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 INTRODUÇÃO 
 

As várias linhas de investigação em educação, têm vindo a procurar formas de 

proporcionar uma efectiva educação em Ciência. Em consequência disso, o ensino da Ciência 

sofreu, nos últimos anos, algumas alterações a vários níveis, nomeadamente ao nível dos 

conteúdos e da sua organização. Estas alterações visam promover o desenvolvimento de 

competências (de conhecimento, de raciocínio, de comunicação e de atitudes) através da 

abordagem de temas organizadores e da existência de vertentes transversais e globalizantes 

que integrem esses mesmos temas. Desta forma, pode encontrar-se nas Competências 

Essenciais do Currículo Nacional do Ensino Básico a seguinte ideia estruturante subjacente 

aos temas organizadores dos três ciclos: “Viver melhor no planeta Terra pressupõe uma 

intervenção humana crítica e reflectida, visando um desenvolvimento sustentável que, tendo 

em consideração a interacção Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, se fundamente em 

opções de ordem social e ética e em conhecimento científico esclarecido sobre a dinâmica das 

relações sistémicas que caracterizam o mundo natural e sobre a influência dessas relações na 

saúde individual e comunitária.” (2001, pág. 133 e 134). No entanto, ao consultar as 

Orientações Curriculares do Ensino Básico verifica-se, na explicitação dos temas orientadores, 

uma perda significativa da integração defendida ao nível das Competências Essenciais, sendo 

a relação Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) apresentada como um tópico 

separado dos conteúdos e não como um tema transversal e integrador, comum a todos os 

temas abordados ao longo dos três ciclos. Esta perda de transversalidade é ainda mais notória 

na maioria dos manuais escolares, em que à relação Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente (CTSA) é dedicado um capítulo do livro, mas nas restantes páginas não existe 

qualquer referência a esta temática. Ao observar esta sucessiva degeneração, facilmente se 

percebe a dificuldade dos professores, na recontextualização ao nível da prática pedagógica da 

sala de aula, em aplicar os princípios referidos nas Competências Essenciais, dos quais é 
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exemplo o carácter horizontal da relação CTSA. Considerando que o contexto da sala de aula 

é fundamental para a concretização de um efectivo ensino das Ciências, os professores e a 

sua compreensão das mudanças curriculares assumem um papel primordial neste processo de 

reforma, percebendo-se assim a importância da formação do corpo docente nesta temática da 

reorganização curricular e sua aplicação. 

O trabalho que aqui se apresenta constitui uma estratégia que permite o desenvolvimento 

de várias competências, através da abordagem integrada, de conceitos científicos e 

metacientíficos, atendendo, desse modo, às indicações da nova organização curricular. Assim, 

torna-se um elemento útil para os professores, na medida em que é um exemplo de aplicação 

dos pressupostos teóricos desta nova organização à prática pedagógica na sala de aula, em 

que é possível, de uma forma simples, contribuir para uma educação efectiva em Ciências. 

Contrariamente à tradicional forma de ensinar Ciência, em que os conteúdos científicos eram 

sobrevalorizados em detrimento dos processos que permitem compreendê-los, surge, 

actualmente, um novo paradigma de como aprender Ciência, colocando o aluno num papel 

central e activo. Assim, este, com o auxílio orientador do professor, deve ser o responsável 

pela sua própria aprendizagem, devendo-lhe ser dadas oportunidades de construir o seu 

próprio conhecimento de forma activa, compreendendo e estabelecendo um paralelo com o 

trabalho desenvolvido pelos cientistas, e adquirindo ferramentas que permitam o 

desenvolvimento de uma personalidade crítica e problematizadora em relação ao seu 

quotidiano. No caso concreto deste trabalho, existem momentos em que a aprendizagem é 

mais dirigida e outros em que é mais livre. 

A estratégia apresentada foi construída por alunos da licenciatura em Ensino da Biologia e 

Geologia (Almeida et al, 2003), no âmbito da disciplina de Metodologia da Biologia do 

Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Esta 

estratégia foi desenvolvida no âmbito do planeamento e construção de uma unidade de ensino 

destinada ao 8º ano de escolaridade e foi aplicada em simulação de aula com alunos de 

licenciatura, tendo subjacente o seguinte esquema conceptual: “A construção do conhecimento 

científico acerca dos ecossistemas, nomeadamente das inter-relações que se estabelecem 

entre factores bióticos e abióticos, permite compreender o seu equilíbrio, e assim formar 

cidadãos conscientes da acção do Homem sobre esses mesmos ecossistemas e portanto com 

capacidade interventiva na sociedade.”. A estratégia em questão surge no final desta unidade, 

abordando a questão do acidente do petroleiro Prestige e os impactos deste desastre ao nível 

dos factores abióticos e bióticos, através de actividades experimentais simples e de discussão 

a realizar pelos alunos com a orientação cuidada do professor.  Posteriormente, a estratégia foi 

aplicada pelos autores, agora alunos estagiários, em contexto real de sala de aula, em quatro 

turmas do 8º ano de escolaridade. A análise dessa aplicação levou a algumas alterações na 

estratégia inicial, nomeadamente na forma como se sugere a condução da discussão geral; e 

também na modificação de alguns termos desadequados para o nível etário dos alunos 

(relativamente a alguns termos importantes, optou-se por apresentar o seu significado, em 

rodapé, nas fichas de trabalho para os alunos). 
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O acidente ocorrido com o petroleiro Prestige na costa da Galiza, em 13 de Novembro de 

2002, foi o mais grave acidente com petroleiros dos que afectaram a costa europeia, não só 

pela quantidade de petróleo derramado mas também pela sua extensão geográfica e pela sua 

duração temporal. O acidente teve repercussões ambientais, económicas, sociais, afectivas, 

afectando principalmente a sociedade galega. A escola não ficou indiferente a esta tragédia 

social que se  tornou central para os centros escolares galegos, servindo de base a várias 

actividades de diferentes disciplinas; constituindo um exemplo de que a escola não é 

dissociada da sociedade, pelo contrário, a escola não pode ficar alheada das questões que 

preocupam os cidadãos (Aleixandre & Cienfuegos, 2003).  

A construção desta actividade teve por base o artigo “Prestige: Isto não é um jogo” (Barral, 

2003) da revista Quo, bem como a informação científica e pedagógica fornecida por vários 

autores.  

Para a compreensão devida da relevância da estratégia que aqui se sugere é fundamental 

conhecer os pressupostos teóricos que lhe estiveram subjacentes. Esta actividade assenta na 

perspectiva de construção da Ciência defendida por Ziman (1984), em que esta deve ser 

encarada segundo as suas várias dimensões: filosófica, histórica, sociológica e psicológica. 

Tratando-se de uma actividade que parte de um problema social actual, o seu enfoque centra-

se na dimensão sociológica, mais concretamente na dimensão sociológica externa, explorando 

a relação Ciência, Tecnologia e Sociedade, e possibilitando a aquisição efectiva dos conceitos 

relacionados por parte do aluno. A dimensão fi losófica de construção da Ciência é também 

bastante explorada uma vez que a estratégia está estruturada segundo uma metodologia de 

exploração científica que fornece aos alunos a possibilidade de executar e compreender as 

várias etapas com que se defrontam os cientistas e que permitem a progressão das suas 

investigações. 

Esta estratégia enquadra-se no quadro teórico cognitivista da Aprendizagem por 

Descoberta Orientada defendida por Bruner (1975). Assim, ao invés do aluno ser um mero 

receptor passivo do conhecimento, esta forma de aprendizagem, embora sob a orientação do 

professor, coloca-o no primeiro plano da aquisição desse conhecimento, fornecendo-lhe um 

papel activo, cujas consequências na sua motivação serão certamente benéficas. Esta forma 

de encarar a aprendizagem permite um desenvolvimento cognitivo mais efectivo. Seguindo, por 

exemplo, a perspectiva de Piaget (Dolle, 1975), o desenvolvimento cognitivo é realizado 

através de mudanças nas estruturas cognitivas por processos de adaptação: assimilação e 

acomodação. A aprendizagem dos conteúdos científicos e metacientíficos será tanto mais 

efectiva quanto maior significado tiver para os alunos. Assim, o estabelecimento de uma ponte 

entre esses conteúdos e um problema social actual que faz parte do quotidiano dos alunos 

permitirá que aqueles processos de adaptação se realizem eficazmente, uma vez que atribuem 

um significado à aprendizagem. 

Na estruturação desta actividade também foi relevante o construtivismo social de Vygotsky 

(1992). Esta estruturação cont empla a realização de actividades em grupo, permitindo deste 

modo e com a constituição de grupos heterogéneos, que se estabeleça uma Zona de 
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Desenvolvimento Proximal. Esta é definida pelos níveis real e potencial de desenvolvimento, ou 

seja, aquilo que os alunos conseguem realizar sozinhos e o que conseguem realizar em 

conjunto com outros alunos. A interacção social permite aumentar o nível real de 

desenvolvimento dos alunos e revela-se benéfica se considerarmos que a aprendizagem 

interpsicológica é anterior à aprendizagem intrapsicológica ( Vygotsky, 1992). 

Nesta estratégia, o papel das actividades experimentais é muito importante como meio 

para o aluno obter respostas para o problema colocado inicialmente. Importa referir que 

existem várias definições de actividades experimentais segundo diferentes autores. No âmbito 

deste trabalho adoptamos a definição de Lunetta (1998, citado em Matos, 2001) que refere que 

“experiências laboratoriais” é a terminologia utilizada nos EUA enquanto “actividades práticas” 

é a terminologia utilizada no Reino Unido, significando ambos os termos “experiências 

realizadas na escola nas quais os alunos interagem com materiais para observar e 

compreender o mundo natural” (p.249). Quando, no âmbito da estratégia, nos referimos a 

activi dades experimentais é a esta definição que nos remetemos.  

Segundo Yager (1991, citado em Matos, 2001) o trabalho experimental é essencial para 

um ensino CTS com sucesso. As actividades experimentais podem promover o interesse e a 

motivação dos alunos, facilitar a compreensão de conceitos científicos, desenvolver aptidões 

práticas e capacidades de resolução de problemas (Matos, 2001) e, segundo Lunetta (1998, 

citado em Matos, 2001), melhorar a compreensão dos alunos sobre a natureza da ciência. 

Segundo Hodson (1994, citado em Matos, 2001) a experiência em primeira mão de um 

fenómeno é essencial para a familiarização com o mundo à nossa volta, pelo que o trabalho 

experimental é essencial, pois essa experiência directa não pode ser adquirida de outra 

maneira. 

Considerando as limitações reais impostas pelo tempo reduzido destinado às inúmeras 

aprendizagens na sala de aula, optou-se por sugerir a realização das diversas actividades 

experimentais por diferentes grupos, cada um deles executando apenas uma ou duas das 

actividades, consoante o número de alunos. Este procedimento revela ainda vantagens do 

ponto de vista pedagógico, uma vez que pode ser estabelecido um paralelo com as equipas de 

investigação em Ciência. Assim, tal como nestas, cada grupo ficará responsável pelo estudo de 

uma parte do problema inicial e no final as conclusões dos diferentes grupos serão reunidas e 

explicadas aos colegas permitindo o seu encadeamento e uma visão global e mais completa do 

problema geral e das respostas que para ele se encontraram. 

 O planeamento da estratégia é fundamental, mas a sua aplicação efectiva na sala de aula 

está dependente de vários factores, entre os quais se encontram factores de ordem 

sociológica. Bernstein (1990) estudou estes factores que caracterizam o discurso pedagógico, 

utilizando os conceitos de classificação e enquadramento. A classificação refere-se às relações 

de poder, ou seja, à manutenção das fronteiras entre categorias hierárquicas. Uma 

classificação forte caracteriza uma situação em que as fronteiras são bem definidas e 

inflexíveis, havendo, portanto, uma hierarquia bem estabelecida. No caso de as fronteiras se 

encontrarem esbatidas ou, num caso extremo, não existirem será então caracterizado por uma 
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classificação fraca. O enquadramento diz respeito à comunicação entre categorias 

hierárquicas, ao controlo. Quando o enquadramento é forte é a categoria hierarquicamente 

mais elevada que controla a situação de ensino-aprendizagem, quando é fraco, é a categoria 

mais baixa que o faz. 

 Estudos realizados (Morais & Neves, 2001) sobre a caracterização sociológica da prática 

pedagógica, baseados nos conceitos de classificação e enquadramento definidos por Bernstein 

(1990), mostram que uma pedagogia mista favorece a aprendizagem. Para a implementação 

desta actividade consideramos fundamental a existência de um enquadramento forte em 

relação aos critérios de avaliação, deixando claro para os alunos qual é o texto legítimo; um 

enquadramento fraco quanto às regras hierárquicas, e uma classificação fraca em relação aos 

espaços professor-aluno e aluno-aluno e quanto aos discursos intra e interdisciplinares; uma 

classificação forte entre conhecimento académico e não académico e um enquadramento fraco 

na relação escola - comunidade. 

 

ORGANIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA 
 

A estratégia aqui proposta é iniciada com a apresentação de um texto a partir do qual se 

solicita e a formulação do problema geral, bem como das hipóteses que lhe poderão dar 

resposta. Com o objectivo de apoiar ou refutar as hipóteses colocadas e também descobrir 

respostas inicialmente não consideradas para o problema, cada grupo de alunos irá realizar 

uma ou duas actividades experimentais, sempre acompanhadas de questões às quais deverão 

responder, e de textos relativamente actuais, retirados de meios de comunicação, que são 

apresentados previamente para contextualizar cada actividade. No final é proposta uma 

discussão geral, na qual se reúne a informação obtida por todos os grupos que devem explicar 

aos colegas as conclusões a que chegaram. Seguidamente, todos os alunos deverão 

responder às questões finais apresentadas, que retomam o problema colocado inicialmente, 

com vista a sintetizar uma resposta tão completa quanto possível para esta e outras questões 

relacionadas com a interligação entre conceitos científicos e metacientíficos e com a relação 

CTS. Tanto as actividades experimentais como a discussão geral são acompanhadas por 

indicações para o professor, com vista à sua implementação prática efectiva na sala de aula.  

A estratégia está estruturada seguindo uma planificação que é decidida pelo professor, 

uma vez que essa estrutura foi considerada a mais adequada no contexto global da própria 

estratégia, e tendo em conta o nível etário dos alunos e o tipo de actividades que estes  

realizaram anteriormente. Considerou-se que, por limitações relacionadas com tempo lectivo e  

com o nível etário e conceptual dos alunos, e com vista a não perder a coerência global da 

estratégia, não seria adequado adoptar uma estrutura em que cada actividade experimental 

fosse planificada pelos alunos. No entanto, o professor poderá alterar a estrutura da estratégia 

se considerar mais adequado ao contexto onde a pretende aplicar.  

 ESTRATÉGIA 
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Figura 1: Efeitos do derrame do Prestige na costa espanhola. Fonte: AP 

Figura 2: Maré negra. Fonte: Reproduzida na SIConline. 

 
 Indicações para o Aluno:  

Todos os anos algumas dezenas de tragédias ambientais põem em causa o 

equilíbrio natural existente nos ecossistemas. Os textos que se seguem referem-se ao 

naufrágio do petroleiro Prestige que provocou a morte de milhares de aves e peixes, 

bem como a poluição do mar e das praias da costa da Galiza.  

Lê com atenção o seguinte excerto de um artigo publicado em 

Novembro de 2002. 

Acidentes com petroleiros são grandes responsáveis 

pela morte do planeta 

 
Todos os anos mais de três mil milhões de 

litros de crude são derramados nos oceanos, 

seja por conta dos acidentes com 

petroleiros, pelas acções de manutenção, 

pela exploração em alto mar, entre outras 

fontes de poluição. Exxon Valdez e Erika 

são os nomes de tragédias recentes, a que 

se soma agora a do "Prestige". Os acidentes 

como o que atingiu a costa da Galiza têm 

efeitos devastadores na biodiversidade e no 

ciclo da vida no planeta. 

 

 

Os recifes, as áreas húmidas, as zonas de trocas de 

marés, as praias são algumas das zonas do ecossistema 

mais afectados pelas marés negras, com a morte de 

espécies de fauna e flora. No caso do "Prestige", o 

acidente ocorreu na chamada Zona Húmida de 

Importância Internacional, segundo a Convenção de 

Ramsar. Este tratado especifica formas de cooperação 

internacional para a conservação destas zonas, 

consideradas raras e muito significativas para conservar a 

diversidade biológica. (...) 

Isabel Marques da Silva  

SIConline, 2002-11-20 
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 Responde às seguintes questões:  

1. Com base na informação fornecida no texto, refere qual a pior consequência dos 

acidentes com petroleiros. 

2. Com base no que respondeste anteriormente, formula um problema que possa ser 

explorado experimentalmente na sala de aula. 

3. Formula algumas hipóteses que possam responder ao problema colocado. 

 

4. Sugere algumas formas de remediar os efeitos causados por acidentes com 

petroleiros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com o objectivo de encontrar resposta para o problema que 

colocaste anteriormente, realiza as seguintes actividades experimentais: 
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1ª Actividade Experimental: Quais os efeitos do Petróleo na 

Luminosidade e no nível de Oxigénio da água do mar? 

 

 Lê atentamente os seguintes excertos: 
 
 

Maré negra na Galiza 
 

Mancha de crude tem já 37 quilómetros de comprimento 
 

 

Um navio com 77 mil 

toneladas de petróleo 

a bordo, que ontem 

esteve prestes a 

naufragar perto da 

costa da Galiza, 

continua a derramar 

combustível para o 

mar. A mancha tem já 

37 quilómetros de 

comprimento e 200 

metros de largura e 

pode por em perigo a 

fauna e a flora da 

costa galega e 

portuguesa. 

[...]Problema ecológico 

 

Um dos grandes receios das autoridades será o naufrágio do navio, que poderá colocar em 

perigo a fauna e a flora das costas espanhola e portuguesa.”  

Catarina Solano de Almeida 

SIConline, 2002-11-20 

  

Figura 3: Com 37 quilómetros de comprimento, a mancha de petróleo põe em 
perigo a fauna e a flora locais Fonte: EFE 
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Quais os efeitos do petróleo na Luminosidade da 

água? 

 

Material 
 

• 2 Gobelés 

• Água 

• Chocolate com azeite 

 
 

Procedimento Experimental 
 
 

1. Coloca a mesma quantidade de água em dois gobelés 

2. Adiciona chocolate com azeite a um dos gobelés 

3. Observa o que acontece à luminosidade da água.  

 
 
 
 

 
Interpretação  e discussão dos resultados 
 

 
1. No texto que leste antes de realizares esta actividade surgia a seguinte informação: “A 

mancha tem já 37 quilómetros de comprimento e 200 metros de largura e pode pôr em 

perigo a fauna e a flora da costa galega e portuguesa.” Considerando os resultados 

obtidos, explica como poderão os derrames de petróleo afectar a flora marítima. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quais os efeitos do petróleo no Oxigénio contido na 

água do mar? 

Material 
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• 2 tubos de ensaio 

• 4 caracóis 

• água 

• azeite 

• suporte para tubos de ensaio 

• pinça 

 
 

Procedimento Experimental 

 
1. Coloca a mesma quantidade de água e dois caracóis em cada tubo de ensaio. 

2. Coloca algumas gotas de azul de metileno em cada tubo de ensaio. 

3. Coloca azeite num dos tubos de ensaio, de modo a que este cubra toda a superfície da 

água 

4. Observa o que acontece aos caracóis em cada um dos tubos, ao fim de 48 horas. 

5. Verifica a cor do indicador em cada tubo de ensaio. 

 
Azul de metileno: indicador que na presença de oxigénio apresenta a cor azul e na sua 

ausência se apresenta incolor. 

 

Interpretação e discussão dos resultados 
 

 
1. Como explicas os resultados obtidos? 

 

2. Considerando os resultados que obtiveste, explica como o derrame de petróleo pode 

levar à morte dos organismos. 
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Figura 4: Ave capturada na costa 

galega coberta de petróleo 

proveniente do Prestige. Fonte: 

SIConline 

2ª Actividade Experimental: Porque morrem as aves 

marinhas? 

 
Recolhidas mais de 13 mil aves atingidas pela maré 

negra do "Prestige" 
 

Mais de 13 mil aves atingidas pela maré negra 

resultante do naufrágio do "Prestige" foram recolhidas 

nas costas espanholas, portuguesas e francesas, 

anunciaram hoje a Sociedade Espanhola de 

Ornitologia (SEO) e a Associação de Protecção dos 

Pássaros, Birdlife. 

De acordo com um relatório apresentado pelas duas 

organizações em Madrid e na Corunha (Galiza), entre 60 e 

130 mil aves foram afectadas por aquela que é a pior 

catástrofe ecológica de sempre a atingir o território 

espanhol. (...) As espécies mais afectadas foram os 

mergulhões, pequenos pinguins, papagaios-do-mar, e, 

entre outros, corvos marinhos com poupa. Contudo, 

segundo Alejandro Sanchez, director da SEO, "a catástrofe 

ainda não terminou porque uma grande mancha de fuel 

desloca-se (...), ameaçando as costas francesas e  

espanholas".         

Agência LUSA, 2003-01-21  
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Material 
 

• Penas 

• Esguicho com água 

• Gobelé  

• Azeite 

 
 

Procedimento Experimental 
 
 

1. Borrifa uma pena com um esguicho.  

2. Observa os resultados. 

3. Coloca azeite num gobelé. 

4. Mergulha a pena em azeite. 

5. Volta a borrifar a pena com água. 

6. Observa os resultados. 

 
 

Interpretação e discussão dos resultados 
 

1. O que acontece quando borrifas a pena com água? 

 

2. Depois de colocar o azeite sobre a pena, o que acontece quando a borrifas com água? 

 
3. Com base no que observaste nesta actividade prática, sugere uma explicação para as 

mais de 13 mil aves mortas referidas no texto. 
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Figura 5: Limpeza das praias. Fonte: Reproduzida na 

SIConline 

3ª Actividade Experimental – Quais os efeitos do Petróleo na 

areia? 
 
 Lê o seguinte excerto: 
 

 
 “...o problema da poluição 

causada por uma maré negra não se 

resume ao meio aquático, "abrange 

também – como vemos nas 

tradicionais cenas de marés negras – 

a própria linha de praia, com impactos 

quer na qualidade das areias, quer na 

qualidade das águas dos estuários"  

 
SIConline 2002-11-19 

 

Material: 
 

• 2 tinas de vidro 

• 2 gobelés 

• Areia grossa 

• Areia fina 

• Azeite 

• Chocolate com azeite 

• Água  

• Sal 

• Vareta 

• Pipeta 

 
Nota: Para preparar a água salgada deve-se dissolver 3,5g de sal em 100ml de água. 

 

Procedimento Experimental 
 

1. Enche dois recipientes, um com areia grossa e outro com areia fina.  

2. Com o dedo, pressiona cada um dos terrenos em quatro pontos, para obter quatro 

depressões por recipiente. 

3. Verte para cada uma das áreas assim obtidas, a mesma quantidade de cada uma das 

seguintes substâncias: 

- Azeite  

- Água 

- Chocolate com azeite 
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- Chocolate com azeite misturado com água salgada. 

4. Observa e compara as diferentes velocidades de infiltração dos fluidos. 

 Interpretação e discussão dos resultados 
 
 
1. Qual dos fluidos usados se infiltra mais rapidamente e qual se infiltra mais lentamente?  

 

2. Explica porque é que a velocidade de infiltração dos fluidos é diferente. 

 

3. Porque é que a velocidade de infiltração é maior num recipiente do que no outro? 

 

4. O que acontece quando o chocolate com azeite é misturado com água salgada? 

Porque é que isso acontece? 

 

5. Considerando que o petróleo do Prestige tem uma viscosidade elevada, explica em 

que medida os seus efeitos poderiam ser ainda mais graves. 

 

6. Coloca uma hipótese sobre o que acontecerá aos organismos que vivem enterrados na 

areia. 

 

7. Com base nos resultados que observaste explica qual o impacto dos derrames de 

petróleo na linha de costa referida no texto inicial. 
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4ª Actividade Experimental : Como é que o Petróleo se 
dispersa? 

 
 
 
 Realiza a seguinte actividade experimental: 
 
 

Material 

 
• Tina ou recipiente transparente. 

• Penas  

• Areia 

• Água salgada (35g/l) 

• Gobelé 

• Azeite 

• Secador de cabelo 

 

Procedimento Experimental 

 
1. Coloca num recipiente transparente um monte de areia compactado, para simular a 

costa. 

2. Coloca no lado correspondente à costa, algumas penas que simbolizam a fauna. 

3. Enche um gobelé com água salgada (35g/l) 

4. Entorna lentamente o líquido no recipiente, para simular a água do mar. 

5. Coloca um pouco de azeite. 

6. Com um secador de cabelo simula a acção do vento, segundo várias direcções. 

7. Observa os resultados. 

 

 
Interpretação e discussão dos resultados 

 
 

1. Tendo em conta esta actividade, coloca uma hipótese para o facto do crude do Prestige 

não ter atingido a costa portuguesa. 

 

2. Compara a hipótese que colocaste com a informação fornecida nos seguintes excertos 

de artigos. 
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“O efeito vai ainda mais longe com a acção dos ventos "que pulverizam as camadas 

superficiais do crude que está à superfície e que vai afectar, por exemplo, a vegetação das 

orlas costeiras, provocando também problemas nesses ecossistemas dunares", explicou José 

Manuel Alho”.   

Siconline, 2002-11-19 
 
 

“O vento é o factor mais determinante na direcção e velocidade das manchas 

superficiais de crude. Na zona do acidente, os ventos predominantes nesta época do ano 

deslocam-se principalmente para Norte e para Leste, o que fez com que o derrame do Prestige 

atingisse sobretudo a costa galega. Se os ventos mudarem podem trazer a mancha para 

Portugal ou afastá-la para oeste, para alto mar.”  

 
Barral, 2003 

 
 

 

5ª Actividade Experimental: Qual o efeito da temperatura na 

dispersão do petróleo? 

 
 
Realiza a seguinte actividade experimental : 
 
 

Material 
 

 
• 4 gobelés 

• Água 

• Placa térmica 

• Frigorífico 

• Chocolate com azeite 

 

Procedimento Experimental 
 

1. Prepara uma mistura de Azeite com chocolate. 

2. Coloca água fria no gobelé 1. 

3. Coloca água à temperatura ambiente no gobelé 2. 

4. Coloca água quente no gobelé 3. 

5. Coloca uma porção igual da mistura preparada em cada um dos 3 gobelés. 

6. Observa o movimento das partículas que ficam em suspensão. 
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Interpretação e discussão dos resultados 
 

 
1. Tendo em conta os resultados obtidos nesta actividade, e considerando que a grande 

profundidade, a temperatura da água é mais baixa, coloca uma hipótese sobre o que 

acontecerá ao crude do Prestige que permaneceu no navio e se afundou com ele. 

 

2. Compara a hipótese que colocaste com o texto que se segue: 

 
 

“José Manuel Alho refere que “face à grande profundidade que este crude atingirá – 

entre os dois mil e os cinco metros – as temperaturas que aí se fazem sentir, associadas à 

pressão, levam a pensar que aumentarão a densidade do crude, o que significará um perigo 

menor em termos do seu arrastamento imediato”. Existe ainda a hipótese, colocada por alguns 

especialistas, de acontecer um fenómeno de congelamento do combustível. “(...)O que é certo 

é que, independentemente de uma ou outra situação se vir a concretizar, há sempre a 

possibilidade de as correntes arrastarem esse crude e colocarem-no novamente em zonas 

onde ele pode vir a ser arrastado para a linha de costa. Aí reside o perigo fundamental dos 

impactos sobre os ecossistemas”, garantiu o responsável da LPN.”  

Catarina Solano de Almeida 
 

Siconline, 2002-11-19 
 

 

6ª Actividade Experimental: Como Combater o desastre? 

 
 
 Realiza a seguinte actividade experimental: 
 

 Material 
 

• 2 Gobelés 

• Azeite 

• Água 

• Guardanapos 

• Detergente da loiça 

• 1 pipeta 

 

Procedimento Experimental 

 
1. Coloca a mesma quantidade de água nos gobelés. 

2. Pipeta  1ml de azeite para cada gobelé.  
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3. Coloca um guardanapo de papel (agente físico) sobre o azeite em água num dos 

gobelés e observa os resultados. 

4. Coloca detergente da loiça (dispersante químico) no outro gobelé e observa os 

resultados. 

 

 
Interpretação e discussão dos resultados 

 
 
1. Qual dos métodos usados actua mais rapidamente? 

2. Alguns agentes físicos de limpeza, usados no combate às marés negras, têm um modo 

de acção idêntico ao do guardanapo. Qual a principal vantagem e desvantagem destes 

agentes? 

3. Para combater o derramamento do petróleo podem ser usados dispersantes químicos 

que têm uma acção semelhante ao detergente da loiça. Quais as vantagens e 

desvantagens da utilização desses dispersantes? 

4. Com base no texto que se segue, indica que outros  processos poderão ser usados para 

combater o derrame de petróleo, bem como as suas principais vantagens e 

desvantagens? 

 

 

“ Existem alguns sistemas básicos para combater uma maré negra: sistemas de 

contenção e absorção mecânicos, barreiras e aspiradores (de escassa eficácia quando o mar 

está agitado, ou quando as correntes são fortes, como sucede na Galiza e no Minho, sobretudo 

nesta época).” 

Estes sistemas são agentes físicos que aderem ao fúel permitindo depois a sua 

recolha; mas também existem agentes químicos.  

 
Adaptado de 

 Barral, 2003 
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Discussão geral 

 
  
Completa as informações relativas às actividades que realizaste, na seguinte tabela de 

síntese: 

 

Actividades Observações Conclusões 

1 
 
 

  
 

2 
  

3 
  

4 
  

5 
 . 

6 
    

 
 

Responde às seguintes questões: 
 
1. A dispersão do petróleo depende de um conjunto de factores, quais são eles?.   

 

2. Explica como pode o petróleo provocar a morte dos organismos, perturbando assim o 

equilíbrio dos ecossistemas. 

 

3. Identifica o agente biótico responsável pelo derrame de petróleo.  

 

4. Lê o seguinte excerto de um artigo publicado na revista Quo em Janeiro de 2003, e 

discute-o com base nas conclusões a que chegaste ao longo dos trabalhos que 

realizaste. 

 
 

“ Uma guerra com muitas baixas ” 
 
 
 

Com o aparecimento de uma grande mancha, os primeiros a ser afectados são os 

organismos fotossintéticos - sobretudo as algas - que não conseguem sintetizar o seu sustento 

sem luz e sem oxigénio, e as aves e os mamíferos marinhos – que têm de subir à superfície 

para respirar - pois, ao entrar em contacto com o derrame, perdem as propriedades isolantes 

das penas e do pêlo, e podem morrer, por exemplo, de asfixia. Depois as manchas a maior 
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profundidade vão afectar os peixes e os restantes habitantes das águas intermédias e do leito 

oceânico causando-lhes diversos danos físicos - redução da mobilidade e asfixia - e outros que 

chegam ao organismo através das vias respiratórias e do aparelho digestivo. A longo prazo, a 

entrada dessas substâncias na cadeia alimentar vai dizimar ainda mais a fauna marinha, por 

envenenamento ou por fome perante a escassez dos organismos que constituem a sua dieta. 

A situação é ainda mais crítica quando os ventos e as correntes empurram o derrame 

para o litoral, que alberga um ecossistema ainda mais fértil e mais frágil, que engloba a flora 

costeira, as zonas de maternidade de numerosas espécies - larvas, girinos e juvenis são muito 

mais sensíveis à contaminação por hidrocarbonetos do que os adultos -, e aves. Nesta zona 

encontram-se também as principais vítimas: os crustáceos e, em primeiro lugar, os moluscos, 

que vivem nos bancos de areia, com escassa ou nenhuma mobilidade. 

 Desta forma, a maioria dos que não morrem sepultados pela capa de petróleo, são 

envenenados... Caso não tenham sido engolidos por algum dos seus predadores e, dessa 

forma, transmitido os hidrocarbonetos  (petróleo) a mais um elo da cadeia alimentar.” 

 

Barral, 2003 
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Barral, 2003. 

Os que vão morrer saúdam-te! 
 

1 Pardela sombria: As penas deixam de ser isolantes. Morre de frio         2 Golfinho: Ao sair 
para respirar, entra em contacto com o fuel. Morre por asfixia.           3 Gaivota: Alimenta-se de 
fauna costeira. Morre por inanição  4 Mexilhão: Filtra mais de 100 litros de água por dia. 
Morre envenenado.         5 Navalheira: Mobilidade limitada. Morre por inanição ou asfixia.        
6 Lagosta: Alimenta-se de crustáceos e moluscos, morre por inanição ou envenenamento.   
7 Vieira: Morre por envenenamento ou asfixia      8 Robalo: Alimenta-se de organismos 
contaminados. Morre envenenado e de fome. 
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5. Relê o problema e as hipóteses que colocaste antes de realizar as actividades 

experimentais. 

As actividades que realizaste ou que os teus colegas de turma realizaram, assim como 

os excertos dos artigos fornecidos permitem-te apoiar ou refutar as hipóteses 

colocadas? 

 

6. Que outras razões, não consideradas nas hipóteses que colocaste, encontraste para 

responder ao problema formulado? 

 

7. Elabora uma resposta tão completa quanto possível para o problema colocado 

inicialmente. 

 

8. Relê a questão 4 à qual respondeste antes de realizares as actividades experimentais. 

Com base na 6º actividade experimental, reformula ou completa a tua resposta, 

indicando as formas que existem para remediar os efeitos causados por acidentes com 

petroleiros. 

 

9. Elabora um pequeno texto sobre a interacção entre os problemas sociais (como a 

tragédia do Prestige) e as investigações realizadas pelos cientistas.  

 

10.  As conclusões a que chegaste com as actividades experimentais desenvolvidas 

resultaram do trabalho do teu grupo e dos outros grupos da turma. Também na 

comunidade científica, várias equipas investigativas trabalham para alcançar o mesmo 

objectivo. Indica algumas vantagens e desvantagens desta forma de desenvolver 

investigação científica. 

 
Glossário  
 
Alcano- Nome genérico de um grupo de hidrocarbonetos saturados, isto é, têm apenas 

ligações simples entre os átomos de carbono. 

Crude- Petróleo bruto, Líquido espesso de cor negra, resultado de uma mistura de 

hidrocarbonetos sólidos, líquidos e gasosos, extraídos de depósitos do subsolo. 

Crustáceos- Grupo de seres vivos do reino animal, invertebrados, que são aquáticos na sua 

maioria, embora existam alguns que são terrestres. Encontram-se revestidos por uma 

carapaça. Exemplos de crustáceos: caranguejos, camarões e lagostins. 

Contaminação- Contágio, infecção. 

Contaminar- Manchar. 

Fúel- Qualquer matéria capaz de produzir grandes quantidades de calor (seja por combustão, 

seja por fissão nuclear). O fúel pode ser sólido, líquido ou gasoso. 

Hidrocarbonetos- Compostos cuja molécula é constituída apenas por átomos de carbono e 

hidrogénio. 
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Moluscos- Grupo de seres vivos do reino animal que possuem corpo mole, são invertebrados. 

Os moluscos , que na sua maioria vivem na água, são providos geralmente de uma 

concha onde se aloja todo ou parte do corpo. 

Petróleo- Mistura de alcanos cujas moléculas possuem de cinco a dez átomos de carbono, isto 

é, desde pentanos a decanos. 

Viscosidade- Propriedade de materiais fluidos que se traduz  num retardamento do movimento 

desses fluidos. 
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Indicações para o professor 
 
 

 Objectivos da estratégia proposta: 
 
 

• Compreender conceitos  
 

o Científicos 
 

• Influência dos factores abióticos nos organismos (factores bióticos). 

• Inter-relação entre factores abióticos. 

• Influência do Homem nos factores abióticos (luminosidade e oxigénio) 

e consequências nos factores bióticos. 

• O Homem como factor biótico. 

• Influência positiva do Homem, no combate à  perturbação do equilíbrio 

dos ecossistemas. 

 
o Metacientíficos 

 
• Construção da ciência - desenvolve-se a partir de problemas, cuja 

origem pode ser social, para os quais se procura encontrar resposta. 

Para tal, começa-se por formular hipóteses e elaborar actividades 

experimentais ou outras que permitam apoiar ou refutar essas 

hipóteses. 

• Relação entre Ciência e Sociedade e sua influência mútua. 

• Dimensão sociológica interna da Ciência: a investigação cientifica é 

realizada por equipas de cientistas, que trabalham em conjunto sobre 

várias partes do tema a estudar. Essas partes devem ser depois 

reunidas para a compreensão do tema na globalidade. 

 
 

• Desenvolver competências: 
 

o Domínio cognitivo 
 

§ Conhecer termos  

§ Conhecer factos  

§ Compreender conceitos  

§ Interpretar dados  

§ Interpretar resultados experimentais  

§ Formular hipóteses 

§ Formular problemas 
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o Domínio Psicomotor 
 

§ Executar actividades experimentais 
 
 

 
o Domínio Socioafectivo 

 
 

§ Participar em discussões  

§ Adoptar uma metodologia correcta nas discussões 

§ Realizar os trabalhos propostos  

§ Cooperar nas actividades de grupo  

§ Possuir espírito de entreajuda 

§ Apreciar o papel da ciência no quotidiano 

 
 Finalidades da estratégia proposta: 
 
 

A apresentação desta estratégia tem como função introduzir o tema da perturbação do 

equilíbrio dos ecossistemas, usando como exemplo uma situação social grave e actual, o 

acidente com o “Prestige”. Este tema é de seguida explorado com a resolução de actividades 

experimentais.   

Sugestões  

O professor deverá distribuir os alunos por três grupos heterogéneos, devendo cada 

grupo realizar duas actividades experimentais distintas. Um grupo deverá realizar a 1ª 

actividade referente ao efeito do petróleo sobre os factores abióticos e a 6º actividade referente 

aos processos de combate ao derrame de petróleo; outro grupo deverá realizar a 2ª e a 3ª 

actividades referentes aos efeitos directos do petróleo sobre os organismos; e outro grupo 

deverá realizar a 4ª e a 5ª actividades referentes à interacção entre factores abióticos. Deste 

modo pretende-se ilustrar a colaboração de várias equipas investigativas na construção do 

conhecimento científico. As actividades encontram-se distribuídas, desta forma, pelos 

diferentes grupos, de modo a que cada um dos grupos estude uma dimensão do problema 

global, discutindo depois as conclusões com os colegas. Assim um grupo estudará os efeitos 

do acidente do Prestige nos factores abióticos, outro grupo estudará a interacção entre factores 

abióticos e o outro grupo estudará os efeitos nos factores bióticos. Após a discussão final, 

todos devem organizar a informação proveniente dos vários grupos para responderem ao 

problema inicial. 

Nas várias actividades, para simular o petróleo foi utilizada uma mistura de chocolate 

(em pó, do tipo do Nesquik) com azeite ou apenas azeite, consoante o objectivo da actividade. 

Em alternativa, o professor poderia utilizar borra de café com azeite ou óleo, ou qualquer outro 

fluido viscoso. 
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 O professor deve deixar claro aos alunos que o material utilizado serve apenas para 

simulação (devido às dificuldades em utilizar realmente petróleo) pelo que as conclusões 

devem ter em conta as limitações inerentes a esse facto. 

Antes de proceder à realização das actividades, o professor deverá apresentar o artigo 

inicial e levar os alunos a formular o problema que se pretende estudar com esta estratégia. 

No final os resultados de cada actividade serão explicados aos colegas através de uma 

tabela de síntese, que pode ser completada no quadro por um representante de cada grupo. 

De seguida proceder-se-á a uma discussão geral em que se interrelacionarão todos os factores 

estudados. 

No final da discussão geral, o professor deverá proceder a uma síntese dos assuntos 

estudados. 

 

Possíveis respostas às questões introdutórias 

1- A pior consequência dos acidentes com petroleiros consiste no seu impacto ambiental. 

Este tipo de acidentes são muitas vezes responsáveis pela destruição de 

ecossistemas. 

2- Porque razão os acidentes com petroleiros provocam a destruição da fauna e da flora? 

3- As hipóteses colocadas na segunda questão deverão ser discutidas antes da 

realização das actividades experimentais. Apresentam-se algumas sugestões de 

hipóteses: 

• Os acidentes com petroleiros provocam a destruição da fauna e da flora 

porque o petróleo é tóxico e envenena os organismos. 

• Os acidentes com petroleiros provocam a destruição da fauna e da flora 

porque o petróleo forma uma capa sobre os organismos e impede-os de se 

moverem, levando a que estes morram. 

• Os acidentes com petroleiros provocam a destruição da fauna e da flora 

porque o petróleo entra nas vias respiratórias dos organismos provocando a 

sua morte por asfixia. 

4- Nesta questão pretende-se que os alunos sugiram algumas formas de remediar os 

efeitos causados por acidentes com petroleiros como por exemplo limpar as praias 

removendo o petróleo com pás, levar os seres vivos afectados para centros de 

recuperação, entre outras. A resposta a esta questão será completada após a 

realização da sexta actividade experimental e durante a discussão geral. 



 27 

1ª Actividade Experimental: Quais os efeitos do 

Petróleo na Luminosidade e no nível de Oxigénio da 

água do mar? 
 
 
 Objectivo 
 
 

Com estas actividades pretende-se que os alunos percebam o impacto do petróleo nos 

factores abióticos (luminosidade e oxigénio) do meio, e por sua vez, de que modo estes 

afectam a sobrevivência dos seres vivos (factores bióticos). 

 

 

1) Luminosidade 
 

 
 Material 

 
 

Para simular o petróleo, o professor pode optar pela mistura de chocolate com azeite. 

Pode usar em alternativa qualquer outro fluido viscoso e de cor escura de modo a que seja 

possível observar a diminuição da luminosidade da água. 

 
Interpretação dos resultados 

 
 
 A resposta dada pelos alunos poderá ser a seguinte: 

 
1. Como a luminosidade diminui, devido à mancha de petróleo, os organismos que 

precisam de luz, como as plantas (flora marítima) morrem. 

 

2) Oxigénio 
 
 
 Material 
 
 

Sugere-se a utilização do azeite, uma vez que este se mantém à superfície da água 

criando uma barreira à troca de gases com a atmosfera. 

A utilização de caracóis prende-se com a sua fácil obtenção e as suas dimensões. Os 

caracóis utilizados são da espécie Planorbis sp.  Esta espécie constitui uma praga nos 

aquários, sendo frequentemente eliminada quando o seu número é elevado. Esta informação 

deve ser fornecida aos alunos, uma vez que estes poderão questionar, do ponto de vista ético, 

a utilização destes animais na actividade experimental. Caso considere conveniente, o 

professor poderá utilizar esta situação para suscitar um debate acerca da bioética em ciência, 

numa aula posterior. 
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Esta actividade deverá ser preparada pelo professor dois dias antes da aula, uma vez 

que os resultados que se pretendem observar (morte dos caracóis) demoram algum tempo a 

serem obtidos. No decorrer da aula, os alunos devem seguir o procedimento apresentado, no 

entanto, quando se pede para observarem os resultados, o professor deverá apresentar os 

tubos por ele preparados anteriormente, explicando aos alunos que se optou por este método 

devido à morosidade dos resultados e à estrutura da actividade. O professor poderá propor aos 

alunos que observem os resultados da experiência que realizaram noutra aula, para 

confirmarem que os resultados obtidos são semelhantes aos da experiência que ele realizou. 

 
 
Interpretação e Discussão dos resultados 
 

 
Apresentam-se em seguida algumas sugestões de respostas: 

 
1. O azeite constituiu uma barreira à passagem de oxigénio para a água, o que levou à 

morte dos caracóis por asfixia. 

 

2. Tal como o azeite, o petróleo forma uma barreira que impede a passagem do oxigénio 

para a água, pelo que os organismos que respiram oxigénio morrem por asfixia. 

 
Durante a discussão, se entender necessário o professor poderá colocar questões que 

facilitem a interpretação dos resultados. Assim, por exemplo: 

 

• O que acontece ao oxigénio presente na água quando cobres essa água com azeite?  

Porque é que isso acontece? 

 

 

2ª Actividade Experimental: Porque morrem as aves 

marinhas? 

 
 

Objectivo 
 
 
Com esta actividade pretende-se que os alunos compreendam a acção perturbadora 

do petróleo sobre os factores bióticos, neste caso as aves. No final, o professor deverá referir 

que tal como as penas das aves, também o pêlo dos mamíferos perde as suas propriedades 

isolantes, levando a que estes deixem de ter uma protecção contra o frio e morram por 

hipotermia. 
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Material 
 

 
Sugere-se a utilização de penas de gaivota ou outras de dimensão e consistência 

semelhante.  

 

 

 
Interpretação e Discussão dos resultados 
 

 
Esperam-se as seguintes respostas dos alunos:  
 
 

1. A água escorre pela superfície da pena porque a pena é impermeável. 

 

2. A pena perde a impermeabilidade devido ao azeite, deixa de actuar como uma barreira 

e começa a desfiar-se. 

 

3. As penas das aves perdem as suas propriedades isolantes e deixam passar a água. 

Quando isto acontece as aves morrem de frio. 

 
 

 
 

3ª Actividade Experimental – Quais os efeitos do 

Petróleo na areia? 
 
 

Objectivo 

 
Pretende-se com esta actividade que os alunos percebam a acção perturbadora que o 

petróleo tem sobre as praias. A actividade aborda a acção mais ou menos nefasta do petróleo, 

em função das suas características, nomeadamente a viscosidade. É também estudada a 

influência do petróleo em alguns factores abióticos como a água do mar e o tipo de substrato 

no qual o petróleo se infiltra, bem como a sua acção sobre os factores bióticos, nomeadamente 

os animais que vivem no interior da areia. 

 
Material 
 

 Sugere-se a utilização do azeite e de uma substância cuja viscosidade seja superior à 

do azeite, como o chocolate em pó (do tipo do Nesquik) misturado com azeite ou óleo. Deve 

também utilizar-se uma substância com viscosidade inferior ao azeite, por exemplo, água. 
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 Interpretação e Discussão dos resultados 
 
 

Apresentam-se em seguida sugestões de possíveis respostas dos alunos às questões 

colocadas: 

 

1. O fluido que se infiltra mais rapidamente é a água. O fluido que se infiltra mais lentamente 

é o chocolate com azeite. 

 

2. A água infiltra-se mais rapidamente porque é menos viscosa. O azeite infiltra-se mais 

lentamente que a água mas mais rapidamente que o chocolate com azeite, uma vez que é 

mais viscoso que a água mas menos viscoso que o chocolate com azeite. 

 

3. A velocidade de infiltração é maior na areia grossa porque os espaços existentes entre os 

grãos são maiores. 

 

4. A velocidade de infiltração do fluido quando misturado com água salgada aumenta, porque 

o fluido se tornou menos viscoso. 

 

5. Os efeitos do petróleo do Prestige seriam mais graves caso a sua viscosidade fosse 

menor.  

 

6. O aluno poderá colocar como hipótese que os organismos existentes na areia são 

afectados devido ao envenenamento e à asfixia. Caso os alunos não sugiram esta hipótese 

após alguns minutos de discussão, o professor deverá referi-la.  

 

7. O petróleo tem um efeito devastador e persiste durante muito tempo nos ecossistemas 

porque tem uma grande capacidade para se infiltrar na areia. 

Durante a correcção desta questão, o professor poderá explicar que existem muitos tipos 

de petróleo, que diferem na constituição e no grau de refinamento, pelo que poderão ter 

consequências diferentes nos ecossistemas. Pode ainda ser referido que, normalmente, 

nos acidentes com petroleiros, é o crude ou materiais pouco refinados e portanto mais 

viscosos que chegam à costa. O seu efeito devastador prende-se principalmente com a 

compactação da superfície do sedimento, provocando níveis de anoxia e toxicidade muito 

elevados.  
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4ª Actividade Experimental: Como é que o Petróleo se 
dispersa? 

 
 

Objectivo: 
 

 
Com esta actividade pretende-se que os alunos percebam o papel do vento na 

dispersão do petróleo. A actividade tem também como objectivo que os alunos expliquem um 

fenómeno mediático (o facto do crude não ter atingido a costa portuguesa), com base em 

dados científicos, obtidos a partir de actividades experimentais. 

 

  
Material 

 
Deve ser usado um recipiente transparente de dimensão suficiente para poder deslocar 

o azeite na água com a acção do secador. 

 

 
Procedimento experimental 
 

 
O professor deverá estimular os alunos a simularem a acção do vento segundo 

diferentes direcções. 

 

Interpretação e Discussão dos resultados 

 
Apresentam-se em seguida sugestões de possíveis respostas dos alunos 

 

1. O crude do Prestige não atingiu a costa portuguesa devido à acção dos ventos 

2. Com esta questão pretende-se que os alunos comparem a hipótese que colocaram 

com a razão apontada nos meios de comunicação social para o facto do crude do 

Prestige não ter atingido a costa portuguesa. 

 

Nota: A questão 2 e os excertos de artigos que a acompanham só deverão ser 

apresentados ao aluno depois de ele ter respondido á questão 1, uma vez que nesses excertos 

se encontra a resposta para esta questão. O objectivo da apresentação destes  excertos ao 

aluno é estabelecer uma ligação entre as conclusões obtidas com a actividade experimental e 

a informação veiculada em meios de comunicação social, de modo a que os alunos 

reconheçam que conseguem interpretar facilmente e correctamente essa informação, mediante 

o conhecimento que adquiriram com a actividade desenvolvida. 
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5ª Actividade Experimental: Qual o efeito da 

temperatura na dispersão do petróleo? 

 
 
 

Objectivo 
 
Com esta actividade pretende-se que os alunos percebam a influência da temperatura 

do meio na dispersão do petróleo. 

 Nesta actividade o professor pode promover a interdisciplinaridade com a disciplina de 

físico-química, ao discutir com os alunos o efeito da temperatura na agitação de partículas. 

 

Material 
 

 Para acelerar o processo de arrefecimento da água, pode ser adicionado gelo. 

 
Observação dos resultados 

  
Espera-se que o aluno observe que as partículas em suspensão têm um movimento 

rápido na água quente e quase não se movem na água fria. A temperaturas elevadas, as 

partículas movimentam-se mais rapidamente podendo dispersar-se mais facilmente; a baixas 

temperaturas, em contacto com a água fria, as partículas movimentam-se mais lentamente, 

tendo maior dificuldade em dispersar-se. 

 
Interpretação e Discussão dos resultados 

 
As respostas dadas pelos alunos poderão ser as seguintes: 

  

1. O aluno poderá colocar como hipótese que se as partículas se movem pouco a baixas 

temperaturas, o crude se vai dispersar muito pouco na água devido à baixa 

temperatura a que esta se encontra. 

2. O aluno poderá verificar com esta questão se a hipótese que colocou está relacionada 

com as previsões apontadas no texto. 

 

Nota: A questão 2 e o excerto de artigo que a acompanham só deverão ser 

apresentados ao aluno depois de ele ter respondido á questão 1, uma vez que nesses excertos 

se encontra a resposta para esta questão. O objectivo da apresentação deste  excerto ao aluno 

é estabelecer uma ligação entre as conclusões obtidas com a actividade experimental e a 

informação veiculada em meios de comunicação social, de modo a que os alunos reconheçam 

que conseguem interpretar facilmente e correctamente essa informação, mediante o 

conhecimento que adquiriram com a actividade desenvolvida. 
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6ª Actividade Experimental: Como combater o 
desastre? 

 
 

Objectivo 
 
Com esta actividade pretende-se que os alunos compreendam que existem soluções 

para combater as perturbações no equilíbrio dos ecossistemas, embora todas elas tenham as 

suas vantagens e limitações. No caso dos agentes químicos, estes podem constituir também 

um factor que perturba o ambiente. 

 
Material 
 

Sugere-se a utilização de pipetas para colocar o azeite uma vez que é importante adicionar a 

mesma quantidade de azeite nos dois gobelés. A quantidade adicionada deve ser pequena 

para facilitar a sua remoção. A cor do detergente não deve ser amarela para que este não se 

confunda com o azeite. 

 
Observação dos resultados: 
 
Espera-se que o aluno observe que o guardanapo absorve o azeite, separando-o da 

água e o detergente dispersa o azeite, permitindo a sua dissolução na água. 

 
Interpretação e Discussão dos resultados 

 
Apresentam-se em seguida sugestões de possíveis respostas dos alunos: 

 

1. O detergente tem uma acção mais rápida do que o guardanapo. 

2. A principal vantagem dos agentes físicos é constituírem um método limpo de combate 

ao derramamento de petróleo, porque não se está a misturar nenhuma substância na 

água. A principal desvantagem é ser um método cuja acção é lenta. 

3. A principal vantagem dos dispersantes é a sua rapidez e eficácia no combate ao 

derramamento de petróleo. A principal desvantagem é causarem poluição porque o seu 

uso implica introduzir uma substância estranha ao ecossistema, não constituem um 

método neutro. Outra desvantagem é o facto da sua acção consistir na dispersão e não 

na remoção do petróleo. 

4. Nesta questão o aluno deverá ir recolher informação ao enunciado apresentado. 

Outros processos de limpeza que poderão ser utilizados no combate às marés negras 

são: combustão do derrame, sistemas de contenção e absorção mecânicos como as 

barreiras e aspiradores. A vantagem da combustão do petróleo é a sua remoção 

completa das águas, no entanto têm como desvantagem a poluição atmosférica que 

provoca e o aumento da temperatura das águas que poderá provocar a morte da fauna 

e flora marinha. Os sistemas de contenção e absorção permitem confinar do petróleo, 

impedindo a sua dispersão bem como proceder à sua remoção das águas, no entanto 

apresentam limitações em relação às condições do mar e são bastante morosos. O 
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professor poderá, se considerar relevante, pedir aos alunos que realizem pesquisa 

sobre esta questão noutras fontes de informação. 
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Discussão Geral 
 
 
 
Durante a realização da discussão geral, o professor deve explicitar os seguintes assuntos: 

 

1. Influencia do petróleo sobre os organismos (factores bióticos). 

2. Influencia do petróleo sobre os factores abióticos (luminosidade e oxigénio) e 

influência destes sobre os factores bióticos. 

3. Interacção do petróleo com os factores abióticos: vento, temperatura, substrato, água 

do mar. 

4. O Homem como agente biótico na origem da perturbação do equilíbrio dos 

ecossistemas. 

5. Algumas formas de combater a perturbação do equilíbrio dos ecossistemas, 

mostrando que o Homem como factor biótico poderá ter também uma influencia 

positiva. 

6. Relação Ciência -Tecnologia –Sociedade. 

7. Como se desenvolve a construção da ciência. 

 
 

A discussão geral deve começar com a explicação oral, por parte de cada grupo, das 

conclusões obtidas aos outros colegas da turma. Sugere-se a apresentação da tabela de 

síntese, que acompanhará e auxiliará aquela explicação. O professor deve ter a tabela de 

síntese previamente preenchida em acetato, e cópias da mesma para entregar aos alunos.  

Esta sugestão pode ser substituída pelo preenchimento da tabela pelos alunos no 

decorrer da aula, mas, devido às dificuldades e condicionantes temporais com que nos 

deparamos aquando da aplicação da estratégia em contexto real de sala de aula, 

consideramos a sugestão referente ao acetato preferível. O preenchimento da tabela pelos 

alunos, tanto no quadro como nas próprias fichas de trabalho, no decorrer da aula revelou-se 

moroso,  dada a grande quantidade de informação.  Consideramos que será mais relevante, a 

nível da aprendizagem, canalizar o tempo lectivo para a explicação oral aos colegas das 

actividades realizadas e conclusões obtidas. 
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Sugestão para o preenchimento da tabela de síntese: 

 
 
 
 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Observações Conclusões 

1 

1. O chocolate com azeite diminui a luminosidade 
da água 

2. O caracol, colocado na água com uma película 
de azeite à superf ície, morreu. 

 
 

1. O petróleo, através da diminuição da luminosidade 
da água provoca a morte das plantas  

2. O petróleo impede a passagem de oxigénio da 
atmosfera para a água, conduzindo assim à morte 
dos organismos marinhos. 

2 1. A pena perde impermeabilidade devido ao azeite 
1. O petróleo leva à morte das aves e mamíferos por 

hipotermia porque estes perdem as propriedades 
isolantes das suas penas e pêlos. 

3 

1. Os fluidos têm capacidade para se infiltrar no 
substrato. 

2. Quanto menos viscoso for o fluido e mais 
espaços existirem entre os grãos de substrato 
mais aquele se infiltra. 

1. O petróleo tem capacidade de se infiltrar no 
substrato, pelo que pode persistir neste durante 
muito tempo. 

2. O seu efeito será mais devastador se for menos 
viscoso, porque se infiltra mais depressa. 

3. O petróleo provoca a morte dos organismos que 
vivem na areia por envenenamento e asfixia. 

4 
A dispersão do azeite depende da direcção e 
intensidade do vento. 

O crude do Prestige não atingiu a costa portuguesa 
devido à acção do vento. 

5 

As partículas de chocolate com azeite em suspensão 
em água fria arrefecem e movem-se lentamente, 
quando são colocadas em água quente aquecem e 
movem-se rapidamente, dispersando-se. 
 

Quando o Prestige se afundou, o petróleo que ainda 
continha ficou em contacto com água a temperaturas 
muito baixas, tendo por isso pouca capacidade para se 
dispersar. 

6 

1. O guardanapo absorve o azeite, retirando-o 
lentamente da água 

2. O detergente dispersa o azeite provocando a 
sua rápida dissolução na água. 

1. Existem vários processos para combater o 
derrame de petróleo. Todos estes processos têm 
vantagens e desvantagens. 

2. A principal vantagem dos agentes físicos é 
constituírem um método limpo de combate ao 
derrame de petróleo, porque não se está a 
misturar nenhuma substância na água. A principal 
desvantagem é ser um método cuja acção é lenta. 
Exemplos de agentes físicos usados para 
combater o derrame: sistemas de contenção e 
absorção mecânicos, barreiras e aspiradores.  

3. A  principal vantagem dos agentes químicos é a 
sua rapidez e eficácia no combate ao derrame de 
petróleo. A principal desvantagem é causarem 
poluição porque o seu uso implica introduzir uma 
substância estranha ao ecossistema, não 
constituem um método neutro. Outra 
desvantagem é o facto da sua acção consistir na 
dispersão e não na remoção do petróleo. 
Exemplos de agentes físicos usados para 
combater o derrame: dispersantes. 
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Após elaborarem a tabela de síntese, onde se encontram resumidas as conclusões das 

várias actividades, os alunos devem responder às questões colocadas com vista a sintetizar a 

informação relevante que se pretendia atingir com a actividade “ A tragédia do Prestige”. 

Apresentam-se em seguida sugestões de resposta às questões colocadas: 

 

 

1. O aluno deve referir que a dispersão do petróleo está relacionada com as suas 

características, nomeadamente a viscosidade; e com factores abióticos do local onde 

ocorreu o derrame como o vento, a água do mar, a temperatura e o substrato. 

  

2. O aluno deverá sintetizar, nesta resposta, as várias causas pelas quais o petróleo provoca 

a morte dos organismos. Assim, o petróleo pode provocar a morte dos organismos através 

de vários processos: envenenamento directo, provocando a perda das propriedades 

isolantes das penas das aves e do pêlo dos mamíferos, levando a que estes animais 

morram de frio, alterando drasticamente as condições abióticas, de factores como o 

oxigénio e ou a luminosidade, as quais se podem tornar letais para muitos organismos.  

 

3. O aluno deve referir que o agente biótico responsável pelo derrame de petróleo é o 

Homem. 

 

4. Com esta questão pretende-se que os alunos complementem a informação que obtiveram 

com as actividades experimentais com a informação fornecida no texto, compreendendo 

desta forma como o derrame de petróleo afecta de diversos modos o equilíbrio dos 

ecossistemas. Para facilitar a resposta a esta questão, o professor poderá solicitar aos 

alunos que, inicialmente, sublinhem no texto essas informações adicionais e só depois 

construam a sua resposta. 

 

5. O aluno deve rever as hipóteses que colocou e deverá discutir com os colegas em que 

medida é que o trabalho por ele realizado, bem como o trabalho realizado pelos colegas, 

juntamente com as informações oriundas dos meios de comunicação social permitiram 

apoiar ou refutar as hipóteses colocadas. No caso das hipóteses sugeridas verifica-se que 

foram confirmadas. 

Nota: nesta questão o professor deve esclarecer os alunos sobre o significado de apoiar ou 

refutar uma hipótese: uma hipótese é apoiada quando as informações obtidas ou as 

actividades experimentais realizadas permitem verificar que a hipótese é verdadeira; uma 

hipótese é refutada quando as informações obtidas ou as actividades experimentais 

realizadas permitem verificar que a hipótese é falsa. Aquando da aplicação em contexto 

real de sala de aula, os alunos revelaram dificuldades em perceber o significado da palavra 

refutar.  
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6. Outras razões para responder ao problema formulado, que não foram contempladas nas 

hipóteses colocadas são: o efeito do petróleo na luminosidade e oxigénio da água que 

provoca a morte dos organismos; a perda da impermeabilidade de penas e pêlos de 

animais que leva a que estes morram de frio. O efeito sobre as cadeias alimentares em que 

a morte de alguns organismos que são alimento de outros vai levar a que aqueles também 

morram. 

 

7. Os acidentes com petroleiros provocam a destruição da fauna e da flora porque o petróleo 

provoca o envenenamento e asfixia dos organismos, reduz a sua mobilidade, provoca a 

perda da impermeabilidade de penas e pêlos de animais levando a que estes morram de 

frio, diminui a luminosidade provocando a morte das plantas, diminui o oxigénio 

provocando a morte dos animais, e consequentemente,  pode afectar toda a teia trófica. 

Sugere-se que esta resposta seja sistematizada no quadro, uma vez que engloba  toda a 

informação para dar resposta ao problema colocado. 

 

8. Com esta questão pretende-se que os alunos completem a resposta dada, no início da 

estratégia, à questão 4, utilizando a informação obtida através da sexta actividade 

experimental e do texto que a acompanha. Assim, os alunos devem referir que existem 

agentes físicos e químicos que remedeiam os efeitos dos acidentes com petroleiros. Como 

exemplos de agentes  físicos podem ser referidos sistemas de contenção e absorção 

mecânicos como as barreiras e aspiradores. Como exemplos de agentes químicos podem 

ser referidos os dispersantes. 

 

9. Com esta questão pretende-se que os alunos reflictam um pouco sobre a relação Ciência-

Tecnologia-Sociedade. Apresenta-se em seguida um pequeno texto que contém as ideias 

que se espera que os alunos expressem nesta questão:  

 Os problemas sociais influenciam a ciência na medida em que esta vai procurar encontrar 

soluções que respondam a esses problemas. No caso do Prestige, podem ser realizadas 

várias investigações cujo objectivo é por um lado estudar os vários factores implicados no 

derrame de petróleo e por outro lado encontrar soluções que minimizem os seus efeitos 

negativos. A ciência exerce também influência sobre a sociedade, uma vez que os 

resultados das suas investigações podem fornecer soluções para a resolução de 

problemas sociais (como é o caso da inovações tecnológicas que permitem o combate ao 

derrame de petróleo) e podem promover a mudança na mentalidade dos indivíduos que 

constituem a sociedade, neste caso por exemplo, chamando a atenção para os problemas 

ambientais derivados do forma de transportar o petróleo. 

Sugere-se que o professor utilize os acetatos em anexo para facilitar a correcção e 

sistematização desta resposta, uma vez que permitem visualizar esquematicamente as 

relações referidas. Um dos acetatos aborda as relações Ciência-Tecnologia-Sociedade a 
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nível geral, o outro especifica melhor estas relações utilizando o exemplo explorado nesta 

estratégia. 

 

10.  Com esta questão pretende-se que os alunos estabeleçam um paralelo entre a forma como 

conduziram as actividades experimentais e a forma com é construída a ciência pelos 

cientistas. Uma resposta possível a esta questão será:  

 As vantagens desta forma de conduzir a investigação são: pelo facto das actividades 

serem desenvolvidas em grupo, a discussão dos resultados segundo diferentes pontos de 

vista leva a conclusões mais sólidas e credíveis; o facto de grupos diferentes 

desenvolverem investigações diferentes sobre o mesmo tema e discutirem depois os 

resultados que obtiveram para integrar toda a informação, permite um estudo mais 

aprofundado sobre esse tema em pouco tempo (se todas a actividades fossem realizadas 

pelo mesmo grupo ou pela mesma pessoa, o tempo necessário para atingir conclusões 

idênticas seria maior). Como desvantagem pode-se referir ao compartimentar a 

investigação pelos vários grupos, no caso de no final a informação não ser devidamente 

integrada, corre-se o risco de em cada grupo se perder a noção global do tema a estudar, 

levando a que estes se foquem demasiado na parte específica do tema que a sua 

investigação aborda. 

Sugere-se que a correcção desta questão seja feita sistematizando de forma esquemática 

no quadro, as vantagens e desvantagens referidas. 
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ANEXO III- TABELA DE SÍNTESE 

 A
ct

iv
id
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es

 

Observações Conclusões 

1 

1. O chocolate com azeite 
diminui a luminosidade da 
água. 

2. O caracol, colocado na água 
com uma película de azeite à 
superfície, morreu. 

 

1. O petróleo, através da diminuição da 
luminosidade da água provoca a morte das 
plantas. 

2. O petróleo impede a passagem de oxigénio da 
atmosfera para a água, conduzindo assim à morte 
dos organismos marinhos. 

2 
1. A pena perde 

impermeabilidade devido ao 
azeite. 

1. O petróleo leva à morte das aves e mamíferos 
por hipotermia porque estes perdem as 
propriedades isolantes das suas penas e pêlos. 

3 

1. Os fluidos têm capacidade 
para se infiltrar no substrato. 

 
2. Quanto menos viscoso for o 

fluido e mais espaços 
existirem entre os grãos de 
substrato mais aquele se 
infiltra. 

 
1. O petróleo tem capacidade de se infiltrar no 

substrato, pelo que pode persistir neste durante 
muito tempo. 

 
2. O seu efeito será mais devastador se for menos 

viscoso, porque se infiltra mais depressa. 
 
3. O petróleo provoca a morte dos organismos que 

vivem na areia por envenenamento e asfixia. 

4 
A dispersão do azeite depende 
da direcção e intensidade do 
vento. 

O petróleo do Prestige não atingiu a costa 
portuguesa devido à acção do vento. 

5 

As partículas de chocolate com 
azeite em suspensão em água 
fria arrefecem e movem-se 
lentamente, quando são 
colocadas em água quente 
aquecem e movem-se 
rapidamente, dispersando-se. 
 

Quando o Prestige foi para o fundo do mar, o petróleo 
que ainda continha ficou em contacto com água a 
temperaturas muito baixas, tendo por isso pouca 
capacidade para se dispersar. 

6 

1. O guardanapo absorve o 
azeite, retirando-o lentamente 
da água 

 
2. O detergente dispersa o 

azeite provocando a sua 
rápida dissolução na água. 

1. Existem vários processos para combater o 
derrame de petróleo. Todos estes processos têm 
vantagens e desvantagens. 

2. A principal vantagem dos agentes físicos é 
constituírem um método limpo, porque não se está 
a misturar nenhuma substância na água. A principal 
desvantagem é ser um método cuja acção é lenta.  

3. A  principal vantagem dos agentes químicos é a 
sua rapidez e eficácia A principal desvantagem é 
causarem poluição porque o seu uso implica 
introduzir uma substância estranha ao ecossistema. 
Outra desvantagem é o facto da sua acção 
consistir na dispersão e não na remoção do 
petróleo. 
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RESUMO 
 
 A estratégia apresentada neste artigo insere-se no âmbito da disciplina de Ciências 
Naturais, do 3º ciclo de Ensino Básico e o seu objectivo é mostrar uma possível forma de 
abordar problemas sociais, na sala de aula, conferindo assim maior significado às 
aprendizagens desenvolvidas. A estratégia pretende interligar conhecimentos científicos e 
metacient íficos focando essencialmente as dimensões filosófica e sociológica externa da 
construção da Ciência. Pretende-se que os alunos compreendam como se constrói a Ciência e 
as suas relações de interdependência com a Sociedade e a Tecnologia. O artigo apresenta os 
pressupostos teóricos da estratégia e as actividades experimentais e de discussão que se 
devem realizar, bem como as indicações para o professor. 
 
Palavras chave: aprendizagem científica; construção da ciência; problemas sociais. 
 
 
ABSTRACT 
 

This article presents a strategy to be used with students of the 8th year of schooling 
(ages 13 – 14) in the subject Natural Sciences. It aims at showing how social problems can be 
dealt in the classroom, contributing to a more significant learning. The strategy interrelates 
scientific and metascientific knowledges, with a particular focus on the philosophical and 
sociological dimensions of science. It aims at leading students to understand how Science is 
constructed and its relations of interdependence with Technology and Society. The article 
presents the theoretical assumptions of the strategy and the experimental and discussion 
activities to be earned out in the classroom. It also presents guidelines and suggestions for the 
teacher. 
 
Key words: scientific learning; science construction; social problems. 
 
RÉSUMÉE 
 

La stratégie présentée dans cet article s’insère dans le domaine de la discipline de 
Sciences Naturelles (3e Cycle de l’Enseignement de Base). Il a pour objectif montrer une façon 
possible d’aborder des problèmes sociaux à la salle de classe, en donnant plus d’importance 
aux apprentissages développées  . Cette stratégie prétend interconnecter des connaissances 
scientifiques et metascientifiques, en privilégiant surtout les dimensions philosophique et 
sociologique extérieure de la construction de la Science. On veut que les élèves comprennent 
comment la Science se construit et ses relations d’interdépendance avec la Société et la 
Technologie. L’article présente les préconçus théoriques de la stratégie et les activités 
expérimentales et de discussion qu’on doit réaliser, aussi bien que les indications pour le 
professeur. 

 
Mats clés: apprentissage scientifique; construction de la science; problèmes sociaux. 


