejam encontradas soluções adequadas à preservação do 

solo. 

PALAVRAS-
CHAVE 
 

Ação antrópica, exploração mineira, salinização, impactes no solo, sustentabilidade 

CONHECIMENTO 
PRÉVIO 

Catástrofes antrópicas, sustentabilidade, solo, impacte ambiental, exploração mineira 

FINALIDADE 
 
 

Promover o desenvolvimento de conhecimentos e do pensamento crítico ao nível dos 

impactes da ação antrópica no solo. 

 

OBJETIVOS 
 
 

- Reconhecer as causas e as consequências da exploração mineira e da salinização nos 
solos;  
- Compreender a importância dos solos; 
- Relacionar os usos do solo com o desenvolvimento sustentável; 
- Promover a literacia científica e o pensamento crítico através da utilização de casos; 
- Relacionar os conteúdos aprendidos em sala de aula com uma situação real do meio 
envolvente. 
 

CASO 
 

Impactes da ação antrópica nos solos e a sustentabilidade: 
exploração mineira e salinização 

A exploração mineira é uma atividade que pode provocar diversas consequências 
para o meio envolvente não só pela extração e os processos envolvidos nesta como o 
uso de químicos para melhor extração de minério como pelas escombreiras muitas 
vezes expostas à meteorização que espalha diversas substâncias potencialmente 
tóxicas para o meio ambiente. Um exemplo é a mina da Panasqueira onde os solos se 
encontram poluídos por metais pesados e onde se encontram os elementos químicos 
em alguns vegetais consumidos pelos seres humanos. Um outro exemplo é o da mina 
da Borralha, onde existem diversos elementos tóxicos em quantidades elevadas e onde 
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os metais que promovem a acidificação do solo, contaminam as águas superficiais e 
subterrâneas com consequentes perdas para a biodiversidade.  

Os resíduos provenientes da exploração mineira podem ainda contribuir para o 
fenómeno de salinização do solo, que consiste na acumulação de sais hidrossolúveis 
nas camadas mais superficiais do solo. Esta pode ter origem em fenómenos naturais, 
pela intrusão natural de água do mar. A salinização gerada pela ação humana deve-se 
à sobreexploração da água subterrânea devido à irrigação com água rica em sais ou às 
práticas inadequadas de irrigação, a que se junta, muitas vezes, uma drenagem pobre 
dos terrenos, e ao uso excessivo de fertilizantes para satisfazer a crescente demanda 
de alimentos. O sal aplicado nas estradas, a extração de petróleo, resíduos 
provenientes de diversas indústrias que nem sempre são convenientemente tratados e 
acabam por ser libertados para o solo contribuindo também para a sua degradação. Em 
Portugal, calcula-se que existam cerca de 50000ha afetados pela salinização resultante 
do uso de águas de má qualidade e de práticas de rega e de drenagem inadequadas. 
Isto acontece, maioritariamente, no Alentejo onde uma camada do solo apresenta 
baixa permeabilidade o que reduz a lixiviação dos sais solúveis. As consequências da 
salinização do solo envolvem um aumento da erosão do solo pelo vento e pela água, a 
diminuição do carbono orgânico, da fertilidade, da produção de biomassa, da 
biodiversidade existente no solo e da atividade dos microorganismos que nele habitam. 

Os seres humanos necessitam de recursos naturais para a sua sobrevivência e para 
o desenvolvimento tecnológico e por isso, não é viável deixar de os utilizar. Além disso, 
o crescimento da população mundial aumenta a pressão sobre o planeta e apresenta 
um desafio para todos os cidadãos, pelo que é necessário encontrar soluções para parar 
a degradação deste recurso tão vital para a vida, o solo. 
  

QUESTÕES  - Qual a catástrofe antrópica associada ao caso? (enciclopédica) 
- Quais as consequências a exploração mineira e a salinização para os solos e para a 
biodiversidade? (relacional) 
- Como se podem minimizar, de forma sustentável, os efeitos da exploração mineira e 
da salinização nos solos? (orientada para soluções) 
- Explique de que forma os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS): 
Erradicar a Fome e Proteger a Vida Terrestre, podem ser alcançados tendo em conta os 
impactes antrópicos no solo e uma população mundial em crescimento? (orientada 
para soluções) 
 

PROCEDIMENTO Utilização de uma metodologia de ensino baseado em casos na qual se promove a 
discussão de assuntos abordados no caso de estudo e para o qual existem alguns 
materiais de apoio. 
 
Tempo: 100minutos (50+50) + 15 minutos de uma aula anterior para a realização do 
pré-teste. 
 
Materiais de apoio: apresentação; técnicas de minimização e reabilitação de solos 
degradados; manual de Ciências Naturais de 8ºano. 
 
Plano de ação para os dois tempos letivos: 

Nos primeiros 5 minutos, ocorre a entrada na sala e a escrita do sumário pelos 
alunos. Nos 30 minutos seguintes, referência a alguns conceitos que já haviam sido 
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abordados no programa de Ciências Naturais e a outros novos, através de uma 
apresentação.  

Em seguida, ocorre a alteração da disposição da sala. Em cada turma são formados 
grupos de quatro ou cinco elementos e são fornecidas orientações quanto ao modo 
como o caso deve ser explorado. Posteriormente, ocorre a leitura do caso, realizada 
em conjunto pela turma. Durante a exploração do caso os alunos também têm como 
apoio a apresentação, o manual de Ciências Naturais e outros materiais fornecidos pela 
professora estagiária. No segundo tempo letivo, os alunos continuam a exploração do 
caso, durante 15 minutos e a professora estagiária deve auxiliar os grupos esclarecendo 
dúvidas e fornecendo outras informações pertinentes, caso seja necessário. Nos 
minutos seguintes, é realizada uma discussão com o grupo turma, na qual o porta-voz 
de cada grupo refere quais as conclusões e reflexões efetuadas pelo seu grupo e as 
quais devem ser comentadas pelos outros grupos. A professora estagiária deve 
moderar e orientar a discussão, intervindo em momentos necessários e questionando 
os alunos. Posteriormente, é realizada uma síntese dos temas abordados e das 
conclusões obtidas. No final da aula, os alunos teriam 15 minutos para a realização do 
pós-teste. 
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Apêndice III 

    Ciências Naturais - 8ºano    2020 

 

Caso – Impactes da ação antrópica nos solos e a sustentabilidade: exploração 

mineira e salinização 

A exploração mineira é uma atividade que pode provocar diversas consequências para o meio 

envolvente não só pela extração e os processos envolvidos nesta como o uso de químicos para melhor 

extração de minério como pelas escombreiras, muitas vezes, expostas à meteorização que espalha 

diversas substâncias potencialmente tóxicas para o meio ambiente. Um exemplo é a mina da 

Panasqueira onde os solos se encontram poluídos por metais pesados e onde se encontram os 

elementos químicos em alguns vegetais consumidos pelos humanos. Um outro exemplo é o da mina 

da Borralha, onde existem diversos elementos tóxicos em quantidades elevadas e onde os metais que 

promovem a acidificação do solo, contaminam as águas superficiais e subterrâneas com consequentes 

perdas para a biodiversidade.  

Os resíduos provenientes da exploração mineira podem ainda contribuir para o fenómeno de 

salinização do solo, que consiste na acumulação de sais hidrossolúveis nas camadas mais superficiais 

do solo. Esta pode ter origem em fenómenos naturais, pela intrusão natural de água do mar. A 

salinização gerada pela ação humana deve-se à sobreexploração da água subterrânea devido à 

irrigação com água rica em sais ou às práticas inadequadas de irrigação, a que se junta, muitas vezes, 

uma drenagem pobre dos terrenos, e ao uso excessivo de fertilizantes para satisfazer a crescente 

demanda de alimentos. O sal aplicado nas estradas, a extração de petróleo, resíduos provenientes de 

diversas indústrias que nem sempre são convenientemente tratados e acabam por ser libertados para 

o solo contribuindo, também, para a sua degradação. Em Portugal, calcula-se que existam cerca de 

50000 ha afetados pela salinização resultante do uso de águas de má qualidade e de práticas de rega 

e de drenagem inadequadas. Isto acontece, maioritariamente, no Alentejo onde uma camada do solo 

apresenta baixa permeabilidade o que reduz a lixiviação dos sais solúveis. As consequências da 

salinização do solo envolvem um aumento da erosão do solo pelo vento e pela água, a diminuição do 

carbono orgânico, da fertilidade, da produção de biomassa, da biodiversidade existente no solo e da 

atividade dos microorganismos que nele habitam. 

Os seres humanos necessitam de recursos naturais para a sua sobrevivência e para o 

desenvolvimento tecnológico e, por isso, não é viável deixar de os utilizar. Além disso, o crescimento 

da população mundial aumenta a pressão sobre o planeta e apresenta um desafio para todos os 

cidadãos, pelo que é necessário encontrar soluções para parar a degradação deste recurso tão vital 

para a vida, o solo. 

 

 
Baseado em Candeias et al., 2014 e 2015; Ávila et al., 2015; Stolte et al., 2016; Litalien & Zeeb, 2020. 
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    Ciências Naturais - 8ºano    2020 

 

Medronheiros na zona da mina da Panasqueira 

Apesar disto nem todas as plantas acumulam os elementos tóxicos e podem ser utilizadas como forma 

de reabilitar determinadas áreas mineiras. Estudos realizados em medronheiros provaram que esta 

árvore praticamente não acumula os elementos químicos presentes nos solos da zona da mina da 

Panasqueira e, por isso os seus frutos, bem como o licor preparado a partir destes, podem ser 

consumidos pela população sem risco para a saúde humana. Além disso, estas árvores podem ser 

plantadas na zona da mina em programas de fitoestabilização da área uma vez que não acumula os 

elementos traço presentes nesta região.  
Baseado em Abreu et al., 2014.  

 

Algumas técnicas para minimização e reabilitação de solos degradados 

Fitorremediação - o uso direto de plantas num local para absorver ou degradar os poluentes; 

Remediação química - permite a estabilização de metais e de arsénio através de óxidos que que 

reduzem a mobilidade, a biodisponibilidade e a bioacessibilidade dos contaminantes; 

Encapsulação - remoção de solos contaminados para um aterro autorizado, a lavagem de solos através 

da qual os contaminantes são removidos do solo por dissolução ou suspensão na água ou por 

concentração dos contaminantes num pequeno volume de solo (por separação granulométrica ou por 

atrito);  

Diminuição da aplicação de fertilizantes, pesticidas e herbicidas; 

Controlo da poluição proveniente da pecuária;  

Melhoramento da drenagem para que possa ocorrer a lixiviação de sais em excesso;  

Minimização da irrigação com água salgada; 

Lixiviação de sais;  

Culturas de halófitas;  

Aplicação de matéria orgânica para melhoria da estrutura e permeabilidade do solo, implementação 

de políticas para a minimização da degradação do solo  

Baseado em Bai et al., 2016 
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Apêndice IV  

     Teste  

Ciências Naturais 8ºano         2020 
 

Nome: _______________________________________________________ Nº: ___ Turma: ___ 

               

Leia, com atenção, todos os itens de forma a responder corretamente às questões.  

 

1. Defina catástrofe antrópica. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Mencione duas funções do solo. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Nos itens de 3 e 4, selecione a opção que completa corretamente cada uma das afirmações. 

3. O solo é fundamental para a vida na Terra, mas encontra-se ameaçado por fenómenos como… 

(A)  a desertificação e a reflorestação. 

(B) o controlo de plantas de invasoras e a poluição. 

(C) a salinização e o tratamento de resíduos tóxicos. 

(D) a diminuição da matéria orgânica e a salinização. 

 

4. A exploração mineira é uma atividade que pode ser incluída… 

(A) nos incêndios. 

(B) na poluição. 

(C) na desflorestação. 

(D) nas invasões biológicas. 
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5. Classifique cada uma das afirmações seguintes em verdadeira (V) ou falsa (F).  

(A) A desflorestação contribui para a erosão do solo. ___ 

(B) O solo é um recurso renovável e desempenha poucas funções nos ecossistemas. ___ 

(C) A perda de nutrientes do solo pode ser causada pelos incêndios. ___ 

(D) As invasões biológicas podem alterar a diversidade de microorganismos existente no solo. ___ 

(E) A presença de poluentes no solo contribui para a sua entrada nas cadeias tróficas. ___ 

(F) A gestão sustentável do solo prejudica as suas funções e provoca a diminuição da 

biodiversidade. ___ 

 

6. Explique de que forma os impactes antrópicos afetam a sustentabilidade dos solos. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 1 2 3 4 5 6 

Cotação 10 16 10 10 24 30 

Total 100 
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    Proposta de correção do teste 

 

1. Catástrofe antrópica é um acontecimento provocado pela ação humana. 

2. Exemplos de funções do solo: substrato para as plantas, participa em algumas etapas do ciclo 

da água e dos ciclos biogeoquímicos, proporciona habitat para inúmeros seres vivos, recicla 

nutrientes, retém água, … 

3. Opção D. 

4. Opção B. 

5. Verdadeiras: A, C, D, E 

Falsas: B, F 

6. O aluno deve referir:  

a. Exemplos de impactes antrópicos ou apresentar a sua definição; 

b. O que é sustentabilidade (ou desenvolvimento sustentável) e que o solo é um recurso 

não renovável; 

c. Relacionar a. e b. de forma a estabelecer uma relação direta entre estes, explicando 

que os impactes antrópicos colocam em causa a sustentabilidade dos solos pois 

conduzem a perdas nas suas funções ou até ao seu desaparecimento. 
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Apêndice V 
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