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 INTRODUÇÃO 

De acordo com a UNESCO “a Década das Nações Unidas para a educação com 

vista ao desenvolvimento sustentável pretende promover a educação como fundamento de 

uma sociedade mais viável para a humanidade e integrar o desenvolvimento sustentável 

num sistema de ensino escolar a todos os níveis. A Década intensificará igualmente a 

cooperação internacional em favor da elaboração e posta em comum de práticas, 

políticas e programas inovadores de educação para o desenvolvimento sustentável.” 

Pretende-se instigar uma educação que contribua para uma percepção correcta do 

estado do mundo, ao mesmo tempo que gere “atitudes e comportamentos responsáveis e 

prepara para a toma de decisões fundamentadas (Aikenhead, 1985) com vista a um 

desenvolvimento culturalmente, plural e fisicamente sustentável (Delors, 1996; Cortina e 

tal. 1998)” (http://www.oei.es/decada). 

É importante referir a relevância dada pela UNESCO, especificamente, à educação 

científica, referindo-a como essencial ao desenvolvimento humano e ao exercício de uma 

cidadania informada e activa, passível de assegurar o desenvolvimento sustentável 

(UNESCO-ICSU, 1999). Pensamos que um ensino CTS pode ser uma via promissora para 

alcançar esta finalidade. Trata-se de um movimento para o ensino das ciências 

enquadrado por uma filosofia que defende tal ensino em contextos de vida real, que 

podem ser ou não próximos do aluno (…), onde emergem ligações à tecnologia, com 

implicações da e para a sociedade (Martins, 2002). 

Em Portugal, em resultado da recente Revisão Curricular de Ensino Secundário, 

assistimos actualmente, à implementação de novos programas. De acordo com Caldeira 

(2004), “na construção dos programas de Física e Química A, para os Cursos Gerais de 

Ciências dos novos planos curriculares para o Ensino Secundário português, preconiza-

se a educação CTS, defendendo-se que incluam conteúdos científicos permeados de 

valores e princípios, relações entre experiências educacionais e experiências de vida, 

temas actuais de valor social, nomeadamente problemas globais que preocupam a 

humanidade (…) o programa do 10º ano desenvolve-se em torno da compreensão da Lei 

da Conservação da energia, numa perspectiva da educação ambiental”.  

É consensual que os professores são um elemento essencial neste processo, 

“qualquer reforma educativa ficará comprometida se não compreenderem o que está em 



causa mudar e se não estiverem disponíveis para implementar as inovações que 

forem propostas” (Caldeira, 2004).  

A escassez de recursos didácticos com as orientações pretendidas é outro dos 

obstáculos indicados por vários investigadores em Didáctica das Ciências. Citando 

Martins (2002), os recursos didácticos são elementos essenciais para a organização do 

ensino das ciências e condicionante da aprendizagem. (…). O ensino das ciências de 

orientações CTS necessita de novos materiais que suportem a filosofia que lhe está 

subjacente. É, por isso, importante conduzir projectos de investigação onde os mesmos 

sejam concebidos, produzidos e validados. 

Numa tentativa de dar resposta ao desafio lançado pela UNESCO e aos novos 

programas do Ensino Secundário, planificou-se uma abordagem CTS, incluindo recursos 

didácticos para a leccionação do programa de Física e Química A, do 10º ano de 

escolaridade, com vista à consciencialização dos alunos para uma gestão sustentável dos 

recursos energéticos. 

 

Assumindo como pressupostos: concordância com a Revisão Curricular do Ensino 

Secundário e com as orientações propostas no Programa de Física e Química A; o ensino 

das Ciências de orientações CTS estar explicito no referido Programa e Orientações para o 

ensino da Física e da Química; o ensino das Ciências centrado em situações-problema do 

quotidiano, ou em contextos reais, contribui para a motivação dos alunos e uma maior 

possibilidade de tomar decisões informadas, de agir, bem como permitir o 

desenvolvimento de atitudes e valores, a Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

exigir metodologias condizentes com os fins, considerando o ensino das Ciências de 

Orientações CTS a via mais adequada, foram construídos e validados recursos didácticos 

de orientações CTS, que consideramos promover a educação para o desenvolvimento 

sustentável. 

 

O presente documento está organizado em duas partes: a parte 1 é referente ao 

corpo da dissertação e na parte 2 apresentam-se os Recursos Didácticos construídos e 

validados. Optámos por não colocar os Recursos Didácticos construídos em anexo, por 

considerarmos ser uma parte importante deste estudo.  



 

 

 PARTE 1 

 

 

 

 

 

 

 





CAPÍTULO 1 - CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO  

1.1 A Revisão Curricular do Ensino Secundário 

No ano lectivo 2004/2005 foi implementada a Revisão Curricular do Ensino 

Secundário. No documento Orientador da Revisão Curricular do Ensino Secundário, 

apresentam-se os novos contextos e objectivos, dos quais destacamos o aumento da 

qualidade das aprendizagens, no que respeita pela pluralidade e equilíbrio dos seus 

fundamentos, a saber: a aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento das competências 

vocacionais, a capacidade de pensar cientificamente os problemas, a interiorização de uma 

cultura de participação e responsabilidade, a plena consciência das opções que potenciam 

a liberdade e o desenvolvimento dos alunos como indivíduos e como cidadãos. 

Neste contexto, é evidente que são necessárias alterações profundas nos métodos 

de ensino e no ambiente da sala de aula. 

Perante a enorme diversidade de interesses e as necessidades da sociedade e meio 

envolvente, é emergente a diversificação de trajectos escolares, sem esquecer o princípio 

da igualdade de oportunidades que deverá orientar o processo de qualificação. 

 

O combate ao insucesso e abandono escolares é outro dos objectivos desta Revisão 

Curricular. É no Ensino Secundário que estes são mais relevantes e ambos associados 

constituem um factor de descriminação social e cultural.  

De acordo com o documento orientador da revisão curricular do ES “a estratégia 

para superar este problema passa, necessariamente, por ajustar curricula e conteúdos 

programáticos, conferindo-lhes maior coerência e sequêncialidade (…). Pressupõe uma 

clara responsabilização das comunidades locais no combate ao fenómeno e um maior 

envolvimento das instituições para estruturar os projectos visando um aumento da 

escolarização secundária. A melhor forma de combater o abandono escolar é 

proporcionar às escolas o desenvolvimento de projectos educativos e curriculares 



diversificados, de forma a encontrar soluções educativas ajustadas às aspirações e 

perfis de competências dos alunos.”  

O investimento da formação dos alunos nas Novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) constitui um outro objectivo. O combate à iliteracia digital é uma das 

prioridades, “o ensino obrigatório das TIC é um imperativo educativo, mas também social e 

cultural.”. A escola terá um papel relevante na literacia digital dos alunos mais 

desfavorecidos económica e socialmente, uma vez que nos meios familiares, na maioria dos 

casos, não têm acesso a recursos como o computador ou Internet. Esta aposta deverá ser 

promotora do desenvolvimento de capacidades de produção, tratamento e difusão de 

informação, não se limitando apenas à formação de consumidores de informação. 

Ainda no sentido de combater o abandono e insucesso escolares, as escolas deverão 

diversificar ofertas de formação adequadas ao perfil da comunidade educativa. Neste 

contexto, as autarquias e comunidade envolvente possuem um papel essencial, devendo ser 

envolvidos no sentido de cooperar em projectos comuns que sustentem possíveis soluções. 

Assim, torna-se necessário o reforço da autonomia das escolas.  

O reforço da autonomia das escolas é outro dos objectivos desta revisão curricular e 

tem por base a ideia referida anteriormente, da criação de projectos comuns, “desejamos 

escolas abertas às comunidades em que se inserem e não apenas centradas na sua 

comunidade educativa”. 

Com vista à consecução dos objectivos propostos, foram definidas um conjunto de 

medidas, as quais passamos a descrever sucintamente. 

 

1. Revisão da Lei de Bases do Sistema Educativo 

Nesta revisão, pretende-se consagrar, até 2010, politicas de educação e formação que 

diversifiquem ofertas de formação, educação e formação ao longo da vida, o aumento da 

escolaridade obrigatória para 12 anos e a reorganização dos grandes ciclos de escolaridade da 

seguinte forma: 

 Ensino infantil – até aos 6 anos; 

 Ensino básico – dos 6 aos 12 anos; 

 Ensino Secundário – dos 12 aos 18 anos. 
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Estas medidas, para serem sustentáveis, pressupõem uma diminuição do abandono 

escolar e, obviamente, a diminuição do insucesso escolar. 

 

2. Maior articulação entre o actual nível secundário e o actual 3º ciclo do ensino 

básico; 

 

3. Consolidação da diversidade da oferta no secundário, sem sobreposição nem 

concorrência imperfeita.  

 

Tal como foi referido anteriormente, pretende-se diversificar ofertas de formação, 

dever-se-á adequar o percurso escolar do aluno ao perfil do mesmo. Para isso devem ser 

envolvidas as autarquias e comunidade envolvente, no sentido de desenvolver projectos 

comuns adequados à comunidade escolar que está integrada num meio sócio-cultural que não 

deverá ser esquecido. Assim, os diferentes cursos de nível secundário organizar-se-ão de 

acordo com as seguintes áreas: 

 Ensino científico-humanístico; 

 Ensino tecnológico; 

 Ensino artístico especializado; 

 Ensino profissional; 

 Formação vocacional. 

 

4. Na modalidade de ensino científico-humanístico, inserem-se os cursos concebidos 

para o prosseguimento de estudos ao nível superior, de carácter universitário ou 

politécnico.  

 

5. O ensino tecnológico está orientado numa dupla perspectiva: prosseguimento de 

estudos e inserção no mercado de trabalho. 
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6. O ensino artístico especializado, visa o desenvolvimento das diversas expressões 

artísticas. 

 

7. O ensino profissional visa a inserção dos alunos no mercado de trabalho, através 

do desenvolvimento de competências básicas para o desempenho de uma 

profissão. 

 

8. A formação vocacional pressupõe a formação em contexto de trabalho, com uma 

aprendizagem a partir de diferentes níveis de formação I, II, III e IV. 

 

A Revisão Curricular do Ensino Secundário vem trazer algumas alterações ao nível da 

organização dos desenhos curriculares. Salientam-se o “princípio de flexibilidade”, 

conseguido pela oportunidade concedida aos alunos de poderem escolher os próprios trajectos 

curriculares, a partir de “combinatórias múltiplas das disciplinas bienais e anuais.”  

De acordo com o Documento Orientador Revisão Curricular do Ensino Secundário “a 

matriz curricular e a organização destes cursos assentam no conceito de currículo mínimo, 

no âmbito do qual o aluno pode construir um percurso flexível ao longo do ensino 

secundário”. 

 

As unidades lectivas de 90 minutos é outra das alterações introduzidas, esta 

possibilitará uma “organização e adequação de espaços de aprendizagem mais consentânea 

com as exigências deste nível de ensino.” 

A introdução da Área de Projecto e Projecto Tecnológico como espaço de integração 

de saberes e competências desenvolvidas ao longo do curso. 

Nos cursos tecnológicos, foi introduzido o estágio, de forma a familiarizar os alunos 

com o ambiente de trabalho. 

 

A distribuição dos exames pelos 11ºano (disciplinas terminais) e 12º anos, e a dispensa 

da obrigatoriedade de realização de provas globais. 
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1.1.1 Cursos Científico-Humanísticos 

Neste trabalho vamos fazer uma pequena alusão aos cursos Científico-Humanísticos, 

por ser neste plano de estudos que o presente estudo se insere. 

É o Decreto-Lei n.º 74/2004 de 26 de Março que estabelece as linhas orientadoras e a 

organização para o ensino secundário, nomeadamente para os Cursos Científico-

Humanísticos, Cursos Tecnológicos e Cursos Artístico-especializados. “Estabelece-se através 

do presente diploma os princípios orientadores da organização e da gestão do currículo, bem 

como da avaliação das aprendizagens referentes ao nível secundário de educação, 

procedendo a uma reforma que constitui componente estratégica nuclear no âmbito de uma 

política de educação determinada em obter resultados, efectivos e sustentados, na formação e 

qualificação dos jovens portugueses para os desafios da contemporaneidade e para as 

exigências do desenvolvimento pessoal e social” (Decreto-Lei n.º 74/2004). 

Os Cursos Científico-Huanísticos, visam, como foi anteriormente referido, o 

prosseguimento de estudos. Os alunos poderão optar por um de seis cursos:  

 Curso de Ciências e Tecnologias;  

 Curso de Ciências Socioeconómicas; 

 Curso de Ciências Sociais e Humanas; 

 Curso de Línguas e Literaturas; 

 Curso de Artes Visuais. 

 

A componente de formação específica dos cursos científico – humanísticos inclui a 

frequência obrigatória de quatro disciplinas ao longo do ensino secundário; uma disciplina 

trienal, duas disciplinas bienais e uma disciplina anual. A disciplina trienal e as disciplinas 

bienais, que podem ser objecto de múltiplas combinações, constituem as disciplinas 

estruturantes de cada curso, conferindo-lhe uma identidade própria. Para além das 

combinações possíveis com as disciplinas bienais estruturantes, cada curso inclui no 11º ano 

um leque de disciplinas que permitem a escolha de uma opção enriquecedora da formação do 

aluno, em área não específica do seu curso e nos casos em que o prosseguimento de estudos 

não exija duas disciplinas bienais estruturantes. 
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Para o 12º ano apresenta-se um elenco de disciplinas anuais, das quais se distinguem 

as que completam as aprendizagens das disciplinas estruturantes iniciadas no 10º ano ou que 

possibilitam uma reorientação das opções vocacionais iniciais, bem como as que 

proporcionam a oportunidade dos alunos desenvolverem aprendizagens enriquecedoras da 

sua formação directamente relacionadas, ou não, com os cursos respectivos; o aluno deverá 

escolher uma disciplina do elenco de opções (Documento Orientador da Revisão Curricular 

do Ensino Secundário, 2003). 

A matriz dos cursos Científico – humanísticos, construída de acordo com o supra 

mencionado, é a que se encontra no seguinte esquema, retirado do Decreto-lei n.º 74/2004 de 

26 de Março. 
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Tabela 1 – Matriz dos Cursos Científicos-humanísticos 

 

A disciplina de Físico e Química A é uma disciplina bienal, e é uma das disciplinas da 

componente da formação Científica do curso de Ciências e Tecnologias dos Cursos 

Científico-Humanísticos e Artes. Esta pode iniciar no 10º ano e terminar no 11º ano ou iniciar 

no 11º ano e terminar no 12º ano.  
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1.2 Literacia Científica e Ensino CTS das Ciências 

Vivemos hoje num mundo caracterizado, globalmente, por um maior volume de 

conhecimentos científicos e técnicos eles mesmo indutores de profundas mudanças sociais, 

políticas, económicas e culturais, sendo, ao mesmo tempo, esses conhecimentos 

condicionados por tais mudanças (Martins, 2002). 

Esta situação repercutem-se inevitavelmente na sociedade, influenciam-na e 

constituem um desafio à educação, nomeadamente à educação científica. São essenciais 

indivíduos cada vez mais informados e capazes, isto é que possuam capacidades de adaptação 

à sociedade em constante evolução, onde se inserem.  

Assistimos, neste momento à Revisão Curricular do Ensino Secundário, em que um 

dos objectivos é a diversificação de ofertas formativas, de forma a dar resposta às 

necessidades de formação que existem neste momento no país. Estamos a atravessar uma 

época de “crise” nacional, todos os dias assistimos ao encerramento de fábricas e postos de 

trabalho. É reconhecida por toda a opinião pública a necessidade de formação nas áreas 

científica e tecnológica. Constitui aposta nacional a formação de mão-de-obra especializada. 

Ora o ensino nas ciências, nas suas vertentes científica, tecnológica e social é essencial, “o 

ensino das ciências tem também experimentado mudanças importantes nas últimas décadas e 

recentes propostas vão no sentido de ajudar os alunos na compreensão do papel da ciência 

nas sociedades modernas e, em particular, na promoção do estudo de problemas reais, tendo 

em conta as inter-relações da sociedade e tecnologia”(Manaia, 2001). 

De acordo com Martins (2002), no ensino de orientações CTS, “as abordagens são 

contextualizadas, privilegiam-se os temas com significado pessoal e social em detrimento dos 

conceitos por si mesmos, discutem-se aspectos éticos da Ciência, princípios e valores do 

conhecimento científico, contrapõe-se a Ciência como interpretação do mundo e outras 

formas de conhecimento, discute-se a relação Ciência - Cultura, a natureza da Ciência, as 

controvérsias cientificas e as implicações sociais do conhecimento cientifico e do 

desenvolvimento tecnológico. Os alunos são confrontados com problemas para resolver 

experimentalmente (em Ciências Integradas da Natureza), por oposição à realização de 

tarefas segundo protocolos pré-fornecidos.” 
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Por outro lado e de acordo com SISCON (1982) não há aspecto da vida das 

sociedades acidentais que não esteja condicionado ou que dependa da ciência e da 

tecnologia e é evidente que a direcção assinalada pela ciência tal como se reflecte nas suas 

prioridades e na tomada de decisões, está mais determinada pela sociedade do que pela sua 

inevitabilidade científica. Assim, é urgente a preparação de indivíduos que compreendam as 

interacções da ciência, tecnologia e sociedade, capazes de assumirem posições fundamentadas 

e a tomada de decisão responsável. 

De acordo com Membiela (1997) o ensino CTS das ciências, promove a alfabetização 

científica e tecnológica de todos os cidadãos para que possam participar no processo 

democrático da tomada de decisões e na resolução de problemas relacionados com a ciência 

e a tecnologia. 

 

 “Dados recolhidos através de muitos estudos conduzidos com a intenção de apurar o 

que acontecia e porquê, vieram mostrar que a maioria da população, mesmo dos países 

industrializados e desenvolvidos, apresentava uma profunda ignorância sobre conceitos, 

princípios e factos relacionados com a Ciência e a Tecnologia (Martins, 2002). Foi neste 

contexto, que surgiu a designação de “literacia científica”, para as culturas anglo-saxónicas, 

“alfabetização científica”, nas culturas francófonas. A UNESCO adoptou a designação de 

“cultura científica”, sendo no entanto este um conceito de várias interpretações. 

A ideia de que o aluno é “uma tábua rasa” que não possui conhecimentos, quando 

chega à escola, é por todos reconhecida como falsa. Ao longo da sua vida, cada indivíduo 

constrói ideias e interpretações do mundo que o rodeia que não podem ser postas de parte: “o 

que é verdadeiramente importante para a compreensão da Ciência é a aprendizagem que 

cada indivíduo for conseguindo construir ao longo da sua vida:” (Martins, 2002). Para este 

conhecimento contribui o ensino formal, não formal e informal, que não podem ser 

esquecidos. Consideramos que o ensino das ciências a partir de situações e contextos reais do 

aluno poderá ajudar nesta construção, contribuindo, muitas vezes para refutar ideias erróneas 

de conceitos adquiridos nos mais diversos contextos. 

Assim, os currículos escolares deverão tornar-se mais motivantes para os alunos. O 

pouco interesse dos alunos nas áreas de Ciências pode estar associado a esta falta de 

motivação, e embora não seja o único factor determinante, a abordagem de problemas e temas 

de cariz societal, como ponto de partida para a aquisição de conceitos, princípios, leis e 
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teorias, poderá contribuir para o envolvimento dos mesmos. “Os currículos deverão deslocar 

o centro das atenções dos conceitos, princípios, leis e teorias, para os problemas e temas de 

cariz societal. Esta é uma forma de fazer com que a Ciência escolar não esteja alienada da 

realidade social, e de responder aquilo que são as próprias expectativas e interesses dos 

alunos” (Martins, 2002).  

Alguns trabalhos evidenciaram que relacionar a ciência e a tecnologia com o meio 

natural e social aumenta o interesse dos alunos e melhora as suas atitudes perante o seu estudo 

(Solbes e Vilches, 1997).  

Sabemos que aumentar o interesse dos alunos pelas Ciências, passa também, por 

construir programas que suscitem o seu interesse. Consideramos que o actual programa de 

Física e Química A, foi ao encontro desta ideia, uma vez que perspectiva o desenvolvimento 

de todos os conteúdos programáticos a partir de situações contextualizadas, de cariz societal e 

de reconhecido interesse geral. O ensino das Ciências numa perspectiva CTS está bastante 

explicito, “o seu objectivo é a compreensão da Ciência e da Tecnologia, das relações entre 

uma e outra e das suas implicações na Sociedade, e ainda, do modo como os acontecimentos 

sociais se repercutem nos próprios objectos de estudo da Ciência e da Tecnologia. Este tipo 

de ensino privilegia o conhecimento em acção (por oposição ao conhecimento disciplinar) e é 

conhecido por “ensino CTS (…)” 

 

Um dos propósitos da educação científica numa perspectiva CTS é o alfabetismo 

científico e tecnológico para todos. “o que se pretende é formar cidadãos que compreendam 

as interacções entre a ciência, a tecnologia e a sociedade e que desenvolvam a capacidade de 

avaliar inteligentemente, actividades tecnológicas e científicas no contexto sócio-tecnológico 

moderno, que lhes permita tomar parte activa no processo democrático de tomada de 

decisões. Pretende ser para além disso, uma forma de os alunos consciencializarem as suas 

posições e as posições dos seus pares relativamente a referidos temas; de desenvolver a 

capacidade de decidir de forma responsável e, se possível, a de tomar iniciativas com base 

nessas decisões” (Wraga & Hlebowitsh, 1991, citado em Leite et al (1997) 

Pensamos que a abordagem dos conteúdos programáticos a partir de situações 

problema do dia-a-dia e de reconhecido interesse constitui um dos caminhos possíveis para a 

consecução do que se encontra supra mencionado. Também partilha desse entendimento 

Martins (2002) “centrar o ensino em situações-problema do quotidiano ou, para alguns 
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autores em contextos reais, permitirá ao aluno reflectir sobre os processos da Ciência e da 

Tecnologia bem como sobre as suas inter-relações com a Sociedade (CTS). Num ensino das 

Ciências de natureza CTS, as aprendizagens dos conceitos e dos processos surge como uma 

necessidade sentida pelos alunos para encontrar resposta aos problemas/situações de 

partida.” 

De acordo com Martins (2002), e também com a bibliografia consultada, são vários os 

defensores da orientação do ensino CTS das Ciências, dos quais destacamos Garder (1994); 

Hurd (1994); Millar (1996), Solomon (1993), Yager (1992), reconhecendo, através de estudos 

realizados que contribui para o aumento da motivação pela aprendizagem das ciências. 

 

Relativamente a este assunto Cachapuz (2001), considera que “ (…) num ensino 

CTSA, que valoriza contextos reais dos alunos, a aprendizagem dos conceitos e dos processos 

decorre de situações-problema cuja solução se procura alcançar. Nesta perspectiva 

aprendizagem dos conceitos e dos processos surge como uma necessidade sentida pelos 

alunos para encontrar tal resposta. Nesse processo de construção de conceitos os alunos 

desenvolvem a criatividade e atitudes de interesse e portanto de motivação para a 

aprendizagem das Ciências e até para com a própria Ciência”. 

 

No que concerne à educação no ensino secundário, Martins (1999) considera que a 

“formação secundária deverá permitir aos jovens que a completem adquirirem uma 

compreensão do mundo e de um saber-ser pessoal e social para uma aprendizagem, muitas 

vezes autónoma, ao longo da vida, pelo que deverá, tal como preconiza a LBSE, assegurar “o 

desenvolvimento do raciocínio, da reflexão e da curiosidade científica”, bem como “fomentar 

a aquisição e aplicação de um saber cada vez mais aprofundado assente no estudo, na 

reflexão crítica, na observação e na experimentação.” 

A mesma investigadora é da opinião que “sendo hoje claro que para a maioria das 

sociedades que os maiores problemas da humanidade são globais e relativos a questões de 

sobrevivência dos seres humanos, o futuro da humanidade e do planeta vai depender 

grandemente do grau de sensatez do uso da ciência e da tecnologia, o que dependerá, por sua 

vez, também da sua formação. Assim, o ensino formal deverá abordar esses mesmos temas 

/problemas globais pois estar-se-à a contribuir para que os alunos compreendam a 

responsabilidade social dos cidadãos e dos cientistas, o papel da ciência na sociedade, 
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desenvolvam capacidades de resolução de problemas, e, inevitavelmente, aprofundem 

conhecimentos” (Martins, 1999). 

No sentido de dar resposta a estes desafios, ao nível da formação dos indivíduos da 

sociedade actual, “a sugestão de muitos autores é que se parta de situações-problema do 

quotidiano as quais favorecerão a visibilidade das inter-relações entre ciência, tecnologia e 

sociedade, e o carácter multi e interdisciplinar da maioria dos problemas” (Serrano, 1996 

citado em Martins, 1999). 

Ainda de acordo com Millar (1996) citado em Cachapuz (2001) “ (…) num ensino 

CTSA as situações-problema não são já a chamada resolução de problemas clássica, nem 

simplificações da realidade, em que as variáveis são isoladas umas das outras para melhor 

serem compreendida.” Os problemas tratados são de interesse relevante para o aluno e os 

saberes construídos podem ser transferíveis para o seu quotidiano. 

Apesar dos resultados da investigação em Didáctica indicarem ser necessário alterar a 

forma de ensinar e indicarem novas metodologias que poderão ir ao encontro dos desafios da 

sociedade actual, nomeadamente o ensino das ciências de orientações CTS, no sistema de 

ensino continuam a vincular metodologias de ensino tradicionais assentes na transmissão de 

conteúdos científicos. Vários são os obstáculos apontados à implementação do ensino de 

orientações CTS. De acordo com Martins (2002) “o ensino das ciências de nível básico e 

secundário de orientações CTS só poderá ser uma realidade quando o for nas nossas 

Universidade. Aliás, já existem cientistas que apontam críticas ao próprio ensino 

universitário de ciências (Vinen, 2000), considerando ser ilusória a ideia de que se deve 

começar pelo ensino de princípios unificadores para depois os ilustrar com exemplos. Ora, 

isso não funciona pois o aluno, em geral, não começa por apreciar a beleza dos princípios, a 

menos que se aperceba de um conjunto de factos que os mesmos ajudem a interpretar.” 

 

Para além da formação inicial dos professores existem outros obstáculos, apontados 

pela investigação em Didáctica das Ciências, que serão explicitados neste documento. 

“O movimento CTS foi reconhecido como uma orientação importante para a reforma 

da educação científica em diversos países do mundo, inclusivamente organismos 

internacionais como a UNESCO consideram prioritário orientar o ensino das ciências rumo 

ao ensino CTS” (Yager, 1992, citado em Membiela, 2001; Yager, 1993 citado em Costa, 
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2001; Acevedo e tal, 2003; Teixeira, 2003). Assim, a nível internacional foram desenvolvidos 

alguns projectos com as orientações supracitadas, são exemplos os seguintes: 

 

 SISCON (Science In a Social Context, 1983, Reino Unido); 

 SATIS (Science And Tecnhology In Society, 1986-91, 1993, Reino Unido); 

 PLON (Project Leerparkket Onwikkeling Natuurkunde, 1986, 1988, Holanda); 

 ChemCom (American Chemical society, 1988, 1992, EUA); 

 CEPUP (Chemical Education for Public Understading Programme, 1991, 

EUA); 

 SALTERS (Projects (University of York Science Group, 1989, 1990-92, 1992-

94, Reino Unido). 

 

O Projecto Salters, no Reino Unido, é um bom exemplo, mostrando que esta é uma via 

promissora em termos de maior motivação dos alunos e melhores aprendizagens, isto é, de 

facilitar uma melhor preparação destes para darem uma resposta mais adequada aos 

problemas do mundo contemporâneo, facultando o desenvolvimento de competências de 

vários domínios, conceptual, metodológico e atitudinal. Dos vários projectos Salters 

destacamos, por termos consultado como referência, o projecto Science Focus e Science: The 

Salters’ Approach que abrangeu áreas das ciências, nomeadamente da Física e Química, para 

alunos dos 13 aos 16 anos. 

São também referência, mais na área da Química os projectos Chemistry: The Salters’ 

Approach, para alunos dos 13 aos 16 anos e Salters’ Advanced Chemistry, para alunos dos 

16 aos 19 anos. 

 

Ainda na linha de preocupação da educação para a literacia científica destacam-se dois 

importantes projectos desenvolvidos nos Estados Unidos da América: Project 2061 e 

National Science Educations Standards.  
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O Project 2061 foi desenvolvido pela American Association for the Advancement of 

Science (AAAS) e deste resultaram dois importantes trabalhos: 

 Science for All Americans (AAAS, 1989) – refere-se à literacia científica do 

adulto, nomeadamente às competências que deveriam ter nas ciências, 

matemática e tecnologia, à saída do ensino secundário; 

 Benchmarks for Science Literacy (AAAS, 1993) – refere-se às competências a 

adquirir pelos alunos em determinados níveis de ensino, e caminhos a seguir 

no sentido da literacia científica.  

 

Em Portugal, assistiu-se, em 2001, à implementação da Reorganização Curricular do 

Ensino Básico, foram publicados os documentos Orientações Curriculares para o 3º ciclo do 

Ensino Básico (ME-DEB, 2001) e Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências 

Essenciais (ME-DEB, 2001) que projectam o ensino numa perspectiva da literacia científica. 

No que concerne ao Ensino Secundário, no Documento Orientador da Revisão 

Curricular do Ensino Secundário, como já referimos anteriormente, apresentam-se os novos 

contextos e objectivos, dos quais se destaca o aumento da qualidade das aprendizagens, no 

que respeita pela pluralidade e equilíbrio dos seus fundamentos, a saber: a aquisição de 

conhecimentos, o desenvolvimento das competências vocacionais, a capacidade de pensar 

cientificamente os problemas, a interiorização de uma cultura de participação e 

responsabilidade, a plena consciência das opções que potenciam a liberdade e o 

desenvolvimento dos alunos como indivíduos e como cidadãos. Ora, isto só será possível com 

um ensino com as orientações supracitadas. 

Também as Orientações para o ensino da Física e da Química perspectivam um ensino 

contextualizado de orientações CTS 
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1.3 Obstáculos à implementação do ensino CTS no Sistema Educativo Português 

De acordo com Martins (2002) são três os obstáculos à implementação mais alargada 

do movimento CTS nas escolas: (1) os professores – sua formação, concepções e crenças, e 

atitudes; (2) os programas – sua lógica interna e sua articulação longitudinal e transversal; 

(3) os recursos didácticos. 

Assistimos actualmente à Revisão Curricular do Ensino Secundário, com ela surgem 

novos programas. Como já foi mencionado, neste documento, o programa de Física e 

Química A foi elaborado para ser desenvolvido numa perspectiva CTS, de facto, nas 

Orientações para o ensino da Física e da Química, podemos encontrar escrito: “o seu objectivo 

é a compreensão da Ciência e da Tecnologia, das relações entre uma e outra e das suas 

implicações na Sociedade e, ainda, do modo como os acontecimentos sociais se repercutem 

nos próprios objectos de estudo da Ciência e da Tecnologia. Este tipo de ensino privilegia o 

conhecimento em acção (por oposição ao conhecimento disciplinar) e é conhecido por 

“ensino CTS” (Ciência-Tecnologia-Sociedade) ou “CTS-A” (Ciência-Tecnologia-Sociedade-

Ambiente), dada a natureza ambiental dos problemas escolhidos para tratamento”. No 

entanto, e de acordo com Gil e Solbes (1997) “ainda que novas propostas – fundamentadas 

em rigorosas investigações estejam implementando, em numerosos países, o enfoque CTS 

como um elemento essencial na educação cientifica, estão-se a detectar sérias discrepâncias 

entre os desenhos curriculares e a actividade em sala de aula. Muito concretamente, pode 

afirmar-se que a maioria dos professores de ciências – incluindo os autores de textos 

escolares – continua a prestar uma atenção insuficiente aos conteúdos CTS”. 

Deste modo, não adianta termos novos desenhos curriculares e novos programas de 

orientações CTS, se na prática não são implementados. A formação dos professores é um dos 

factores determinantes, quer a formação inicial quer a formação contínua.  

Consideramos que no nosso país, a formação contínua, na área das Ciências, tem 

andado “abandonada”. É exigido, ao professor que faça formação, no entanto esta pode ser 

qualquer, independentemente de ser na sua ou em outra área. A qualidade, da própria 

formação que se está a disponibilizar é questionável. Poucas são as instituições do ensino 

superior que oferecem formação contínua para professores, e quando acontece, poucos são os 

professores que se inscrevem. Pensamos que é indispensável que as instituições de ensino 

superior assumam este papel. 
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“A formação contínua é a menos desenvolvida em Portugal. O sistema de progressão 

dos professores na carreira, embora exigindo desde 1993 formação creditada em cursos 

acreditados, não delimita a natureza da formação. Este facto, a par da carência de oferta de 

cursos na área da Didáctica das Ciências, não tem permitido colmatar lacunas na formação 

dos professores em exercício, onde o ensino das Ciências de orientações CTS é um exemplo” 

(Lopes, 1997, citado em Martins, 2002). 

Neste momento a progressão dos professores na carreira está a sofrer alterações. 

Pretende-se implementar um novo sistema de avaliação de desempenho dos professores. 

De acordo com Briscoe (1991) citado em Solbes, Vilches e Gil (1997), “estudos norte 

americanos, evidenciam que em cada ano milhares de professores participam em seminários 

ou assistem a cursos com a intenção de aperfeiçoar-se profissionalmente e quando voltam às 

suas aulas pensam estar melhor preparados para utilizar novas técnicas, novos materiais 

curriculares, novas formas de suscitar o interesse e a aprendizagem dos seus alunos. No 

entanto, muitos destes professores, sem se darem de conta, continuam a ensinar o mesmo e da 

mesma forma, como sempre fizeram, adaptando os novos materiais e técnicas aos padrões 

tradicionais. Cria-se, assim, um ambiente de frustração e decepção, quando percebem que as 

coisas não funcionaram melhor do que nos anos anteriores, apesar das novas e prometedoras 

ideias”. Alguns investigadores, nomeadamente Cachapuz (2000), Martins (2002) Vieira 

(2003) apontam as concepções dos professores como um dos factores que condicionam a 

aplicação destas orientações. 

Os professores são os agentes-chave de todo o sistema educativo e tudo aquilo que se 

vier a alcançar com qualquer ciclo de estudos dependerá sempre da sua vontade e acção 

(condicionadas pelas suas concepções e crenças). Ora, apenas para os níveis de ensino 

básico e secundário existe um sistema formal de formação de professores e, curiosamente, 

conduzido por instituições de formação onde a maioria dos seus formadores não necessita de 

qualquer qualificação específica em ensino para o ser. (Martins, 2002) 

 

“Outro impedimento à inovação é a reduzida cultura científica dos próprios 

professores de ciências no final da sua formação inicial. Faltam disciplinas de espectro largo 

que permitam aos alunos futuros professores compreender como diferentes saberes podem 

contribuir para a interpretação de temas de relevância social.(…) O ensino das ciências de 
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orientações CTS exige confiança e conhecimento dos professores sobre temas de cariz 

societal, o que está longe de se verificar” (Martins, 2002). 

 

No que concerne aos programas, é sabido que condicionam o que os professores fazem 

na sala de aula. “Os programas escolares sendo os instrumentos oficiais da política educativa 

vigente condicionam o que os professores fazem na sala de aula, dado o seu carácter 

prescritivo sobre a avaliação dos alunos, em particular a avaliação externa em provas 

nacionais, no final do ensino secundário” (Martins, 2002). 

“Também no caso do ensino das ciências têm sido conduzidas extensas apreciações 

sobre os programas queixando-se os professores da sua extensão e complexidade o que 

compromete as estratégias de ensino para que os mesmos possam “ser cumpridos”, 

lamentando-se os investigadores por não terem sido considerados, na sua elaboração, 

resultados da investigação didáctica, ou pela ausência de temáticas relevantes e de grande 

actualidade para os jovens” (Cachapuz e tal, 1997). 

 

Com a revisão curricular e com os novos programas surgiram novos manuais 

escolares, mas embora estes tenham sofrido algumas alterações, estas revelam-se 

insuficientes. Esta situação não ocorre apenas no nosso país, estudos realizados em Espanha e 

de acordo com Solbes, Vilches e Gil (1997), revelam que “as alterações detectadas nos livros 

de texto e nos materiais didácticos são, no entanto, insuficientes, se bem que tenham 

melhorado alguns aspectos, como a maior importância concedida às relações entre a ciência 

e a tecnologia e as implicações de ambas com o meio ambiente, outros como a preparação 

dos estudantes como futuros cidadãos, capazes de tomar decisões, e as complexas interacções 

entre a ciência e a tecnologia com a sociedade, continuam sem ser tidos em conta de forma 

adequada na maior parte dos casos, apesar de serem considerados objectivos da educação 

obrigatória.” 

 

Consideramos que um dos grandes problemas em implementar os novos programas 

está em os professores perceberem o que se pretende. “Se os professores não compreenderem 

o que está de novo em causa não poderão induzir as modificações metodológicas necessárias. 

E é bastante frequente ouvir professores dizer, a propósito de novas propostas curriculares 
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de cariz mais inovador, “isso já eu faço”, o que revela, em muitos casos, uma falta de 

entendimento do significado dessas propostas”. (Martins, 2002). 

Assim, consideramos ser necessário o acompanhamento dos professores na 

implementação dos novos programas. São necessários cursos de formação contínua 

actualizados que esclareçam os professores sobre as modificações a introduzir nas suas 

práticas. E também um acompanhamento da implementação das mesmas em sala de aula, 

assim como uma avaliação do trabalho desenvolvido. 

A importância da formação/educação de activos, nomeadamente de professores, é 

essencial para dar resposta aos desafios da sociedade actual, que se encontra em constante 

mutação e desenvolvimento. É desta opinião Martins (2002), “a formação/educação em 

Ciências ao longo da vida é um dos desafios do futuro que as sociedades terão, 

necessariamente, de assumir (…)”. 

 

Os recursos didácticos são elementos indispensáveis ao processo ensino -

aprendizagem. A selecção dos mesmos condiciona a consecução dos objectivos a atingir. 

Obviamente que a forma como são implementados é o factor chave de todo o processo e é aí, 

também, que a formação dos professores é indispensável.  

Os manuais escolares são os recursos didácticos mais utilizados pelos professores em 

sala de aula, e por isso estes determinam muitas vezes os percursos metodológicos seguidos 

pelos professores. Sabemos que em Portugal a qualidade destes recursos não é avaliada, ou a 

forma como é não é muito fiável. São os próprios professores que analisam os manuais 

colocados no mercado pelas editoras. Na maioria das vezes os professores dispõem de um 

curto espaço de tempo para analisar todos os manuais lançados pelas editoras e seleccionar o 

que consideram ser o mais adequado. Muitas vezes o professor que selecciona o manual 

escolar não é o mesmo que o vai utilizar, porque não vai leccionar naquela escola no ano 

seguinte. Assim, consideramos imprescindível, pensar numa forma de avaliação dos recursos 

didácticos disponíveis, uma vez que muitas vezes apresentam pouca qualidade e em alguns 

casos até mesmo erros científicos. “ (…) os problemas aqui identificados mostram que se 

trata de uma área delicada pois implica romper com o tradicionalmente instituído, o que põe 

em causa, por um lado, ideologias e, por outro, implica novos investimentos na formação dos 

professores e nos recursos disponíveis, decisões de política educativa.” (Martins, 2002). 
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De acordo com Martins (2002) “ (…) a área dos recursos didácticos é talvez a menos 

explorada em termos de investigação didáctica”. É, também do entendimento da 

investigadora que “o ensino das ciências de orientações CTS necessita de novos materiais 

que suportem a filosofia que lhe está subjacente. É por isso importante conduzir projectos de 

investigação onde os mesmos sejam concebidos, produzidos e validados.” A mesma cita 

alguns projectos desenvolvidos, que também consultámos e utilizamos como referência no 

trabalho que desenvolvemos, são eles: Projecto Novos Materiais Didácticos para uma Nova 

Educação em Ciências, (1996-1999); “Aditivos Alimentares” (Manaia, 2001); “Utilização de 

combustíveis em automóveis”, para o 11º ano (Gaspar, 2001); “Ensino da Química na 

perspectiva da Literacia Química – Recursos Didácticos para o Ensino Básico” (Teixeira, 

2003). Nestes trabalhos salientam-se metodologias activas em sala de aula, nomeadamente “o 

trabalho de pesquisa a conduzir pelos alunos que permite desenvolver competências 

essenciais ao exercício da cidadania: selecção e análise de informação, cooperação entre os 

elementos de cada grupo e comunicação de resultados, dúvidas e de conclusões.” (Martins, 

2002). 

É consensual que os recursos utilizados em sala de aula condicionam as práticas 

desenvolvidas. Assim, para desenvolver um ensino de orientações CTS são necessários 

recursos didácticos construídos com as mesmas orientações. “O ensino das ciências de 

orientações CTS necessita de recursos didácticos consentâneos com as questões sociais do 

momento, pelo que se tal for conseguido, tais recursos poderão tornar-se um veículo de 

actualização dos próprios programas”. (Martins, 2002) 

Ora, para além dos manuais escolares muitos outros recursos didácticos, tais como 

fichas de trabalho leitura e consulta são desenvolvidos pelos professores, tornando-se 

necessária formação desta área. 

 

O problema da motivação dos alunos é um assunto frequentemente debatido. Alguns 

investigadores atribuem-no, para além de outros factores aos programas escolares e à forma 

como são abordados. “O problema da motivação dos alunos tem sido muito questionado 

quando se fala de programas escolares de ciências. Muitos educadores e cientistas defendem 

que a aprendizagem das ciências é dura e os seus conteúdos não são fáceis, mas são 

indispensáveis para uma formação científica adequada. Ora, não é de abolição de conteúdos 

que se fala quando se invoca ter em conta o interesse dos jovens. O problema da falta de 
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interesse está muitas vezes associado a um desfasamento dos programas com as sociedades 

contemporâneas e, por isso, o que importa é seleccionar temas educacionalmente relevantes 

e através deles permitir que os jovens possam alcançar saberes importantes para a sua 

formação, onde se incluem também as principais ideias científicas” (Martins, 2002). 

 

Consideramos que a organização de programas de ciências de orientação CTS com 

temas bem escolhidos de entre os mais pertinentes é uma via promissora para atingir os fins 

pretendidos. 

 

1.4 As novas perspectivas de ensino das ciências 

O ensino das ciências com orientações CTS exige práticas pedagógicas numa 

perspectiva que as corrobore. Consideramos que o Ensino Por Pesquisa (EPP) que melhor se 

adequa a tais orientações.  

O Ensino Por Pesquisa tem como referências principais os trabalhos de Cachapuz 

(2000), Cachapuz, Praia e Jorge (2000) e Cachapuz, Praia, Paixão e Martins (2000) e nos 

quais fundamentamos as nossas opções. 

No EPP os conteúdos programáticos passam a ser os “meios” para atingir os fins que 

são a resposta a questões de partida, indo ao encontro dos interesses quotidianos e pessoais 

dos alunos e de reconhecido interesse social. De acordo com Cachapuz e tal (2000) os alunos 

“(…) passam a percepcionar os conteúdos enquanto meios necessários ao exercício de 

pensar, tendo ainda outras finalidades expressas que não se ligam apenas a produtos 

acabados do saber, assim como a uma avaliação de índole classificatória. Trata-se de mudar 

atitudes, bem como processos metodológicos e organizativos de trabalho. A informação que 

se procura nasce mais da discussão dos alunos com a ajuda do professor e menos com um 

processo curricular de um processo curricular muito estruturado e exaustivo. Os problemas 

amplamente discutidos na aula nascem de problemáticas mais abertas, com raízes ou 

incidências sociais fortes, que a pouco e pouco se vão delimitando e preparando para o 

exercício de pesquisa partilhada, quer intragrupal, quer intergrupal. Trata-se de envolver 

cognitiva e afectivamente os alunos, sem respostas prontas e prévias, sem conduções muito 

marcadas pela mão do professor, caminhando-se para soluções provisórias, como resposta a 
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problemas reais e sentidos como tal, de conteúdo inter e transdisciplinares cultural e 

educacionalmente relevantes”. 

A formação de indivíduos que não pretendem prosseguir estudos ou que ingressam em 

cursos de áreas divergentes da das ciências levou à necessidade de novas orientações para o 

ensino das Ciências. É essencial formar indivíduos com alguma cultura científica de base que 

lhe permita serem cidadãos informados de forma a terem atitudes responsáveis. Vivemos 

numa época em que somos “bombardeados” com informação, se não possuirmos um 

conhecimento bastante abrangente, podemos não perceber uma simples notícia ou 

problemática em debate. Cada vez mais dispomos de um maior número de produtos 

comerciais, é essencial saber avaliar as ofertas disponíveis de forma a poder optar por um em 

detrimento de outro. Assim, o “ (…) objectivo primordial é a compreensão da ciência, 

tecnologia e do ambiente, das relações entre umas e outras e das suas implicações na 

sociedade e, ainda, do modo como os conhecimentos sociais se repercutem nos objectos de 

estudo da Ciência e da tecnologia. Em termos de finalidades, a Educação em Ciência deverá 

deixar de se preocupar somente com a aprendizagem de um corpo de conhecimentos ou de 

processos da Ciência, mas antes garantir que tais aprendizagens se tornarão úteis e 

utilizáveis no dia-a-dia não numa perspectiva meramente instrumental mas sim numa 

perspectiva de acção” (Cachapuz, 2000). 

 

Assim, é necessário que os programas sejam leccionados com recurso à inter e 

transdisciplinaridade, como necessidade de dar resposta a questões de partida de interesse 

geral, onde os saberes e as disciplinas não apareçam compartimentados, mas sim os meios 

possíveis par encontrar a solução. O percurso seguido para dar resposta à questão de partida 

poderá ajudar a reflectir sobre os processos da Ciência e da Tecnologia e a sua relação com a 

Sociedade e Ambiente, permitindo aos alunos a toma de decisões mais informadas e 

responsáveis, bem como a aquisição de atitudes e valores. 

O Ensino Por Pesquisa valoriza a inter e a transdiciplinariedade no ensino das 

ciências. Ora, esta valorização decorre do facto de, cada vez mais, a resolução de problemas 

reais necessitar da intervenção de domínios variados e da necessidade de compreender o 

mundo na sua globalidade e complexidade, procurando conciliar as análises fragmentadas 

do saber disciplinar (Cachapuz, Praia e Jorge, 2000). 
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No EPP o trabalho experimental assume um papel relevante, e privilegiado, “do que 

se trata agora é de desenvolver actividades mais abertas, valorizando contextos não 

estritamente académicos, que surgem mais por necessidade de encontrar (re) soluções para 

os problemas anteriormente definidos e com que os alunos se debatem. Assim, tais 

actividades tornam-se geradoras de situações em que os dados obtidos pela via experimental 

são o fermento para a discussão, conjuntamente com elementos vindos de outras fontes.” 

(Cachapuz, 2000) 

As novas orientações apelam ao pluralismo metodológico, diversificando estratégias 

de trabalho, nomeadamente, o recurso às Novas Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC), trabalho experimental, história e filosofia das ciências, entre outros. O Ensino Por 

Pesquisa (EPP) é a perspectiva de ensino que se adequa a estas características. De acordo com 

Cachapuz (2000),“ as actividades de desenvolvimento, fazendo jus ao pluralismo 

metodológico defendido, são de vários tipos. Compreendem trabalho experimental e trabalho 

de campo; leituras (…, que podem ou não ser seguidas de debate, ser encenadas; debates 

sobre situações eticamente controversas; demonstrações efectuadas pelo professor ou pelos 

alunos; procura, selecção e organização de informação, nomeadamente através das TIC, 

estudo de textos…”. 

 

Procura-se uma visão epistemológica externalista em detrimento de posicionamentos 

epistemológicos internalistas, que considera para além das dimensões conceptual processual, 

outras dimensões como a ética, social e cultural, “ (…) defende-se que uma concepção 

epistemológica marcada por perspectivas da Nova Filosofia da Ciência centrada na vertente 

externalista, na sua cuidadosa transposição didáctica, valoriza contextos de descoberta e não 

apenas contextos de justificação (i.e. de testagem, ou com enfoque nos produtos da Ciência). 

Uma concepção epistemológica que não está centrada sobre os produtos do saber 

reestruturado, mas sobretudo em metodologias de trabalho activas, de co-responsabilização 

pessoal, de participação e de empenhamento em como atacar o problema reconhecido e 

debatido. Uma concepção epistemológica que valoriza os processos de trabalho inter-pares e 

de partilha, que hão-de progredir para novas atitudes e visões, quiçá mais amplas de que os 

próprios conteúdos encerram em si, ultrapassando a velha crença de que o conteúdo 

científico é um fim em si mesmo, ou seja, considerá-lo estritamente como instrumental”. 
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Advoga-se um ensino em contexto, onde a resposta a problemas reais é um dos meios 

possíveis para a aquisição de conhecimentos no âmbito da Ciência e na sua relação com a 

Tecnologia e Sociedade. “Num ensino em contexto, pretende-se que o aluno possa vir a ter, 

obre o problema uma imagem mais global do que aquela que a abordagem disciplinar 

propicia. Cada vez mais os problemas reais necessitam da intervenção de domínios variados 

e por isso não apenas complementares e integrados, mas transdisciplinares. Implica saberes 

vindos de vários campos do saber, para serem reconsiderados, olhados em função do que 

pretendem dar resposta e, portanto, estão longe de se esgotarem as disciplinas clássicas.” 

(Cachapuz, 2000) 

 

1.5 O programa de Física e Química A 

1.5.1 Organização do Programa de Física e Química A 

O programa de Físico – Química A encontra-se dividido em duas componentes, a 

componente de Física e a componente de Química organizado do seguinte modo: 

Componente de Química Componente de Física 

Módulo Inicial – Materiais: diversidade e 

constituição 

Módulo Inicial – Das fontes de energia ao 

utilizador 

Unidade 1 – Das estrelas ao átomo Unidade 1 – Do Sol ao Aquecimento 

Unidade 2 – Na atmosfera da Terra: 

radiação, matéria e estrutura 
Unidade 2 – Energia em movimentos 

Tabela 2 – Programa de Físico-Química A 

 

Em cada uma das unidades e módulo inicial encontra-se: uma introdução; objectos de 

ensino e respectivos objectivos de aprendizagem; actividades práticas de sala de aula; 

actividades prático-laboratoriais (AL) e sugestões de avaliação. 

Na Introdução ao Módulo define-se a finalidade da sua leccionação. Faz-se uma 

previsão do número de aulas a leccionar bem como as que são de carácter prático – 
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laboratorial. Sugere-se, ainda, uma possível organização dos alunos da turma aquando do 

desenvolvimento das actividades. É definido o “percurso” a seguir de modo a chegar aos 

conceitos que se pretende que os alunos adquiram, bem como são salientadas as ideias 

principais do Módulo. Por fim apresenta-se um diagrama conceptual de forma a auxiliar o 

trabalho do professor. 

No ponto Actividades práticas de sala de aula, encontram-se algumas sugestões 

metodológicas as quais se pretende que o professor seleccione as mais apropriadas à turma. 

São sugestões bastante concretas e associadas a situações do dia-a-dia do aluno (exemplo: 

análise de rótulos de produtos comerciais). 

No ponto Actividade prático-laboratoriais (AL) começa-se por fazer uma breve 

introdução onde se encontram uma série de questões-problema a trabalhar em sala de aula. 

Esclarece-se o tipo de trabalho laboratorial pretendido sendo privilegiado o trabalho de cariz 

investigativo, assente na resolução de problemas os quais, se salienta, deverão privilegiar 

contextos problemáticos da região e/ou importância mais geral reconhecida (Programa 

Físico-Química A – pág. 21). Nesta breve introdução, faz-se, ainda alusão ao papel do 

professor que deve ser o de ajudar os alunos a clarificar as suas posições, encontrar soluções 

para as suas propostas específicas, e não a de os conduzir a uma única e determinada 

solução. O papel do professor será o de problematizador, organizador e co-aprendente, pois 

não vai “conduzir” os alunos à sua solução mas ajudá-los a encontrar a deles próprios. De 

seguida encontram-se definidos os objectos de ensino e respectivos objectivos de 

aprendizagem.  

Ainda no mesmo ponto, nas Sugestões metodológicas encontra-se definido um 

percurso bastante clara e concreto. É ainda, indicado o material e equipamento necessário ao 

desenvolvimento da actividade. 

Por fim são indicadas algumas Sugestões de avaliação e é feito uma síntese da gestão 

dos tempos lectivos.  

 

Consideramos que embora se esclareça que se tratam de sugestões metodológicas, o 

programa encontra-se bastante orientado e , podendo levar o professor a segui-lo “à risca”, 

sem o ajustar às características específicas e cada turma ou grupo de alunos. 
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1.5.2 Programa de orientações CTS 

O programa é claramente concebido com uma orientação Ciência-Tecnologia-

Sociedade. De acordo com Caldeira (2004), uma das autoras da componente de Física, 

estamos hoje perante uma nova orientação para o ensino das ciências cujo objectivo 

primordial é a compreensão da ciência, da tecnologia e do ambiente, das relações entre umas 

e outras e das suas implicações na sociedade e, ainda, do modo como os conhecimentos 

sociais se repercutem nos objectos de estudo da ciência e da tecnologia. Refere, ainda que na 

construção dos programas de Físico-Química A, para os Cursos Gerais de Ciências “(…) 

preconiza-se a educação CTS, defendendo-se que incluam conteúdos científicos permeados 

de valores e princípios, relações entre experiências educacionais e experiências de vida, 

temas actuais com valor social, nomeadamente problemas globais que preocupem a 

humanidade.” 

Ao analisarmos os objectos de ensino do programa de Físico-Química A e respectivo 

percurso metodológico verificamos que tentam cumprir estas orientações. Este é desenvolvido 

com vista a uma sensibilização dos alunos para problemas sociais, como é evidente nas 

unidades temáticas Na atmosfera da Terra: radiação, matéria e estrutura ou na componente 

de Física que segundo a coordenadora, “o programa do 10º ano desenvolve-se em torno da 

compreensão da Lei da Conservação da Energia, permitindo o enquadramento de áreas 

como a Termodinâmica, a Mecânica e a Electricidade, numa perspectiva de educação 

ambiental. Organiza-se, assim, em torno de duas ideias fundamentais – a conservação e a 

degradação da energia, integradas em vários contextos.” 

 

Pensamos, pois que todo o programa pode ser tratado numa perspectiva de educação 

ambiental, levantando-se questões-problema que nos façam reflectir sobre os graves problema 

globais que preocupam a humanidade.  
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1.6 Objectivos da investigação 

Assistimos, actualmente à implementação da Revisão Curricular do Ensino 

Secundário. Com esta surgiram novos planos de estudos e programas de orientações bem 

definidas. O ensino das ciências, nomeadamente, da Física e da Química, com orientações 

CTS está explicito em tais documentos. 

A UNESCO decretou a década de 2005-2014 a década da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável, fazendo um apelo a todos os educadores para contribuírem. 

Pensamos que o Ensino das ciências de orientações CTS é uma via promissora para atingir 

este fim.  

Apesar dos programas e Orientações Curriculares dos Ensinos Básico e Secundário, 

apelarem explicitamente a um ensino de orientações CTS, o facto é que os resultados da 

investigação apontam que, em Portugal, este é ainda muito incipiente.  

Os resultados de investigações em Didáctica das Ciências apontam alguns obstáculos à 

implementação de tais orientações, sendo um a escassez de recursos didácticos com estas 

orientações.  

Assim, tendo como pressupostos do presente estudo: 

 A concordância com a Revisão Curricular do Ensino Secundário e com as 

orientações propostas no Programa de Física e Química A; 

 O ensino das Ciências de orientações CTS estar explicito no referido Programa 

e Orientações para o ensino da Física e da Química; 

 O ensino das Ciências centrado em situações-problema do quotidiano, ou em 

contextos reais, contribui para a motivação dos alunos e uma maior 

possibilidade de tomar decisões informadas, de agir, bem como permitir o 

desenvolvimento de atitudes e valores. 

 A Educação para o Desenvolvimento Sustentável exigir metodologias 

condizentes com os fins, considerando o ensino das Ciências de Orientações 

CTS a via mais adequada. 
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Foi definido o objectivo geral do presente estudo o seguinte: 

 

 

 

Com vista à concretização do objectivo geral foram definidos os seguintes objectivos 

específicos: 

 Seleccionar um contexto geral para a abordagem dos conteúdos programáticos 

de Física e Química A, promotor da Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável; 

 Seleccionar os conteúdos temáticos do programa a tratar; 

 Seleccionar temas orientadores; 

 Planificar uma abordagem CTS dos referidos conteúdos temáticos; 

 Formular questões de partida para a abordagem dos temas; 

 Definir objectivos CTS para cada um dos temas a tratar; 

 Organizar estratégias de exploração das questões de partida; 

 Submeter à apreciação de professores que Física e Química, experientes, e que 

se encontrem a leccionar o referido programa, os recursos didácticos 

construídos. 

 

 

 

 

 

Conceber e validar recursos didácticos de orientações CTS, 

utilizáveis por professores do ensino secundário no âmbito da 

leccionação do programa de Física e Química A, com vista à 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável.  
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Este estudo foi desenvolvido em quatro fases que a seguir se apresentam e descrevem 

Fase Actividades Desenvolvidas 

1ª - Estudos 

Preparatórios 

Análise documental 

 Documentos subjacentes à Revisão Curricular do Ensino 

secundário; 

 Programa de Física e Química A; 

 Revisão da literatura sobre o ensino de orientações CTS e 

de desenvolvimento sustentável, com vista à definição de 

um quadro teórico de referência. 

2ª - Planificação e 

construção dos RD 

Definição de: 

 Contexto geral; 

 Temas Orientadores; 

 Questões de partida. 

Planificação de: 

 Estratégias de exploração das questões de partida. 

Construção de: 

 Recursos Didácticos. 

3ª - Validação 

 Definição da amostra de professores a validar os RD; 

 Construção do questionário para a validação dos RD; 

 Distribuição e recolha dos questionários; 

4ª Conclusões 

 Análise dos dados recolhidos; 

 Limitações e potencialidades do estudo; 

 Sugestões para futuras investigações. 

Tabela 3 – Fases do Estudo 
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O esquema seguinte mostra a relação entre as fases do estudo 

Análise documental

Selecção de um contexto viável para a consecussão do
obectivo geral

Definição dos temas orientadores e questões de partida

Planificação de estratégias de exloração das questões de
partida

Construção dos Recursos Didácticos (RD)

Validação dos RD por Professores

Conclusões

4ª
 F

as
e

3ª
 F

as
e

3ª
 F

as
e

1ª
 F

as
e
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Esquema 1 – Organização global do estudo 

 

 





CAPÍTULO 2 - ENSINO CTS PROMOTOR DA EDUCAÇÃO PARA A 

SUSTENTABILIDADE 

2.1 Desenvolvimento sustentável 

2.1.1 Evolução do conceito de desenvolvimento sustentável 

Nesta secção pretendemos reflectir sobre a evolução do conceito de desenvolvimento 

sustentável, desde que surgiu até ao momento actual. Consideramos importante conhecer o 

que se entende por este conceito para que possamos desenvolver estratégias a aplicar em 

contexto escolar com vista à educação para o desenvolvimento sustentável. 

A preocupação da comunidade internacional com os limites de desenvolvimento do 

planeta começou na década de 60. A alerta sobre a evolução do clima surge com o 

estabelecimento do Programa Mundial de Investigação Atmosférica. Em 1972 a ONU 

promove a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (CNUMAH) que 

se realizou em Estocolmo. Nesta conferência fizeram-se propostas de actuação necessárias 

para melhorar a compreensão das causas que poderão estar na origem das alterações 

climáticas. Esta conferência constitui um ponto de viragem na abordagem dos problemas 

ambientais, na medida em que ao centrar a atenção internacional em assuntos ambientais 

especialmente relacionados com a degradação global do ambiente e a “poluição 

transfronteiriça”, confere definitivamente à política de ambiente uma dimensão global abrindo 

caminho ao princípio da co-responsabilização ao nível da resolução dos problemas. 

Desta conferência resultam três decisões fundamentais (Baptista, 1997, citado em 

Teixeira, 2003). A Declaração sobre o Ambiente Humano ou Declaração de Estocolmo, 

que enunciou pela primeira vez os grandes princípios da conservação da biosfera que 

deveriam ser seguidos no sentido de preservar e melhorar o ambiente. Neste documento 

estava já presente a ideia da necessidade de um Desenvolvimento Sustentado: “Defender e 

melhorar o ambiente para as gerações presentes e futuras tornou-se para a humanidade um 

objectivo primordial, uma tarefa cuja realização é necessário coordenar e harmonizar com 

os objectivos já fixados de paz e desenvolvimento económico e social no mundo inteiro. (…) 

Para que este fim seja atingido, é preciso que todos, cidadãos e colectividades, empresas e 

instituições, absolutamente todos, assumam as responsabilidades que lhe cabem e partilhem 

equitativamente as tarefas”. O Plano de Acção para o Ambiente, onde foram definidos os 
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pressupostos básicos da actuação que seria desenvolvida, ao longo dos anos, pela ONU e por 

outras instituições internacionais. A criação do Programa das Nações Unidas para o 

Ambiente (PNUA) com a função de fomentar as acções internacionais a favor do ambiente. 

De salientar que nesta altura a preocupação geral eram os problemas ambientais. 

Em 1979 fez-se a primeira convocatória da Primeira Conferência Mundial sobre o 

Clima. 

A constituição da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(UNCED), conhecida como Comissão de Brundtland, em 1983, pelas Nações Unidas, foi um 

passo importante para a investigação nesta área e acordos internacionais. Num dos seus 

relatórios, também conhecido como Relatório de Brundtland, publicado em 1987 soba 

designação de “O Nosso Futuro Comum”, “o desenvolvimento sustentável é referido como 

“desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade 

das futuras gerações satisfazerem as suas próprias necessidades.” (http//economiabr.net) 

O conteúdo do Relatório de Brundtland traduz muito do que constitui os capítulos da 

Agenda 21 e dos princípios da Declaração do Rio do Desenvolvimento e Ambiente. 

Os objectivos da constituição desta comissão passavam por iniciar negociações para 

um tratado mundial sobre o clima, investigar as causas e efeitos das alterações climáticas, 

vigiar cientificamente o clima e estabelecer políticas internacionais para a redução de 

emissão de gases de efeito de estufa (GEE) para a atmosfera. (http://www.oei.es). 

Em 1988 foi criado o IPCC, pela Organização Meteorológica Mundial e pelo 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, com o intuito de realizar estudos 

periódicos sobre as alterações climáticas e suas consequências. 

A Segunda Conferência Mundial sobre o Clima ocorreu no final de 1990 e foi 

essencial para que as Nações Unidas arrancassem com o processo que levaria à elaboração de 

um acordo internacional sobre o clima. 

O resultado dos estudos apresentados pelo IPCC ( em 1990, 1995 e 2001), são 

preocupantes “a proporção de CO2 na atmosfera, por exemplo, aumentou de forma acelerada 

nas últimas décadas, provocando um aumento notável do efeito de 

estufa”(http://www.oei.es). 

Em 1992, aquando da comemoração do 20º Aniversário da Conferência de Estocolmo, 

realizou-se, no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o 
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Desenvolvimento Humana, que ficou conhecida como Cimeira da Terra ou Rio 92. Teve 

como objectivo avaliar os impactes das actividades socio-económicas sobre o ambiente e 

vice-versa. Esta destacou-se ao direccionar a atenção global para a percepção dos problemas 

ambientais do Planeta, relacionando-os intimamente a condicionantes económicos e a 

problemas de justiça social. Assim, soluções sustentáveis ao longo do tempo devem ter em 

conta aspectos de ordem social, ambiental e económicas. Esta conferência veio alertar para as 

potenciais repercussões mundiais de pequenas acções ou decisões locais.  

Desta cimeira resultaram quatro documentos: a Agenda 21; a Declaração do Rio 

sobre Ambiente e Desenvolvimento; a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Alterações Climáticas e a Convenção sobre a Diversidade Biológica. 

 

A Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento tinha em vista acordos 

internacionais respeitando os interesses de todos e protecção da integridade do sistema global 

de ambiente e desenvolvimento. Neste documento constam 27 princípios a ser respeitados por 

todos os intervenientes. 

 

A Agenda 21 (UNCED, 1992), constituída por 40 capítulos, estabelece os princípios 

para alcançar o desenvolvimento sustentável, baseados na necessidade de gerir a economia, o 

ambiente e as questões sociais de uma forma coerente e coordenada. 

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas teve como 

objectivo o de conseguir, de acordo com as disposições relevantes da Convenção, a 

estabilização das concentrações na atmosfera de gases com efeito de estufa a um nível que 

evite uma interferência antropogénica perigosa com o sistema climático. Tal nível deveria ser 

atingido durante um espaço de tempo suficiente para permitir a adaptação natural dos 

ecossistemas às alterações climáticas, para garantir que a produção de alimentos não seja 

ameaçada e para permitir que o desenvolvimento económico prossiga de uma forma 

sustentável. (http://www.diramb.gov.pt) 

A Convenção sobre a Diversidade Biológica teve como objectivo a conservação da 

diversidade biológica, a utilização sustentável dos seus componentes e a partilha justa e 

equitativa dos benefícios que advêm da utilização dos recursos genéticos, inclusivamente 

através do acesso adequado a esses recursos e da transferência apropriada das tecnologias 
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relevantes, tendo em conta todos os direitos sobre esses recursos e tecnologias, bem como 

através de um financiamento adequado. (http://www.diramb.gov.pt) 

Foi, ainda criada a (CDS), com o objectivo de dar continuidade e monitorizar acordos 

locais, regionais, nacionais e internacionais, estabelecidos durante a Conferência. 

 

Em 1997, na sequência da constituição da Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Alterações Climáticas, foi decidido adoptar-se um protocolo segundo o qual os países 

industrializados reduziriam as suas emissões de gases de efeito de estufa (GEE) em pelo 

menos 5 % em relação aos níveis de 1990 até ao período entre 2008 e 1012. Esta redução é 

traduzida em reduções individuais para cada país, que deve elaborar políticas e medidas 

nacionais para mitigar as alterações climáticas. Este acordo constituiu o Protocolo de Quioto 

(UNFCCC) 

Assim, todos os países, que ratificaram o protocolo, têm de ter programas nacionais 

que lhes permitam conhecer as respectivas emissões e traçar medidas nacionais para a redução 

dessas mesmas emissões. Os países têm de elaborar, periodicamente relatórios  que permitam 

avaliar o cumprimento dos compromissos assumidos. 

O Protocolo de Quioto foi ratificado, por 55 países, incluindo aqueles que representam 

55 % das emissões de GEE do mundo desenvolvido, no dia 16 de Fevereiro de 2005, entrando 

em vigor nesse mesmo dia. De salientar a presença de Portugal neste acordo e a não 

ratificação por parte dos Estados Unidos da América, responsáveis por um quarto das 

emissões mundiais de dióxido de carbono. 

Em 2002 realizou-se, em Joanesburgo a Cimeira das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento Sustentável, ou Cimeira da Terra 2002 ou, ainda, Rio + 10. Esta teve como 

principal objectivo fortalecer o compromisso político em relação ao desenvolvimento 

sustentável. (www.onuportugal.pt) 

Nesta cimeira foram objecto de discussão os seguintes temas: erradicação da pobreza e 

meios de subsistência sustentáveis; contribuição da globalização para o desenvolvimento 

sustentável do planeta; padrões sustentáveis de produção e consumo; oceanos e zonas 

costeiras; protecção dos recursos naturais com base no desenvolvimento económico e social; 

alterações climáticas e energia; meios de implementação da Agenda 21; sistema de 

governação sobre desenvolvimento sustentável a todos os níveis (local, nacional e 
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internacional); participação pública e a promoção do desenvolvimento sustentável e 

cooperação e desenvolvimento sustentável. 

 

A Declaração de Joanesburgo e o Plano de Aplicação são dois documentos que 

resultaram desta Cimeira. No primeiro documento “os chefes de Estado e governo assumiram 

uma responsabilidade colectiva de promover e fortalecer os pilares interdependentes, e que 

se reforçam mutuamente, do desenvolvimento humano – o desenvolvimento económico, o 

desenvolvimento social e a protecção ambiental -  a nível local, nacional, regional e 

mundial”(www.onuportugal.pt). 

A erradicação da pobreza, a alteração dos padrões de consumo e produção, a protecção 

e gestão da base de recursos naturais para o desenvolvimento económico e social, foram 

reconhecidos pelos chefes de Estado e de Governo como objectivos gerais do 

desenvolvimento sustentável.  

A educação e formação foram reconhecida como sendo essenciais para acabar com o 

subdesenvolvimento.  

O Plano de Aplicação “obriga os participantes na Cimeira Mundial a acções e 

medidas concretas a todos os níveis, sobre uma ampla gama de questões ambientais e de 

desenvolvimento, tais como a água salubre, a energia, a agricultura, o comércio, a saúde e a 

biodiversidade “(www.onuportugal.pt). 

 

2.2 Educação, meio ambiente e desenvolvimento sustentável  

É consensual que o planeta em que vivemos enfrenta uma série de problemas 

ambientais: alterações climáticas; destruição da camada do ozono, desertificação, extinção das 

espécies entre outros. Todos os educadores têm um papel importante no sentido de preparar os 

estudantes para esta realidade. 

Na Cimeira de Joanesburgo foi reconhecido este papel fundamental da educação, “aí 

reclamou-se uma tomada de acção por todas as pessoas, muito em particular, dos 

educadores, qualquer que seja o campo de trabalho, para que contribuamos para que os 

cidadãos adquiram uma percepção correcta da situação do mundo e possam participar na 

tomada fundamentada de decisões” (Vilches, 2003). 
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Este papel fundamental da educação é também reconhecido pela UNESCO que 

decreta a década de 2005 a 2014 como a Década da Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável: “A Década das Nações Unidas para a educação com vista ao desenvolvimento 

sustentável pretende promover a educação como fundamento de uma sociedade mais viável 

para a humanidade e integrar o desenvolvimento sustentável no sistema de ensino escolar a 

todos os níveis. A Década intensificará igualmente a cooperação internacional a favor da 

elaboração e posta em comum de práticas, políticas e programas inovadores de educação 

para o desenvolvimento sustentável.” (www.oei.es) 

Para tal é necessário que todos, em especial os educadores, tenham uma percepção 

correcta da situação global do planeta e quais as acções a desenvolver no sentido de educar 

para a sustentabilidade. De acordo com Vilches (2003), vivemos uma época de mudanças 

aceleradas e de preocupação crescente de como estas alterações estão a afectar a 

humanidade e toda a vida do planeta. Esta preocupação pelo estado do mundo há-de ter uma 

ressonância clara na educação dos cidadãos e cidadãs e traduzir-se em estudos que podem 

ajudar a toma de decisões fundamentada. 

Por tudo o que mencionamos no capítulo I, pensamos que o ensino das ciências de 

orientações CTS constitui uma via promissora para alcançar estes fins. 

 

 

2.3 Sustentabilidade e os problemas do planeta 

É essencial que todos, em geral, tenhamos uma visão dos problemas e desafios que a 

humanidade hoje enfrenta, de forma a termos contribuições convergentes. A contaminação, a 

explosão demográfica, a urbanização, a degradação dos ecossistemas e destruição da 

biodiversidade, a perda de diversidade cultural, as desigualdades sociais, o esgotamento dos 

recursos são alguns dos reconhecidos problemas que a humanidade enfrenta actualmente. 

Para termos uma ideia geral dos problemas supra mencionados e que estão 

intimamente relacionados com a sustentabilidade do nosso Planeta, vamos fazer uma síntese 

de alguns dos aspectos, que consideramos mais importantes e sobre os quais incide o presente 

estudo. Baseámo-nos, para isso em alguns dados recolhidos em fontes diversas, mas 
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fundamentalmente na publicação de Amparo Vilches e Daniel Gil de 2003, intitulada 

Construyamos un futuro sustenible – Diálogos de suprevivencia. 

 

2.3.1 Contaminação 

Todos reconhecemos este como um dos principais problemas que a humanidade hoje 

enfrenta. Quando falamos em contaminação referimo-nos a vários níveis: do ar, da água, dos 

solos, acústica, luminosa, espacial.  

No entanto, a contaminação do ar é aquela que merece maior destaque na actualidade. 

A ratificação do protocolo de Quioto, em 16 de Fevereiro de 2005, e o cumprimento das 

metas impostas no âmbito do mesmo trazem para os meios de comunicação social, este 

problema com bastante frequência. 

Milhares de toneladas de gases tóxicos são produzidos pelas sociedades 

industrializadas. Um exemplo bastante comum é o smog, formado principalmente por 

macropartículas e óxidos de enxofre que afecta muitas vezes as cidades. Este acarreta 

problemas para a saúde humana (respiratórios e oculares) da flora e da fauna. 

A queima de combustíveis fósseis como o carvão e o petróleo, nas centrais 

termoeléctricas e tráfego automóvel, deitam diariamente para a atmosfera, gases como o 

dióxido de carbono, monóxido de carbono, compostos de enxofre e de azoto. Estes estão 

associados a vários problemas ambientais como o efeito de estufa, e as chuvas ácidas.  

Não podemos deixar de referir os incêndios florestais, que todos os anos afectam 

gravemente Portugal e que constituem outra fonte de libertação destes gases para a atmosfera.  

A chuva ácida está associada à destruição de algumas espécies vegetais e à 

contaminação da água dos rios, e muito particularmente, dos lagos que têm pouca capacidade 

de neutralização, levando em alguns casos à eliminação de populações de peixes. 

 

Em alguns países continuam a utilizar-se as gasolinas enriquecidas com chumbo, este 

metal contínua, também, a ser utilizado em tintas, fundições entre outros sectores. O Chumbo 

acaba por se depositar nos solos e água e tal como outros metais pesados, como por exemplo 

o mercúrio, que muitas vezes entra na constituição de pilhas, acumula-se nos seres vivos, 
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sendo muito difícil a sua eliminação. Estes afectam o sistema circulatório e reprodutor e 

principalmente as crianças e fetos que toleram baixas concentrações nos seus organismos. 

Outro problema que tem preocupado a humanidade nos últimos anos é o da destruição 

da camada de ozono, isto é a diminuição da concentração de ozono em determinados pontos 

da estratosfera terrestre, provocada pelos compostos clorofluorocarbonetos (CFC). Estes 

encontram-se em muitos sistemas de refrigeração, como ar condicionado e aerossóis 

utilizados em limpeza e perfumaria. Ao serem lançados para a atmosfera, estes compostos, 

reagem com o ozono estratosférico,”destruindo-o”, levando a que o planeta fique 

desprotegido do filtro protector das radiações ultravioletas, que é a camada do ozono.  

Uma vez na atmosfera, os CFC levam cerca de 10 a 15 anos a atingir a estratosfera, 

onde têm uma vida média que supera os cem anos. Apenas uma molécula de CFC pode 

destruir cem mil moléculas de ozono. Ainda que se tenha decidido aplicar acordos de redução 

de utilização destes compostos, os efeitos tardarão a sentir-se, e o seu efeito continuará 

durante décadas. 

De facto, a Convenção de Viena para a Protecção da Camada de Ozono, adoptada em 

Março de 1985, determinava medidas para proteger a camada de ozono, baseadas em acções e 

cooperação a nível internacional, nas quais se incluía a monitorização, partilha de 

informações sobre produção e emissões de CFC, e de aprovação de protocolos de controlo. 

Esta convenção foi ratificada por 28 países, em Março de 1985, nos quais se inclui Portugal. 

 

Foi neste contexto que em 16 de Setembro de 1987 foi elaborado o Protocolo de 

Montreal sobre as substâncias que destroem a camada de ozono. Este foi assinado, 

inicialmente por 46 países, contando actualmente com o envolvimento de 180 nações. A 

Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o dia 16 de Setembro como o dia Internacional 

para a Protecção da camada de Ozono, para comemorar a assinatura do Protocolo de 

Montreal. 

Este protocolo exigia a diminuição de 50% , em relação aos níveis de 1986, na 

produção e consumo de cinco principais CFCs, até 1999 . 

Este acordo marcou um avanço importante, de medidas ao nível político e mais uma 

vez a ciência mostrou ser imprescindível e a base da tomada de decisões políticas no que se 

relaciona com o ambiente, tecnologia e suas implicações. 
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A diminuição da camada de ozono acarreta uma série de problemas ambientais e para 

a saúde humana, uma vez que determinadas zonas do planeta ficam mais expostas à radiação 

ultravioleta, assim surgem problemas como o aumentos dos cancros de pele, lesões oculares, 

diminuição das defesas imunológicas, etc. Afecta também o clima, pois esta actua como 

reguladora da temperatura do planeta, pondo em perigo e desenvolvimento de muitas espécies 

marinhas e produções agrícolas. 

 

O aumento do efeito de estufa é outro dos problemas que a todos preocupa 

actualmente. Falamos em aumento de efeito de estufa e não em efeito de estufa porque é esse 

aumento que constitui o problema para a humanidade. É graças à existência de efeito de 

estufa, provocado pelos gases que entram na composição da atmosfera terrestre (dióxido de 

carbono, vapor de água, metano…), que é possível a vida no planeta Terra, devido à 

manutenção do equilíbrio energético natural que se estabelece, evitando amplitudes térmicas 

de tal ordem que seria impossível a vida tal como a conhecemos hoje. 

O problema reside na alteração dos equilíbrios existentes, no aumento dos gases de 

efeito de estufa, devido fundamentalmente à crescente emissão de dióxido de carbono para a 

atmosfera. Também, os hidrofluorocarbonetos (HFC) que vieram substituir os CFCs, nos 

dispositivos de refrigeração e aerossóis são responsáveis por este efeito. Não destroem a 

camada de ozono, mas por outro lado contribuem para o aumento do efeito de estufa. 

Deste problema resulta o aquecimento global que a todos preocupa. Durante muito 

tempo questionou-se acerca da responsabilidade da actividade humana neste problema. Várias 

investigações sobre a composição atmosférica em períodos geológicos (analisando, por 

exemplo, bolhas de ar em calotes polares) permitiram concluir que existe uma tendência 

natural muito lenta para o aquecimento natural, mas que este processo está a ser gravemente 

acelerado, atribuindo-se a responsabilidade às emissões de dióxido de carbono libertadas para 

a atmosfera, essencialmente pela indústria e tráfego automóvel. 

A desflorestação também constitui um factor responsável pelo aumento do efeito de 

estufa, uma vez que a absorção de dióxido de carbono é reduzida: “Trata-se de uma 

responsabilidade partilhada de quase 50% entre a desflorestação e o aumento de CO2 e 

restantes gases de efeito de estufa” (Vilches e Gil, 2003). 
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O Protocolo de Quioto (UNFCCC -United Nations Framework Climate Change 

Convention ) foi adoptado em 1997 e ratificado, por 55 países, em 16 de Fevereiro de 2005. 

Constitui a criação de um acordo internacional de redução das emissões de gases com efeito 

de estufa. De um modo geral os países industrializados têm de reduzir as suas emissões em 

5,2 % relativamente ao ano de 1990. Esta redução global é traduzida em reduções individuais 

estabelecidas para cada país, que vão desde – 8 % a + 10%. Foi, ainda acordado que cada país 

deve elaborar políticas e medidas no sentido de fazer face às alterações climáticas, devendo 

ser desenvolvidos programas a nível nacional. Todos os países têm de elaborar relatórios 

periodicamente para avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no âmbito do Protocolo. 

O período para o seu cumprimento é de 2008 a 1012. 

Um dos principais problemas para a implementação deste Protocolo, foi por só ter 

entrado em vigor quando tivesse sido ratificado por 55 países, incluindo aqueles que 

representam 55 % das emissões de gases de efeito de estufa do mundo. O Estados Unidos, que 

representam um dos países mais industrializados e com maiores emissões, não o ratificou. 

Assim, a Rússia, a 16 de Fevereiro de 2005 veio ratificar o referido Protocolo que entrou 

nesse dia em vigor. 

De acordo com Vilches e Gil (2003): “A importância do Protocolo de Quioto é que a 

sua aplicação marcará um ponto de inflexão, será um ponto de partida para a adopção de 

medidas que hão-se ser muito mais ambiciosas. Constituirá um índice de que as nossas 

sociedades e governantes se empenharam em compreender a gravidade da situação e a 

necessidade de adoptar medidas de correcção.”. 

 

A contaminação dos solos, por despejo de lixos, de substâncias sólidas perigosas 

(radioactivas, metais pesados plásticos que não são bio degradáveis) é também uma forma de 

contaminação que não podemos esquecer. Esta leva, muitas vezes à contaminação dos lençóis 

freáticos, tornando a água imprópria. Os fertilizantes químicos e pesticidas em excesso 

constituem um perigo para saúde humana e a vida das demais espécies. A eutrofização é um 

dos problemas provocados pelos fertilizantes. 

Os riscos associados à produção, transporte e armazenamento de substâncias perigosas 

(radioactivas, metais pesados, petróleo e seus derivados) são constantes. Todos nós temos 

bastante presente o acidente com o Prestige, o incêndio no Terminal Petrolífero do Porto de 
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Leixões. Muitos outros ocorreram, como o «Exxon Valdez» que naufragou na costa de 

Alaska, ou o «Erika» que se partiu na costa Francesa.  

O acidente nuclear de Chernóbil, foi uma das maiores catástrofes ambientais da 

história. Morreram mais de 30000 pessoas e cerca de dez milhões foram contaminadas pela 

radioactividade. Os efeitos sentiram-se nos dez, quinze anos seguintes e afectou a fauna e a 

flora de 160 000 Km2. 

A contaminação provocada pelas pilhas e baterias que contém metais tóxicos que ao 

serem deitadas ao lixo acabam por contaminar os solos e as águas.  

O plástico como o PVC representa outra forma de contaminação, desde a sua produção 

que é feita através de derivados do petróleo associada à utilização de cloro, altamente tóxico e 

reactivo, à formação de resíduos tóxicos e perigosos, uma vez que para o estabilizar, 

endurecer e colorir adicionam-se metais pesados e fungicidas para evitar que se destruam. 

Assim, quando são deitados ao lixo contaminam o solo e as águas subterrâneas, quando se 

queima produz ácido clorídrico e outros compostos metálicos e a sua incineração forma 

dioxinas. 

A contaminação espacial, devida aos resíduos que se encontram em órbita, a 

contaminação luminosa e acústica constituem outros problemas que merecem destaque, 

embora não sejam desenvolvidos neste trabalho. 

 

2.3.2 Esgotamento dos recursos 

O esgotamento dos recursos é um dos problemas, juntamente com o da contaminação, 

que actualmente mais preocupa toda a humanidade. 

De acordo com Vilches e Gil (2003), o significado de «recurso» pode considerar-se 

tanto um jazigo mineral explorável ou uma bolsa de petróleo, como um bosque ou o ar 

respirável, uma vez que pode ser definido como «meio de subsistência». 

Na Cimeira de Joanesburgo, em 1992, alertou-se para alguns destes aspectos: 

 O consumo mundial de energia aumentou consideravelmente desde 1992 e 

prevê-se que cresça à taxa de 2% ao ano, até 2020; 

 O consumo de lenha está a aumentar, devido ao crescimento demográfico. No 

Sul da Ásia e no Sudeste Asiático, cerca de 2 mil milhões de pessoas utilizam a 
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madeira ou outros tipos de biomassa como fontes de energia e, na África a sul 

do Sara, mais de 500 milhões de pessoas dependem da lenha para obter 

energia; 

 O consumo mundial de combustíveis fósseis aumentou 10% de 1992 a 1999. A 

utilização percapita continua a ser mais elevada nos países desenvolvidos, 

cujos habitantes consomem em média 6,4 toneladas de petróleo equivalente 

por ano em 1999, isto é, dez vezes mais do que os países em desenvolvimento; 

 Os combustíveis fósseis fornecem cerca de 80% da produção e consumo totais 

de energia a nível mundial, em comparação com cerca de 86% em 1971. 

 O maior aumento no domínio da utilização da energia registou-se nos 

transportes, onde 95%da energia consumida derivam do petróleo bruto. 

Prevê-se que o consumo de energia neste sector suba a uma taxa de 1,5% ao 

ano, nos países desenvolvidos, e de 3,6%, nos países em desenvolvimento.  

 Se a taxa de crescimento mundial das energias mundiais se mantiver nos 2% 

ao ano, isso significará que o consumo de energia duplicará, até 2035, em 

comparação com 1998, e triplicará, até 2055. 

 O dióxido de carbono resultante da queima de combustíveis fósseis é a maior 

fonte de emissões de gases de efeito de estufa provenientes de actividades 

humanas, representando 75% do total. 

 A energia nuclear é responsável por gerar 16% da electricidade mundial, mas 

continua a haver preocupações com a sua segurança e a sua eficácia em 

termos de custo, em particular no que se refere ao combustível esgotado, aos 

resíduos radioactivos, aos transportes transfronteiriços e à desactivação de 

antigas centrais. 

 As fontes de energias renováveis modernas, nomeadamente a energia 

hidroeléctrica, as modernas energias de biomassa e geotérmica, eólica e solar 

representam 4,5% da produção energética total. 

(Centro de Informação das Nações Unidas em Portugal www.onuportugal.pt) 

 

O problema da energia e suas fontes é um dos temas que actualmente se encontra 

constantemente em debate, evidenciando que é uma das principais preocupações mundiais. É 
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preocupação geral, por um lado o esgotamento dos recursos fósseis existentes, como ó 

petróleo, carvão, gás natural, e por outro os problemas ambientais associados à sua 

combustão. Surge assim a preocupação em encontrar formas de energia alternativas. 

O petróleo é um dos temas que merece destaque diariamente na comunicação social, 

pois a economia mundial esta, como sabemos, associada a este recurso limitado. De acordo 

com o físico Cayetano López, citado em Vilches e Gil (2003),” o petróleo constitui a matéria-

prima, em alguma situações, exclusiva de alguns materiais sintéticos: fibras, plásticos, 

medicamentos, etc. Ao queimar petróleo estamos a privar as gerações futuras de uma 

valiosíssima matéria-prima.” 

 

A água é um outro recurso que merece a preocupação de todos. O consumo mundial 

de água potável tem vindo a aumentar de forma acelerada. Isto tem levado a uma exploração 

dos aquíferos subterrâneos, de tal forma que o seu nível diminuiu drasticamente, dando lugar 

à salinização, com a entrada da água do mar. Estes aquíferos mantém-se inutilizados durante 

muito tempo, pelo que diminui a quantidade de água potável disponível. Por outro lado os rios 

e lagos estão a ser explorados ao máximo e estão cada vez mais contaminados.  

A água foi um dos temas de debate da Cimeira de Joanesburgo em 2002, na qual 

foram apresentados alguns dados que passamos a citar: 

 As zonas de escassez de água ou de stress hídrico estão a aumentar, em 

particular no Norte de África e na Ásia Ocidental. Prevê-se que, nas próximas 

duas décadas, o mundo necessite de mais 15% de água para cultivar alimentos 

para as populações cada vez mais numerosas dos países em desenvolvimento e 

que a utilização total de água registe um aumento de 40%. Um terço dos 

países das regiões afectadas pelo stress hídrico, poderiam enfrentar uma 

grave escassez de água neste século; e é provável que, até 2025,dois terços da 

população mundial vivam em países com uma escassez moderada ou grave de 

água. 

 A agricultura de regadio representa cerca de 70% das captações de água, 

podendo atingir os 90% nas zonas secas dos trópicos. As captações de água 

para a irrigação conheceram um aumento de mais de 60% desde 1960. 

 À actual taxa de investimento, é improvável que se alcance o acesso universal 

à água potável antes de 2050, em África, de 2025, na Ásia, e de 2040, na 
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América Latina e nas Caraíbas. Em termos globais, nestas três regiões, que 

compreendem 82,5% da população mundial, o acesso, durante a década de 90, 

aumentou de 72 para 78% da população total; no que se refere ao acesso ao 

saneamento, o aumento foi de 42 para 52%. 

 Nos países em desenvolvimento, entre 90 e 95% das águas residuais e 70% dos 

resíduos industriais são lançados nas águas, sem serem previamente tratados, 

indo poluir as reservas de água utilizável. 

 Cerca de 94% dos habitantes das cidades tinham acesso a água salubre no 

final de 2000; essa taxa era de apenas 71% no caso dos habitantes das zonas 

rurais. No que se refere ao saneamento, a diferença era ainda maior, uma vez 

que 85% da população urbana estavam abrangidos, enquanto nas zonas rurais 

apenas 36% da população dispunham de saneamento apropriado. 

 Durante a década de 90, cerca de 835 milhões de pessoas dos países em 

desenvolvimento passaram a ter acesso a uma água potável de melhor 

qualidade e cerca de 784 milhões passaram a ter acesso a serviços de 

saneamento. Com o aumento da migração para as zonas urbanas, o número de 

habitantes destas que careciam de acesso a abastecimento de água potável 

segura aumentou em cerca de 61 milhões. 

(Centro de Informação das Nações Unidas em Portugal www.onuportugal.pt) 

 

A contaminação da água, está relacionada com doenças como a cólera, que mata cerca 

de 3 milhões de pessoas todos os anos. Cerca de 90 % dessas mortes são o resultado de água 

contaminada. Sabe-se que as dificuldades de acesso a água potável provocam cerca de três 

milhões mortes devidas a doenças: diarreias; febres, dengue, malária, entre outras. 

 

O processo acelerado de urbanização que vivemos actualmente, levou à destruição dos 

terrenos agrícolas mais férteis, junto aos quais se construíram as cidades. O problema dos 

bairros periféricos, de aparência feia e agressiva, nos quais se desenvolvem comportamentos 

violentos, destrutivos e auto-destrutivos e que muitas vezes se constroem em zonas 

susceptíveis da ocorrência de catástrofes naturais. 
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Não menos preocupante a situação dos países em desenvolvimento, onde se fazem 

construções ilegais tais como «favelas», «bidonvilles», «chabolas», que crescem como um 

cancro, sem água corrente, nem saneamento, nem escolas, nem transporte, nem nada. 

(Vilches e Gil, 2003). 

O enorme consumo de energia associado às grandes cidades, a contaminação através 

da produção de lixos, resíduos, que afectam solos e águas, a contaminação atmosférica, 

devida ao tráfego automóvel, o aquecimento entre outros, constituem problemas de 

preocupação mundial. 

O aquecimento que provoca um aumento da temperatura media das cidades e que, 

juntamente com o tráfego automóvel, e a combustão de combustíveis fósseis nas centrais 

termoeléctricas, convertem-se em factores que provocam o aquecimento global e alterações 

climáticas. 

É de salientar que 83% do crescimento da população mundial corresponde a zonas 

urbanas. “Se em 1900 só um décimo da população mundial vivia nas cidades, em 2000 a 

percentagem era de 50%, e calcula-se que em 2025 – que está aí mesmo – haverá 

5.000milhões de pessoas a viver nas cidades. O pior é que estas informações indicam que 

75% será nos países mais pobres.” (Vilches e Gil, 2003) 

 

A destruição da massa florestal é outro problema, por nós já mencionado, uma vez que 

está relacionado com o aumento do efeito de estufa. Nos últimos cem anos o planeta perdeu 

quase metade da sua superfície florestal. E de acordo com a Organização da Alimentação e 

Agricultura, a Terra continua a perder 11,2 milhares de hectares de bosques virgens, em cada 

ano, sendo esta diminuição atribuída à utilização como matéria-prima. De salientar que cerca 

de 2.000 milhões de pessoas em todo o mundo, depende da lenha como combustível. 

Esta diminuição dos bosques e massa florestal leva a alterações ao nível do clima e ao 

desaparecimento de espécies animais e vegetais. Não esqueçamos que nos bosques vivem 

entre 50 a 90 por cento de todas as espécies terrestres. De salientar o problema dos incêndios 

que todos os anos destroem milhares de hectares de floresta. 

 

Podemos constatar que estamos a “consumir” os recursos a um ritmo superior ao da 

sua regeneração, não tendo em atenção que estes são limitados. A intervenção humana, tem 



 

- 54 - 

levado a alterações ecológicas irreversíveis ao nível da fauna e flora. Muitas espécies se 

extinguiram e outras encontram-se, neste momento, se nada for feito, em vias de extinção. 

As alterações climáticas, podem levar ao desaparecimento de espécies de plantas que 

estão adaptadas a determinadas temperaturas e humidades. Por seu lado as plantas 

condicionam ecossistemas inteiros, se pensarmos nas cadeias alimentares estabelecidas. 

O aumento da temperatura média do Planeta, leva ao aumento do nível médio do mar, 

pondo em perigo as zonas costeiras e todas as espécies que aí se desenvolvem.  

De acordo com alguns cientistas os glaciares estão a fundir muito depressa: “alguns 

cientistas prevêem que uma quarta parte dos glaciares das montanhas podem desaparecer 

até 2050 e metade até 2100.” (Vilches e Gil , 2003). Não esquecendo que estes glaciares têm 

um papel fundamental no equilíbrio global do Planeta: reflectem parte da radiação que atinge 

a superfície terrestre. Assim, se a sua superfície diminuir levará a um maior aquecimento 

terrestre.  

A utilização dos transgénicos é outro factor que se não for controlado pode por em 

causa a biodiversidade. Ao recorrer a estes produtos estamos a modificar a informação 

genética de alguns alimentos (por exemplo) para protege-los de algumas doenças e pragas, no 

entanto estas espécies transgénicas podem ter efeitos contraproducentes para com as espécies 

naturais, que podem desaparecer completamente. Por outro lado, estudos indicam que se 

produzem efeitos ambientais secundários, “recentemente, diversos estudos independentes 

confirmam que o pólen do milho transgénico Bt – milho modificado para produzir um 

pesticida natural – prejudica as larvas das borboletas monarca.”. (Vilches e Gil , 2003) 

Estamos a destruir bosques, selvas, lagos, esquecendo que estamos a destruir a 

diversidade de espécies que é essencial para a manutenção do equilíbrio ecológico. Se não 

controlarmos o recurso a espécies transgénicas corremos sérios riscos de perder a 

biodiversidade que existe actualmente. 

 

2.3.3 A explosão demográfica e as desigualdades sociais 

A explosão demográfica é uma realidade a que assistimos. No início do século éramos 

2000 milhões, actualmente somos mais de 6 000 milhões, o que significa que a população 

triplicou em apenas 100 anos.  
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“Um número cada vez maior de seres humanos necessita de beber, comer, aquecer a 

sua comida…e isto há-de traduzir-se em crescimento económico, e portanto em esgotamento 

de recursos, em contaminação.” (Vilches e Gil, 2003). Entende-se que o crescimento da 

população mundial, leva a uma maior pressão ao nível dos recursos, assim a sua estabilização 

é essencial para deter a destruição dos recursos naturais, nomeadamente água e combustíveis 

(madeira, petróleo, carvão…): “…não se pode falar em sustentabilidade sem falar em 

estabilização demográfica o que supõe um controlo responsável da natalidade” (Teixeira, 

2003) 

O hiperconsumo característico das sociedades desenvolvidas acarreta consequências 

ao nível da produção de resíduos e esgotamento de recursos. “Basta considerar que os 20 

países mais ricos do mundo consumiram este século mais natureza, isto é, mais matéria-

prima e recursos energéticos não renováveis, que toda a humanidade ao longo da sua 

história e pré-história” (Vilches e Gil, 2003).  

Os desequilíbrios constituem um outro problema que poderá conduzir a situações de 

insustentabilidade. A imposição de interesses e valores de uns povos sobre outros, a pobreza e 

desigualdades sociais, constituem desequilíbrios, que podem levar a conflitos e violência, que 

poderão ser insustentáveis. 

É imprescindível uma sociedade com maior consciência ambiental, capaz de assumir 

atitudes de e valores com vista ao desenvolvimento sustentável. É nosso entendimento que 

uma estratégia privilegiada passa pela a Educação, em todas as suas vertentes: formal, 

informal e não formal. 

 

2.4 Energia Sustentável 

O trabalho que desenvolvemos visa a promoção da educação para o desenvolvimento 

sustentável. Reconhecemos que este não poderá ser conseguido apenas no âmbito de uma 

disciplina. Por ser um tema transversal, deverá ser tratado no âmbito de várias disciplinas. 

Consideramos que, no âmbito do programa e Física e Química A, podemos tratar a 

problemática do esgotamento dos recursos, nomeadamente do petróleo, carvão e também do 

ar, devido à combustão destes combustíveis. Neste sentido, neste ponto vamos tratar o tema 

específico da energia. 
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De acordo com o relatório Sinais Ambientais 2004 da Agência Europeia do Ambiente, 

o consumo total de energia continua a aumentar rapidamente, tornando difícil à Europa atingir 

os seus objectivos em relação às alterações climáticas. Se fossem completamente exploradas, 

a eficiência energética e as fontes de energia renováveis poderiam dar um importante 

contributo para um sistema de energia mais sustentável. Contudo, para que algo possa ser 

possível, a economia terá de sofrer alterações profundas. 

 

O consumo de energia dos 25 Estados-Membros tem vindo a aumentar desde meados 

dos anos 90, sendo provável que esta tendência se mantenha. Prevê-se que nos próximos 30 

anos, a queima de combustíveis fósseis, principal fonte de emissão de gases de efeito de 

estufa, continue a ser a maior fonte de energia da Europa. Apesar de se esperar algum 

crescimento em termos absolutos, não se prevê um aumento significativo da quota de energias 

renováveis, ao passo que a energia nuclear deverá registar um decréscimo em resultado das 

moratórias e medidas de eliminação gradual aplicadas em vários países. A transição para um 

sistema energético sustentável implicará aumentos significativos o nível da poupança de 

energia, de eficiência energética e da produção de energias renováveis em todos os sectores. 

 

O cumprimento dos objectivos europeus e nacionais estabelecidos para 2010 depende 

de um crescimento significativo no domínio das energias renováveis. É necessário 

desenvolver um conjunto de medidas políticas diversificadas, incluindo o estabelecimento de 

objectivos para além desta data, de modo a proporcionar segurança ao investimento a longo 

prazo. 

 

O reforço dos apoios às energias renováveis irá impulsionar a inovação e as novas 

tecnologias. A directiva relativa aos serviços energéticos visa reduzir o consumo de energia 

nos Estados-Membros, estabelecendo objectivos de poupança anual de 1% em relação à 

energia fornecida entre 2006 e 2012. 

 

As previsões demonstram que, se as políticas nacionais em vigor e planeadas não 

forem alteradas muitos Estados-Membros não conseguirão cumprir os objectivos acordados e 
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a EU-15 e alcançará o seu objectivo global (-8%). Contudo, visto que este indicador foi criado 

em Novembro de 2003, muitos países implementaram medidas adicionais e estão a actualizar 

as suas previsões. Prevê-se, ainda que o sector dos transportes será o responsável pelo 

aumento mais significativo ao nível das emissões nos EU-15. O programa europeu para as 

alterações climáticas identificou diversas políticas e medidas de âmbito europeu que, se forem 

totalmente implementadas, deverão ser suficientes para atingir o objectivo da EU. Os Estados 

Membros podem ainda recorrer a outros instrumentos previstos no Protocolo de Quioto para 

atingir os seus objectivos. 

 

A quota de electricidade renovável no consumo bruto de electricidade da EU-25 subiu 

de 12% em 1990 para 14% em 2001.É necessário um aumento mais significativo para se 

alcançar a meta indicativa da EU de 21% até 2010. Os sistemas hidroeléctricos em larga 

escala fornecem a maioria da electricidade actualmente produzida através das fontes 

renováveis (85%), mas não contribuem para futuros aumentos devido a considerações 

ambientais e à falta de locais disponíveis. O futuro desenvolvimento da electricidade 

renovável tem de provir de outras fontes de energia renováveis tais como o vento, a biomassa, 

o sol e sistemas hidroeléctricos em pequena escala. 

 

As necessidades de transporte, especialmente o rodoviário, estão a aumentar 

rapidamente. Este aumento tem implicações em muitas áreas, incluindo a do consumo de 

energia, a das alterações climáticas e a da saúde humana. 

A aplicação de regulamentos orientados para a resolução de questões como a poluição 

atmosférica (por exemplo, partículas) e o ruído, juntamente com incentivos ao investimento, 

pode conduzir a inovação no sentido de transportes mais limpos, seguros e silenciosos. 

Perante a situação descrita o Relatório Sinais Ambientais 2004, consideramos que a 

educação ambiental pode ter um contributo importante no sentido da consciencialização da 

população para a importância da poupança de energia. Consideramos que isto só será possível 

se for trabalhado inter-disciplinas e com um ensino de orientações CTS, centrado nestes 

graves problemas de preocupação mundial. 
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2.5 O contexto Crise Energética Mundial 

O esgotamento de muitos recursos vitais para a nossa espécie, consequência da sua 

destruição devido a vários factores dos quais se destaca a actividade humana, é reconhecido 

como um dos mais preocupantes problemas mundiais. 

Nestes recursos encontram-se os combustíveis fósseis, nomeadamente o petróleo, que 

merece destaque na comunicação social diariamente. Vivemos hoje numa sociedade que 

depende do petróleo cuja exploração condiciona toda a economia mundial. Assistimos 

diariamente às variações do preço deste combustível fóssil, que constituem informação diária 

a que todos temos acesso. O petróleo, designado de “Ouro Negro” constitui a fonte de riqueza 

dos países que o detêm e é também a origem de muitos dos conflitos mundiais.  

É do conhecimento geral que este recurso é limitado, prevendo-se que existam 

reservas para, ao ritmo do consumo actual, os próximos 40 anos. É urgente encontrar novas 

fontes de energia que o substituam. Por outro lado incentiva-se, através de campanhas, a 

poupança de energia, com vista à “poupança” das próprias fontes de energia, nomeadamente 

os combustíveis fósseis, donde provém a grande percentagem da energia consumida em todo 

mundo. 

De acordo com Vilches e Gil Pérez (2003) “convém reflectir sobre o significado de 

“recurso” definido em todos os dicionários como o “bem” o “meio de subsistência” pelo que 

pode considerar-se uma reserva mineral explorável ou uma bolsa de petróleo, como um 

bosque ou o ar respirável(…)” 

O petróleo faz parte integrante da natureza há milhares de anos, mas a sua utilização 

como recurso energético é recente, data de quando a sociedade o começou a explorar 

tecnicamente, o mesmo se aplica a outros recursos naturais como a água, a energia eólica, 

solar (etc.). É, portanto urgente garantir a substituição das fontes de energia limitadas, por 

fontes de energia limpas e inesgotáveis. 

Por outro lado, o esgotamento dos combustíveis fósseis está associado à exploração e 

utilização dos mesmos pelos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, isto é, está 

confinado a uma parte da população mundial.  

Atravessamos um problema grave de esgotamento de recursos essenciais, como os 

combustíveis fósseis, a água ou até mesmo o próprio ar, que cada vez mais se encontram 

poluídos e inutilizáveis, no entanto a maioria dos seres humanos tem um acesso reduzido a 
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alguns deles como o petróleo e seus derivados. Segundo dados do Fórum  do Rio + 5, se fosse 

possível estender a todos os seres humanos o nível de consumo dos países desenvolvidos , 

seria necessário contar com três planetas para dar resposta à procura global. 

Continuamos, no entanto a utilizar o petróleo como principal fonte de energia, nos 

transportes, na indústria, sem nos preocuparmos muito com o futuro e com as previsões do 

seu esgotamento, ou com os problemas que a sua combustão provoca (já referidos neste 

documento), ou mesmo com o facto deste ser a matéria-prima de muitos materiais que 

utilizamos no nosso dia-a-dia e até mesmo de alguns medicamentos. Ao esgotarmos este 

recurso estamos a privar as gerações vindouras desta rica matéria-prima. 

A utilização dos combustíveis fósseis como principal fonte de energia, acarreta 

problemas ambientais, por todos reconhecidos como problemas de preocupação mundial, 

destaca-se o efeito de estufa, associado ao aquecimento global, a catástrofes naturais, à 

alteração dos ecossistemas e ao desaparecimento de muitas espécies animais e vegetais. 

Perante este contexto, urge a necessidade de encontrar fontes de energia alternativas e 

não poluentes como por exemplo a energia eólia ou a solar. 

Consideramos que o contexto “crise energética” é um tema adequado para atingir os 

fins pretendidos, a Educação para o Desenvolvimento Sustentável, uma vez que permite, 

através do debate e reflexão dos temas propostos, a compreensão crítica da realidade do 

mundo que nos rodeia e permite consciencializar os alunos para a necessidade de uma gestão 

sustentável dos recursos, não só energéticos, como todos aqueles que se inserem na definição 

de recurso supracitado. 

 

 





CAPÍTULO 3 - CONCEPÇÃO DOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

3.1 Planificação e Construção de Recursos Didácticos 

Neste capítulo pretendemos descrever o percurso metodológico adoptado e 

fundamentar as opções tomadas.  

O estudo que se apresenta é do tipo qualitativo e teve como principal objectivo 

construir e validar recursos didácticos CTS com vista à educação para o desenvolvimento 

sustentável, para a disciplina de Física e Química A do 10º/11º ano de escolaridade. Teve 

fundamentalmente três etapas: planificação e concepção dos recursos didácticos; validação; 

análise dos dados. 

O resultado final apresenta-se sob a forma de um “portfólio de recursos didácticos” 

utilizável por professores. Optou-se pelo portfólio, por considerarmos que os recursos 

construídos não são “fechados”, são o ponto de partida para a discussão dos temas, em 

contexto de sala de aula, assim estes recursos podem e devem, sempre que o professor 

entender, ser complementados com outros que poderão ir acrescentando ao portfólio de 

partida. 

De acordo com Sá-Chaves, I. (2000), “o uso de portfólios em educação constitui uma 

estratégia, que tem vindo a procurar corresponder à necessidade de aprofundar o 

conhecimento sobre a relação ensino-aprendizagem de modo a assegurar-lhe uma cada vez 

melhor compreensão e, desse modo, mais elevados índices de qualidade”.  

Em Portugal, esta estratégia constitui um campo de investigação e tem estado 

associada à formação inicial de professores e avaliação. Noutros países, como o Estados 

Unidos da América “este movimento adquiriu um significado tão importante, que levou a 

Association for Supervision and Curriculum, a considerá-lo como uma das três metodologias 

de topo, actualmente em uso, naquele país” (Sá-Chaves, 2000). 

Não existem normas que padronizem a elaboração de um portfólio. Depende da 

natureza do mesmo e dos objectivos que se pretendem atingir. De acordo com Bird (1990) e 

Wolf (1989) citados em Sá-Chaves (200), “trata-se de uma estrutura dinâmica definida em 

função de um objectivo explícito; integra no processo descrição-narracção-reflexão-

(meta)reflexão as experiências práticas e as teorias que as sustentam; recorre a fontes 

múltiplas de evidências relatos, fotografias, observações, instrumentos de pesquisa, textos de 
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apoio, auto-reflexões, cassetes e/ou videogravações…); constitui um documento autêntico, 

existe uma ligação directa entre os factos experienciais e os seus relatos tidos como parte da 

evidência; captura o crescimento e a mudança do conhecimento do formando ao longo do 

tempo; é uma peça única. Constitui uma criação singular do formando e representa a sua 

síntese pessoal da compreensão integrada e integradora das dimensões teórica e prática do 

conhecimento (pessoal e público), do ensino, da aprendizagem, dos alunos, dos contextos e 

dos valores e serve múltiplas finalidades (nuns casos como instrumento integrado nas 

estratégias de formação, noutros como instrumento de recolha de informação complementar 

para as estratégias de avaliação).” 

O que pretendemos é construir um documento de partida, onde se integram os recursos 

didácticos construídos, ao qual o professor vai acrescentando outros recursos 

complementares. Estes podem ser, os seus planos de aula, outras fichas de actividades, 

instrumentos de avaliação, reflexões, planificações de visitas de estudo, fotografias ou 

gravações das actividades desenvolvidas, entre outros. Neste sentido o portfólio é um 

documento pessoal, e embora o documento de partida seja o mesmo, no final do ano lectivo 

cada professor que o utilizar terá um documento pessoal e que contém um registo do percurso 

metodológico adoptado durante esse período. 

O portfólio tem 110 páginas e 12 actividades. Estas distribuem-se por três grandes 

temas: petróleo; atmosfera e energias renováveis – energia solar. As duas primeiras 

actividades referem-se ao tema petróleo, este tem carácter mais introdutório. As cinco 

actividades seguintes referem-se ao tema atmosfera e as quatro últimas ao tema energias 

renováveis – energia solar. 

O ponto de partida são situações-problema relativas a contextos reais cuja solução se 

procura alcançar. No presente estudo optou-se por partir de questões de partida, que 

consideramos ser de interesse geral que viabilizassem abordagens de cariz interdisciplinar, 

uma vez que a resposta às mesmas, exige quase sempre, o recurso a várias áreas do saber, e 

não apenas Física ou Química, separadamente. 

 

Todas as actividades têm uma estrutura comum, são constituídas por um texto 

introdutório ao qual se seguem um conjunto de questões sobre o tema em estudo. Estas 

questões pressupõem a análise do texto e, na maioria das situações a realização de alguma 

pesquisa, por parte do aluno. Em algumas situações são dados sugestões de bibliografia e sites 
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que disponibilizam informação relevante. “Trata-se de os ajudar a transformar a informação 

em conhecimento (…)” (Cachapus, 2001). 

Para cada actividade foi elaborado um conjunto de respostas consideradas, por nós, 

“Algumas sugestões de resposta”. Esta designação deve-se ao facto de considerarmos que 

pode não existir uma resposta fechada e única para as questões solicitadas, dando a 

possibilidade ao aluno de apresentar e valorizar as suas respostas individuais ou de grupo, 

resultado de um trabalho de pesquisa. 

Para cada tema, e para cada actividade, foram definidos objectivos. Assinalaram-se os 

objectivos constantes no programa e a estes acrescentaram-se outros que consideramos serem 

atingidos, para além dos anteriores. 

Fez-se, também, uma nota introdutória aos RD, onde se explicita a metodologia a 

adoptar aquando da aplicação em contexto de sala de aula. 

 

 

3.1.1 Selecção do contexto geral 

De acordo com Membiela (2002), citado em Teixeira (2003), a selecção de um 

contexto CTS deve atender aos seguintes aspectos: 

 Ser directamente aplicável à vida actual dos alunos; 

 Ser adequado ao nível de desenvolvimento cognitivo e à maturidade dos 

alunos; 

 Ser um tema importante no mundo actual e para os alunos e, provavelmente, 

que permanecerá como tal para uma porção significativa deles na sua vida 

adulta; 

 Ser um conhecimento que pode ser aplicado pelos alunos em contextos 

distintos dos escolares. 

 

Com vista a atingir os objectivos a que nos propusemos, entendemos que o contexto 

crise energético seria um dos mais adequados. Uma outra temática que considerámos foi 

energias renováveis, contudo este não foi o seleccionado pelas razões que a seguir se 

apresentam.  
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A crise energética é uma temática bastante actual e que é alvo de discussão 

permanente, nos meios de comunicação social. Está relacionado com os grandes problemas de 

preocupação mundial, por nós já referidos, mas que voltamos a destacar: esgotamento de 

recursos; contaminação entre outros. 

 

3.1.2 Selecção dos temas orientadores 

De acordo com Martins (2002) no ensino das Ciências numa perspectiva CTS aquilo 

que se advoga é conduzir o ensino das ciências segundo grandes temas em torno de 

problemáticas reais e actuais, seleccionar conceitos de Ciências e Tecnologia que são 

importantes para o desenvolvimento de uma explicação/interpretação plausível para o nível 

de estudos em questão, levantando questões criadas na sociedade pela repercussão da 

tecnologia ou pelas implicações sociais do conhecimento científico e tecnológico (…). No 

sentido de ir ao encontro do ensino das Ciências nesta perspectiva e com vista à consecução 

dos objectivos propostos definiram-se três temas orientadores: petróleo; atmosfera; energias 

renováveis energia solar. Foram seleccionados por entendermos que o debate de questões 

relacionados com os mesmos constitui um dos percursos possíveis a seguir. Todos eles se 

integram no contexto geral crise energética. 

O recurso aos combustíveis fósseis, nomeadamente o petróleo, constitui um dos temas 

em debate permanente nos meios de comunicação social. É a partir dele que se levantam as 

problemáticas que constituirão o percurso a seguir. A escassez do petróleo e combustíveis 

fósseis leva a que estejamos a atravessar uma situação de crise energética, pois sabemos que 

estes constituem recursos limitados. Por outro lado a sua utilização, nomeadamente a sua 

combustão, está relacionada com alguns dos mais graves problemas ambientais que 

enfrentamos actualmente, e que se nada for feito, poderão constituir um caminho para a 

insustentabilidade do planeta. O efeito de estufa é um desses problemas, pelo que ao ser 

estudado, encontramo-nos na exploração do segundo tema, por nós proposto, a atmosfera. 

Neste tema estudam-se outros problemas que se encontram relacionados, 

nomeadamente a destruição da camada de ozono entre outros. Assim, perante os problemas 

ambientais que estamos a atravessar, que estão em parte, relacionados com a utilização dos 

combustíveis fósseis, há necessidade de encontrar alternativas. O recurso às energias 

renováveis constitui um caminho, por todos identificados, como imprescindível. Neste 
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contexto, e na situação específica de Portugal, que é o país da Europa com maior número de 

horas de exposição solar, o recurso à energia solar é uma opção viável. 

A partir da exploração dos temas supramensionados, são abordados os conteúdos 

programáticos previstos no programa de Física e Química A, do 10º Ano de Escolaridade e 

desenvolvidas as competências propostas. Consideramos que para além desses objectivos e 

competências, os RD construídos com base nestes temas, se atingem outros objectivos e 

competências, essencialmente do domínio social. 

O contexto geral relaciona-se com os temas orientadores de acordo com o esquema 

seguinte. 

C
rise energética

Recurso aos combustiveis fósseis:
- petróleo
- carvão

Esgotamento dos
recursos

Problemas Ambientais:
- Efeito de estufa

- poluição atmosférica
- poluição das águas e

solos

Recurso às Energias
Renováveis

leva a

Combustão Exploração,
transporte e  refinação

provoca

leva a

necessidade de encontrar alternativas

Energia Solar :
-Colectores solares;

- Painéis fotovoltaicos;
- construção estratégica

de edificios

Em Portugal

Contaminação da
atmosfera

População Ambiente

com consequências para

 Saúde
Fauna
Flora

com implicações para

 

Esquema 2 – Relação entre o contexto geral e os temas orientadores 

 

3.1.3 Definição das questões de partida 

Os temas orientadores aparecem nos recursos didácticos, implícitos numa questão de 

partida. Tomámos esta opção com o objectivo de suscitar a curiosidade nos alunos, para que 

estes procurem a resposta à questão de partida. 
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A resposta à questão de partida é encontrada através da realização de actividades 

propostas. Cada uma das actividades propostas, é desenvolvida a partir de uma questão- 

problema relacionada com o tema em estudo. A tabela seguinte apresenta as questões- 

problema formuladas para cada tema. 

Temas 

orientadores 
Questão de partida Questões-problema 

Petróleo 
Qual é o “Preço” do 

petróleo? 

 Porque estamos a atravessar uma 

crise mundial de energia? 

 Do petróleo bruto ao produto final? 

Atmosfera 
Como está a nossa 

atmosfera? 

 De onde provêm os gases que poluem 

a atmosfera? 

 Efeito de estufa: amigo ou inimigo? 

 Ozono – benéfico ou prejudicial? 

 Dia Internacional para a Protecção da 

Camada de Ozono? 

 Para que servem os cremes solares? 

C
ris

e 
En

er
gé

tic
a 

Energias 

Renováveis – 

Energia Solar 

Quais as alternativas? 

 Energia Sustentável? 

 Sol – Fonte de energia inesgotável? 

 Como funciona um colector solar? 

 Como é possível produzir energia a 

partir do Sol? 

Tabela 4 – Questões-problema formuladas para cada tema 

 

3.1.4 Definição de Objectivos CTS 

Na definição de objectivos por actividade, procuramos ir ao encontro dos objectivos 

que constam no Programa de Física e Química do 10º Ano de Escolaridade, assim, estes 

foram indentificados com um asterisco. Consideramos que para além dos objectivos que 
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constam no programa, com a realização das actividades propostas são alcançados outros 

objectivos, que foram definidos e acrescentados.  

Pensamos que todos os objectivos formulados, quer os do programa quer os que 

formulamos, são objectivos CTS. Uns orientam-se mais na dimensão da Ciência (C), outros 

na dimensão da Tecnologia (T) e outros na da Sociedade (S), contudo consideramos que as 

três dimensões estão de tal forma relacionadas que seria extremamente difícil distingui-las. 

Tivemos, ainda, em atenção que nenhuma destas dimensões fosse privilegiada em detrimento 

da outra. 

Teixeira (2003) define cada uma destas dimensões, entendendo que a dimensão da 

Ciência é “aquela que engloba conteúdos e teorias científicas”. A dimensão da Tecnologia é 

aquela que se refere aos sistemas tecnológicos de que dispomos e a da Sociedade 

“entendemo-la como a influência da ciência e tecnologia no Ser Humano colectivo”. 

 De acordo com a investigadora, a “questão ambiental é sobretudo uma questão social 

e, portanto, a luta para avançar até uma sociedade sustentável passa mais pela educação 

para hábitos sustentáveis do que para questões puramente ecológicas.”  

É nossa intenção educar para hábitos sustentáveis, pelo que os objectivos definidos 

vão ao encontro desta orientação. Estes serão apresentados aquando da descrição das 

actividades.  

 

3.1.5 Elaboração das actividades 

O portfólio tem uma parte introdutória, onde se esclarece o que se pretende, de um 

modo geral, com as actividades. Optou-se por sugerir algumas orientações gerais, com vista a 

cumprir o objectivo principal. Os recursos construídos foram elaborados tendo como base um 

percurso específico, pelo que as orientações foram elaboradas para o conjunto dos recursos e 

não para cada um dos recursos em particular. Esta opção baseou-se, também no facto de 

considerarmos o portfólio um instrumento de trabalho “aberto”, deixando a opção ao 

professor de o aplicar de acordo com as características dos seus alunos, e também para que 

possa, sempre que entender necessário, complementar com outros recursos, mas sempre tendo 

em vista o objectivo principal – educar para o desenvolvimento sustentável. 

Todas as actividades têm uma estrutura comum. Começam por uma questão de partida 

e com um texto introdutório a partir do qual se desenvolve a temática. São formuladas 
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questões que pressupõem, muitas das vezes um trabalho de pesquisa por parte do aluno, ou de 

um grupo de alunos. A resposta às questões formuladas exige a aplicação de conhecimentos 

do domínio das ciências, nomeadamente da Física e da Química. O conjunto de respostas às 

questões da actividade vai ao encontro da resposta à questão de partida.  

O papel do professor é o de “orientador” do processo ensino aprendizagem, que deverá 

encaminhar os seus alunos no sentido da resposta mais adequada às questões formuladas. 

Poderá fazê-lo através das metodologias que entender: fornecendo outros recursos; 

bibliografia adequada; sugerindo possíveis caminhos a seguir ou exposição de conteúdos 

científicos. De acordo com Cachapuz (2001) “é, pois, necessário e urgente que o professor 

promova e incentive a criação de situações dilemáticas, situações clarificadoras de valores 

que ajudem à reflexão participada e à tomada de decisões mais fundamentadas e partilhadas, 

ainda que não queiramos ver legitimadas, a qualquer preço, posições consensuais que o 

professor possa ser tentado a exprimir. Consensos que podem mesmo não existir, nem serem 

desejáveis.” 

Para cada uma das actividades foi elaborado um conjunto de respostas que intitulámos 

“Algumas sugestões de Resposta”. Esta opção já foi por nós fundamentada pelo que 

entendemos não o repetir neste capítulo. 

Para a elaboração dos Recursos Didácticos começámos por consultar a legislação 

referente ao Ensino Secundário, nomeadamente, o decreto-lei n.º 74 de 2004 e o Documento 

da Revisão Curricular do Ensino Secundário, com vista a entender o que o Ministério da 

Educação pretende ver realizado. Passámos ao estudo do Programa de Física e Química A. 

Paralelamente fez-se um estudo do que se entende pelo tema Sustentabilidade. Embora 

tenhamos consultado bibliografia diversa, optámos por nos basear na publicação de Amparo 

Vilches e Daniel Gil, Construyamos un futuro sostenible – Diálogos de supreviveñcia (2003), 

por esta, de uma forma muito clara e agradável definir o tema e também por entendermos ser 

o que mais nos esclareceu. Durante o desenvolvimento das actividades estivemos presentes 

num congresso organizado pela revista Enseñanza de las Ciências, que se realizou em 

Granada, no qual fizemos parte de um Tallier sobre o tema Educação para a sustentabilidade, 

orientado por Amparo Vilches e no qual estavam presentes outros investigadores dos quais se 

destaca (Doutora Isabel Martins), e onde se consolidaram ideias sobre o tema em estudo. 

Após esta fase elaborámos um esquema geral do percurso metodológico a seguir. Para 

este definiu-se o contexto geral, que consideramos ir ao encontro do que os autores do 
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programa pretendem. De seguida foram definidos os temas orientadores e as questões-

problema a tratar em cada um deles.   

Aquando da construção dos recursos, fez-se uma pesquisa bastante alargada de textos 

e bibliografia sobre os temas em estudo; livros; revistas; jornais, entre outros. Por fim, 

construímos as actividades que se apresentam neste documento. 

 

Nos quadros seguintes apresenta-se a descrição das actividades desenvolvidas, bem 

como os objectivos que se pretende atingir. 

 

Tema 1 – Petróleo 

Objectivos CTS Descrição da actividade 

1.
 P

or
qu

e 
es

ta
m

os
 a

 a
tra

ve
ss

ar
 u

m
a 

cr
is

e 
m

un
di

al
 d

e 
en

er
gi

a?
 1. Reconhecer o petróleo como sendo um 

combustível fóssil. 

2. Compreender porque os combustíveis 

fósseis, nomeadamente o petróleo, são 

fontes de energia não renováveis. 

3. Conhecer a exploração mundial de 

petróleo. 

4. Saber quais os países maiores 

consumidores e produtores de petróleo. 

5. Compreender como a sociedade actual 

depende do petróleo e seus derivados. 

6. Conhecer as implicações económicas 

do petróleo 

Interpretar dados de gráficos e tabelas 

7. Fazer uma estimativa da duração das 

reservas petrolíferas 

8. Compreender a necessidade de assumir 

Esta é uma actividade de carácter 

introdutório ao contexto geral – crise 

energética. A partir da análise de uma 

notícia de jornal, pretende-se despoletar a 

discussão sobre a crise mundial de 

energia, relacionando-a com a escassez e 

limitação dos combustíveis fósseis, 

nomeadamente o petróleo. 

Pretende-se, também, que os 

alunos façam um trabalho de pesquisa de 

forma a conhecerem alguns dos termos 

que ouvem no seu dia-a-dia através dos 

meio de comunicação social, 

nomeadamente o que é a OPEP, quais os 

países que a constituem, o que é o barril 

de Brent (etc). A actividade foi 

construída com o principal objectivo de 

levantar a problemática da escassez de 

recursos fósseis, nomeadamente o 
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atitudes capazes de assegurar a 

sustentabilidade das fontes de energia. 

petróleo, e de que se apercebam porque 

este é um tema que é noticia diariamente, 

através dos meios de comunicação social. 

Pretende-se igualmente que os alunos 

assumam a necessidade de “poupar” os 

recursos existentes e de se encontrar 

novas fontes de energia, de forma a 

assegurar a sustentabilidade das fontes de 

energia. 

2.
 D

o 
pe

tró
le

o 
br

ut
o 

ao
 p

ro
du

to
 fi

na
l?

 

1. Classificar quanto à origem, natural ou 

sintética, de alguns materiais de uso 

corrente 

2. Distinguir substâncias de misturas de 

substâncias . 

3. Caracterizar uma mistura pela 

combinação das substâncias 

constituintes e pelo aspecto 

macroscópico uniforme (mistura 

homogénea) ou não uniforme (mistura 

heterogénea) que podem apresentar. 

4. Assumir o conceito de átomo como 

central para a explicação da existência 

das moléculas e dos iões. 

5. Interpretar os princípios subjacentes à 

separação de componentes de algumas 

misturas. 

6. Reconhecer que o petróleo bruto é uma 

mistura heterogénea de 

hidrocarbonetos. 

7. Saber como se separam as diferentes 

fracções do petróleo. 

A partir de um texto introdutório, 

pretende-se que os alunos compreendam 

determinados conceitos do domínio da 

química, cujos objectivos formulados 

contemplam. Pretende-se ainda que os 

alunos compreendam a importância da 

Ciência e Tecnologia na sociedade em 

que vivemos.  

Prevê-se que os alunos 

compreendam a importância do petróleo 

e seus derivados para os vários sectores 

da nossa sociedade, assim como que 

percebam que o petróleo é matéria bruta 

de muitos dos materiais que utilizamos no 

nosso dia-a-dia. 
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2.
 D

o 
pe

tró
le

o 
br

ut
o 

ao
 p

ro
du

to
 fi

na
l?

 
8. Identificar um hidrocarboneto como 

sendo composto por carbono e 

hidrogénio. 

9.  Explicitar que a mudança de estado 

físico de uma substância não altera a 

natureza dessa substância e que se 

mantém a unidade estrutural. 

10. 10) Descrever percursos a seguir para 

dar resposta a problemas a resolver 

experimentalmente. 

11. Reconhecer o petróleo como matéria-

prima de muitos materiais de uso 

corrente e dos quais a sociedade actual 

depende. 

12. Localizar as refinarias de petróleo 

existentes em Portugal. 

13. Justificar a diferença entre uma 

gasolina sem chumbo 95 e uma 

gasolina sem chumbo 98 pelo 

respectivo índice de octano. 

14. Saber porque se utilizam aditivos na 

gasolina. 

15. Conhecer as implicações para a saúde 

humana da utilização de aditivos nas 

gasolinas. 

16. Conhecer os riscos ambientais 

associados à exploração, transporte e 

refinação do petróleo e seus derivados 
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Tema 2 – Atmosfera 

Objectivos CTS Descrição da actividade 
D

e 
on

de
 p

ro
vê

m
 o

s g
as

es
 q

ue
 p

ol
ue

m
 a

 a
tm

os
fe

ra
? 

1. Reconhecer a produção de energia 

eléctrica nas centrais termoeléctricas 

como uma das principais fontes de 

emissão de CO2 para a atmosfera. 

2. Conhecer a situação específica de 

Portugal relativamente  à emissão de 

CO2 nas centrais termoeléctricas. 

3. Saber o que são poluentes 

atmosféricos 

4. Explicar como alguns agentes naturais 

e a actividade humana provoca 

alterações na concentração dos 

constituintes da atmosfera. 

5. Compreender o funcionamento de uma 

central termoeléctrica 

6. Relacionar o aumento da produção 

emissão de CO2, em alturas de seca 

com o aumento da produção de 

electricidade nas centrais 

termoeléctricas; 

7. Compreender o significado do termo 

eficácia numa central termoeléctrica; 

8. Reconhecer que existem diplomas 

legais que regulam as emissões de 

poluentes atmosféricos. 

9. Relacionar o desenvolvimento da 

tecnologia mais eficiente e menos 

poluente com a redução da emissão de 

 A partir de uma notícia de 

jornal e de um diploma legal, pretende-

se levantar a discussão sobre as 

consequências da queima dos 

combustíveis fósseis, nomeadamente do 

petróleo, seus derivados e carvão, para a 

atmosfera terrestre.  

 

Solicita-se o trabalho de 

pesquisa, no sentido de conhecer a 

organização a que se refere o texto, bem 

como caracterizar a situação de Portugal 

relativamente às centrais 

termoeléctricas existentes no país.  

 

Os alunos, deverão ficar 

conscientes de que as centrais 

termoeléctricas constituem grandes 

fontes de emissão de CO2 para a 

atmosfera e que existem diplomas legais 

que impõem limites a essas emissões.  

 

A actividade “abre o caminho” 

para a discussão do tema seguinte que é 

o efeito de estufa, considerado um dos 

graves problemas da humanidade. 
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gases de efeito de estufa; 

10. Relacionar a evolução da atmosfera 

com os gases nela presentes. 

11. Explicar como alguns agentes naturais 

e actividade humana provocam 

alterações na concentração dos 

constituintes vestigiais da troposfera. 

 

Objectivos CTS Descrição da actividade 

Ef
ei

to
 d

e 
 e

st
uf

a 
– 

“a
m

ig
o 

ou
 in

im
ig

o”
? 

1. Relacionar a queima de combustíveis 

fósseis com o acréscimo de gases de 

efeito de estufa na atmosfera; 

2.  Identificar os gases responsáveis pelo 

efeito de estufa, 

3. Tomar consciência da necessidade de 

adquirir comportamentos capazes de 

reduzir os gases de efeito de estufa; 

4.  Reconhecer que sem a existência de 

efeito de estufa não seria possível a 

vida na Terra, que o que é prejudicial 

é o seu aumento, 

5. Entender que o conhecimento 

científico é essencial para suportar a 

tomada de decisão a nível político no 

que respeita ao ambiente; 

6. Compreender como varia a 

temperatura nas várias camadas da 

atmosfera; 

7. Perceber o que é o albedo de um 

 Com esta actividade pretende-

se, de um modo geral, que os alunos 

compreendam que o efeito de estufa é 

essencial à existência de vida (tal como 

a conhecemos) que o que constitui um 

grave problema é o aumento do efeito 

de estufa. Para que consigam 

compreender, esta ideia é necessário 

dispor de alguns conhecimentos de 

ciência, nomeadamente, o balanço 

energético para a Terra e todos os 

princípios físicos que lhe são 

subjacentes. 

 

A actividade tem por base um 

trabalho de pesquisa a realizar pelos 

alunos. Deverá ser orientado pelo 

professor que, sempre que considerar 

oportuno deverá, utilizando a 

metodologia e estratégias que entender, 

fazer alusão aos objectos de ensino 
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Planeta. 

8. Explicar que a temperatura média da 

Terra é em grande parte determinada 

pela radiação que ela recebe do Sol, 

mas que esta também emite energia, 

pois, caso contrário, ficaria cada vez 

mais quente. 

9. Associar a divisão da atmosfera em 

camadas aos pontos de inflexão da 

variação da temperatura em função da 

altitude. 

10. Indicar que todos os corpos emitem 

energia. 

11.  Relacionar a potência total irradiada 

por uma superfície com a respectiva 

área e a quarta potência da sua 

temperatura absoluta (Lei de Stefan-

Boltzmann). 

12. Identificar a zona do espectro 

electromagnético em que é máxima a 

potência irradiada por um corpo, para 

diversos valores da sua temperatura. 

13. Relacionar as zonas do espectro em 

que é máxima a potencia irradiada 

pelo Sol e pela Terra com as 

respectivas temperaturas. 

14. Identificar situações de equilíbrio 

térmico. 

15. Explicitar que quando um sistema está 

em equilíbrio térmico com as 

vizinhanças, as respectivas taxas de 

correspondentes.  
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emissão e absorção de radiação são 

iguais. 

16. Determinar a temperatura média de 

equilíbrio radioactivo da Terra a partir 

do balanço entre a energia solar 

absorvida e a energia da radiação 

emitida pela superfície da Terra e 

atmosfera. 

17. Interpretar o valor real da temperatura 

média da Terra a partir da absorção e 

reemissão de radiação por alguns 

gases presentes na atmosfera. 

 

Objectivos CTS Descrição da actividade 

O
zo

no
,- 

be
né

fic
o 

ou
 p

re
ju

di
ci

al
? 

1. Reconhecer que o ozono troposférico 

é um poluente enquanto que o ozono 

na estratosférico é essencial para a 

vida na Terra; 

2.  Perceber o que são percursores de 

ozono e as respectivas fontes de 

emissão; 

3. Conhecer a situação específica da 

região onde vivem, relativamente à 

concentração diária de ozono 

troposférico, com vista à tomada de 

posição crítica e fundamentada; 

4. Conhecer as implicações das elevadas 

5. concentrações de ozono troposférico 

para a saúde humana; 

A presente actividade, 

desenvolvida a partir de um texto, do 

Relatório Sinais Ambientais da Agência 

Europeia do Ambiente, tem por 

principal finalidade, fazer compreender 

os alunos que o ozono quando está 

presente na estratosfera, em 

determinadas quantidades é um 

poluente, no entanto a camada do 

ozono, existente na troposfera, protege-

nos das radiações ultravioleta. 

 

Pretende-se, também que os 

alunos percebam que existem diplomas 

legais que regulam as concentrações 

dos poluentes na atmosfera, 
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6. Saber que existem limites na 

concentração deste gás na troposfera, 

que se encontram devidamente 

regulamentados; 

7. Compreender o que são COV, 

respectiva origem e implicações da 

sua existência na atmosfera; 

8. Interpretar o significado de “buraco da 

camada de ozono”; 

9. Reconhecer que os CFC´S e COV são 

hidrocarbonetos ou derivados 

halogenados, e aplicar a respectiva 

nomenclatura da IUPAC; 

10.  Reconhecer a importância dos 

catalisadores na diminuição das 

emissões de percursores de ozono; 

11. Compreender o efeito da radiação na 

produção do ozono estratosférico. 

12. Explicar o balanço O2/O3 na 

atmosfera em termos de 

fotodissociação de O2 e O3. 

13. Explicar a importância do equilíbrio 

anterior para a vida na Terra. 

14. Interpretar a formação de radicais 

livres na atmosfera (estratosfera e 

troposfera) HO , Br• e Cl  como 

resultado da interacção entre a 

radiação e a matéria. 

15. Interpretar a atmosfera como filtro 

solar. 

nomeadamente de ozono, na atmosfera, 

que estão sujeitos a medições diárias e à 

tomada de determinadas medidas, 

quando ultrapassam os limites 

permitidos por lei. O principal objectivo 

é que entendam como a ciência e os 

conhecimentos sobre ciência são 

imprescindíveis na sociedade em que 

vivemos. 

 

Através da discussão desta 

problemática os alunos têm necessidade 

de adquirir determinados 

conhecimentos do domínio da Física e 

da Química que o professor ajudará a 

adquirir através das estratégias que 

considerar mais adequadas. 
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16. Indicar alguns agentes (naturais e 

antropogénicos) que podem provocar 

a destruição do ozono. 

17. Discutir os resultados da medição da 

concentração de ozono ao longo do 

tempo, como indicador do problema 

da degradação da camada do ozono. 

18. Interpretar o significado da frase 

“buraco da camada do ozono” em 

termos da diminuição da concentração 

daquele gás. 

19. Indicar o significado da sigla CFC . 

20. Explicar onde se utilizam os CFC. 

21. Indicar alguns substitutos dos CFC e 

suas limitações. 

22. Exprimir o significado de Dose Letal 

(DL50). 

 

Objectivos CTS Descrição da actividade 

4.
 D

ia
 In

te
rn

ac
io

na
l d

a 
C

am
ad

a 
de

 O
zo

no
? 

1. Conhecer algumas medidas politicas 

essenciais para o controle das 

emissões responsáveis pela destruição 

da camada do ozono; 

2. Elaborar documentos fundamentados 

sobre o tema com vista à sua 

divulgação 

 

 A presente actividade tem por 

principal finalidade que os alunos 

percebam que estes problemas, 

nomeadamente a “destruição da 

camada de ozono” são problemas de 

preocupação mundial e que se tem 

reflectido, a nível internacional, sobre 

este assunto, tendo sido já tomadas 

medidas no sentido de encontrar uma 

solução. 
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Trata-se de uma actividade de 

pesquisa e elaboração de documentos 

de divulgação por parte dos alunos. 

 

Objectivos CTS Descrição da actividade 

5.
 P

ar
a 

qu
e 

se
rv

em
 o

s c
re

m
es

 so
la

re
s?

 

1. Interpretar o modo como actua um 

filtro solar.* 

2. Indicar o significado de índice de 

protecção solar. 

3. Reconhecer que a atmosfera é 

formada por uma solução gasosa na 

qual se encontram outras dispersões 

como os colóides e suspensões na 

forma de material particulado. 

4. Distinguir solução, suspensão e 

colóide. 

5. Explicitar a composição quantitativa 

de uma solução. 

6. Exprimir a composição quantitativa 

média da atmosfera de formas 

diversas e estabelecer a 

correspondência adequada. 

 Esta pequena actividade visa, a 

partir de rótulos de produtos 

comerciais, suscitar a discussão sobre a 

importância da camada do ozono, como 

filtro protector, para a protecção da vida 

na Terra. Que existem, também filtros, 

não naturais, como os cremes solares 

que nos ajudam a proteger das 

radiações maléficas para a saúde. É 

também a partir desta discussão, que se 

introduz a necessidade de estudar a 

composição química da atmosfera 

terrestre e da importância da sua 

monitorização, bem como a da medição 

da radiação UV. 
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Tema 3 – Energia Renováveis – Energia Solar 

Objectivos CTS Descrição da actividade 
1.

 E
ne

rg
ia

 S
us

te
nt

áv
el

? 1. Reconhecer a necessidade da 

utilização das energias renováveis* 

2. Indicar vantagens e inconvenientes a 

utilização de energias renováveis e 

não renováveis* 

3. Identificar factores que contribuem 

para o uso racional de energia 

 

 Esta pequena actividade, 

desenvolvida a partir de um texto do 

Relatório Sinais Ambientais da Agência 

Europeia do Ambiente, pretende 

introduzir a discussão da necessidade de 

encontrar novas formas de energia 

alternativas e sustentáveis. Esta surge 

após a discussão que, está sempre 

subjacente, da crise energética mundial, 

da escassez do petróleo e combustíveis 

fósseis e dos malefícios que a 

combustão dos mesmos acarreta para a 

atmosfera terrestre e que condiciona 

toda a sustentabilidade do planeta em 

que vivemos. Urge a necessidade de 

encontrar formas de energia alternativas 

e sustentáveis. 

 

Objectivos CTS Descrição da actividade 

2.
 S

ol
- F

on
te

 d
e 

en
er

gi
a 

in
es

go
tá

ve
l?

. 

1. . Caracterizar as reacções nucleares de 

fusão para a síntese nuclear de He, C e 

O.* 

2. Caracterizar a radiação 

electromagnética pela sua frequência 

o/ou comprimento de onda. 

3. Relacionar qualitativamente a energia 

da radiação com a frequência e o 

 A partir de um excerto de um 

texto da Revista Ambiente 21, pretende-

se levantar a discussão sobre as 

possíveis energias alternativas viáveis 

para Portugal. Levanta-se a 

problemática do aproveitamento dos 

recursos naturais de que dispomos e de 

utilizar soluções, aliadas à tecnologia, 

viáveis para o aproveitamento 
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comprimento de onda. 

 

energético, nomeadamente da radiação 

solar.  

Portugal é o país da Europa com 

maior número de horas de Sol por dia, é 

imprescindível aproveitar este recurso 

que dispomos. É a tecnologia e o 

conhecimento científico que nos 

permitem poder aproveitá-la. Neste 

quadro, os alunos sentem a necessidade 

de adquirir determinados 

conhecimentos científicos e ao nível da 

tecnologia que lhes permita 

acompanhar esta discussão. É neste 

contexto que o professor deverá, através 

das estratégias que considerar 

adequadas, ajudar os alunos a 

adquirirem tais conhecimentos. 

Levanta-se ainda a questão 

do”potencial” energético que o Sol 

representa e com ela a discussão da 

expressão que ouvimos frequentemente 

O Sol é uma fonte de energia 

inesgotável, para a qual é necessário 

considerar a evolução das estrelas. 

 

Objectivos CTS Descrição da actividade 

3.
 C

om
o 

fu
nc

io
na

 u
m

 c
ol

ec
to

r

so
la

r?
   

1. Explicar as transformações 

energéticas que ocorrem num colector 

solar 

2. Identificar em processos de 

transferência e transformações de 

 A presente actividade, surge no 

seguimento, da discussão da actividade 

anterior. Pretende-se fazer compreender 

os alunos de que forma a ciência e a 

tecnologia nos podem auxiliar na 



Capítulo 3 - Concepção dos Recursos Didácticos 

- 81 - 

energia o sistema, as fronteiras e as 

vizinhanças 

3. Caracterizar a energia interna como 

propriedade de um sistema, resultante 

das diferentes acções entre os seus 

constituintes e dos respectivos 

movimentos. 

4. Identificar trabalho e calor como 

quantidades de energia transferida 

entre sistemas. 

5. Distinguir trabalho, calor e potência e 

explicitar os valores dessas grandezas 

em unidades SI. 

6. Identificar transferências de energia 

como calor e trabalho. 

7. Interpretar o significado físico de 

conservação de uma grandeza. 

8. Interpretar fisicamente a lei da 

conservação da energia. 

9. Aplicar a Lei da Conservação da 

Energia a situações do dia-a-dia, 

efectuando balanços energéticos. 

10. Distinguir mecanismos de condução e 

de convexão 

11. Distinguir materiais bons e maus 

condutores de calor. 

12. Interpretar a 1ª Lei da Termodinâmica 

a partir da Lei Geral da Conservação 

da Energia. 

13. Interpretar situações em que a 

reposta a este problema de preocupação 

geral da sociedade.  

O estudo, simplificado do 

colector solar, “abre o caminho” para o 

estudo das leis da termodinâmica. 
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variação da energia interna se faz 

como calor ou como trabalho 

14. Avaliar o rendimento de processos de 

aquecimento/arrefecimento. 

15. Explicitar que os processos que 

ocorrem espontaneamente na natureza 

se dão sempre num determinado 

sentido – o da diminuição da energia 

útil do Universo (2ª Lei da 

Termodinâmica) 

 

Objectivos CTS Descrição da actividade 

. C
om

o 
é 

po
ss

ív
el

 p
ro

du
zi

r e
le

ct
ric

id
ad

e 
a 

pa
rti

r d
o 

So
l?

 

1.  Identificar o material necessário à 

produção de energia eléctrica a partir 

da radiação solar. 

2. Justificar o facto da Central Solar da 

Amareleja poder contribuir para a 

diminuição da dependência energética 

do país. 

3. Compreender de que forma o projecto 

da Amareleja poderá contribuir para a 

sustentabilidade do sul do país. 

4. Indicar vantagens e inconvenientes da 

utilização das células fotovoltaicas. 

5. Explicar as transformações 

energéticas que ocorrem num painel 

fotovoltaico. 

6. Explicar como funciona uma célula 

fotovoltaica 

 Esta actividade vem 

complementar a anterior. Também visa 

a compreensão por parte do aluno da 

importância da ciência e da tecnologia 

na sociedade e a sua preciosa ajuda na 

resolução de problemas de índole 

social.  

É uma actividade de pesquisa 

que contém uma actividade 

experimental. Pretende-se que os alunos 

percebam que embora tenhamos a 

vantagem de sermos o país da Europa 

com maior número de horas de Sol 

diárias, a tecnologia que dispomos tem 

limitações, nomeadamente ao nível do 

rendimento das células fotovoltaicas.  

Com esta discussão, é essencial 

o domínio de conteúdos da Física e da 
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7. Compreender e indicar medidas para 

um aproveitamento eficiente da 

radiação solar. 

8. Explicitar que a conversão 

fotovoltaica da energia solar consiste 

na transformação de energia radiante 

numa diferença de potencial entre os 

pólos de um painel fotovoltaico. 

9. Determinar a potência eléctrica 

fornecida por um painel fotovoltaico. 

10. Identificar a existência de uma 

resistência exterior que optimiza o 

rendimento de um painel fotovoltaico 

11. Explicar que, para maximizar o 

rendimento de um painel fotovoltaico, 

este deve estar orientado de forma a 

receber o máximo de radiação 

incidente (orientação a Sul e 

inclinação conveniente). 

12. Explicar que, para dimensionar um 

sistema de conversão fotovoltaico, é 

necessário ter em consideração a 

potência média solar recebida por 

unidade de superfície terrestre, 

durante o dia (ou número médio de 

horas de luz solar por dia), e a 

potência a debitar. 

Química, que o professor deverá ajudar 

os alunos a adquirir, utilizando as 

estratégias que considerar mais 

adequadas. 





CAPÍTULO 4 - VALIDAÇÃO DOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

Era objectivo do presente trabalho conceber e validar recursos didácticos de 

orientações CTS, utilizáveis por professores do ensino secundário, no âmbito da leccionação 

do programa de Física e Química A, com vista à educação para o desenvolvimento 

sustentável. Neste capítulo vamos proceder à descrição do processo de validação dos 

Recursos Didácticos, bem como à análise dos dados recolhidos. 

A validação dos Recursos Didácticos foi feita por seis professores que se encontram a 

leccionar o programa de Física e Química A. Para o efeito foi elaborado um Questionário 

(anexo I). Note-se que não se pretendeu fazer uma análise quantitativa dos dados recolhidos, 

nem generalizar conclusões, razão pela qual a dimensão da amostra é bastante restrita. 

 

4.1 Definição do processo de validação 

A recolha de dados pressupõe a “construção do instrumento capaz de recolher ou de 

produzir a informação prescrita pelos indicadores. Esta operação apresenta-se de diferentes 

formas, consoante se trate de uma informação directa ou indirecta” (Quivy, R, 2003). No 

nosso caso procedemos a uma observação indirecta  No presente estudo e atendendo aos 

objectivos que nos propúnhamos alcançar, optámos pela observação indirecta, construindo 

para o efeito um questionário. De acordo com Quivy (2003), “na observação indirecta, o 

instrumento de observação é um questionário ou um guião de entrevista. Um e outro têm 

como função produzir ou registar as informações requeridas (…)” 

A opção por este instrumento de recolha de dados, foi uma entre outras possíveis e que 

a seguir se apresentam.  

No início do desenvolvimento deste trabalho, para construirmos os recursos 

didácticos, foi necessário planificar uma abordagem do programa de Física e Química A. Isto 

é, foi necessário definir como pretendíamos desenvolver o referido programa.  

Ao analisar o programa disponibilizado pelo ministério, verificamos que embora os 

objectos de ensino fossem os que aí constavam, o percurso metodológico seguido era 

diferente do sugerido. No entanto, entendemos que o que propúnhamos ia ao encontro das 

orientações para o ensino da Física e da Química, e permitia desenvolver, para além das 
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competências, mencionadas no respectivo documento, outras. Assim, pensámos em validar o 

percurso metodológico adoptado através de uma sessão de apresentação do mesmo a pessoas 

ligadas à elaboração do respectivo programa. Contudo, atendendo ao entendimento que temos 

relativamente ao ensino das ciências de orientações CTS, ser uma abordagem a partir de 

contextos problemáticos ou grandes temas de interesse dos alunos e ao facto do percurso 

formulado permitir leccionar os objectos de estudo do programa e desenvolver as 

competências aí constantes, decidimos prescindir dessa validação. 

Neste estudo pretendíamos recolher a opinião de professores que estivessem a 

leccionar o programa de Física e Química A, relativamente aos Recursos Didácticos 

construídos. Note-se, que dado a natureza do presente trabalho, não é nossa intenção 

generalizar conclusões, pelo que os dados obtidos constituem a opinião de um grupo restrito 

de professores não se podendo, de modo algum, generalizar. 

Sabemos que o instrumento de recolha de dados seleccionado, tal como todos os 

outros apresenta vantagens e alguns limites e problemas. Destacamos como principal 

vantagem o facto permitir recolher um conjunto de dados de importância relevante para a 

consecução do objectivo em estudo, garantindo o anonimato, condição essencial para a 

autenticidade das respostas.  

Como principais limites e problemas, de acordo com Quivy (2003) destacamos, a 

superficialidade das respostas e a individualização dos entrevistados. “Para que o método 

seja digno de confiança devem ser preenchidas várias condições: rigor na escolha da 

amostra, formulação clara e unívoca das perguntas, correspondência entre o universo de 

referência das perguntas e o universo de referência do entrevistado, atmosfera de confiança 

no momento da administração do questionário, honestidade e consciência profissional dos 

entrevistadores” (Quivy, 2003).  

Aquando da elaboração e administração do questionário tivemos estes aspectos em 

consideração. No ponto seguinte iremos descrever como decorreu o processo de recolha dos 

dados através da implementação do questionário construído. 
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4.2 Validação dos Recursos Didácticos  

O portfólio construído está dividido em três temas: petróleo; atmosfera e energias 

renováveis – energia solar. Neste estudo era importante recolher a opinião, dos professores 

avaliadores, sobre o conjunto de recursos construídos, pelo que o ideal seria que todos 

analisassem todas as actividades. Considerámos, no entanto, que seria extremamente 

cansativo cada professor analisar todos os recursos construídos. Por outro lado, todos eles se 

encontram relacionados e a aplicação sequencial dos mesmos constitui o caminho para o 

desenvolvimento de competências e atitudes que visam a educação para o desenvolvimento 

sustentável. Assim, o professor que analisasse um dos temas sem conhecimento dos restantes 

não ficaria com a percepção do trabalho que se pretendia desenvolver, não nos permitindo a 

validação da forma pretendida. 

Para colmatar os problemas supra mencionados, decidimos atribuir cada tema a dois 

professores e fazer com cada grupo, uma pequena reunião, onde apresentássemos o portfólio 

desenvolvido, pedindo-lhes de seguida que se pronunciassem, através do questionário sobre 

os mesmos.  

Optámos pela “administração directa” do questionário no sentido de motivar os 

professores avaliadores para o preenchimento dos mesmos, bem como esclarece-los acerca de 

eventuais dúvidas relativas à formulação das questões, de forma a garantir que as respostas 

obtidas fossem fiáveis. De acordo com Quivy (2003) “não basta conceber um bom 

instrumento, é preciso ainda pô-lo em prática de forma a obter-se uma proporção de 

respostas suficiente para que a análise seja válida. As pessoas não estão forçosamente 

dispostas a responder, excepto se virem nisso alguma vantagem (falar um pouco, por 

exemplo)ou se acharem que a sua opinião pode ajudar a fazer avançar as coisas num 

domínio que consideram importante. O investigador deve, portanto, convencer o seu 

interlocutor, «vendendo-lhe a sua mercadoria». É por isso que geralmente se evita enviar um 

questionário pelo correio(…)” 

Assim, para cada grupo de professores foi feita uma reunião, onde se apresentou o 

projecto a desenvolver. Referiu-se o contexto geral, os temas orientadores, a relação entre 

eles, bem como o percurso metodológico a seguir. A cada professor foi distribuído o portfólio 

construído, que serviu para fazer uma primeira e subtil análise conjunta ao conjunto de 

recursos apresentados. Seguidamente pediu-se a cada professor que analisasse, 

aprofundadamente, apenas um dos temas construídos e que posteriormente preenchesse o 
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questionário. Concedeu-se um prazo de quinze dias após o qual se recolheram os 

questionários junto dos professores. 

Com a recolha do questionário, foi entregue a cada um dos professores um certificado 

de participação, que se encontra em anexo. (anexo II) 

A amostra seleccionada, foi de pequena dimensão, por considerarmos a hipótese de, se 

houvesse necessidade aquando da análise dos questionários, proceder a entrevistas 

individuais, pelo que com uma amostra maior tornar-se-ia incomportável, atendendo à 

limitação temporal. 

A validação sobre a forma de Workshop seria um processo mais “rico” pois permitiria 

a troca de ideias entre grupos de trabalho, contudo atendendo a que geralmente, os professores 

não dispõem de muita disponibilidade para se deslocarem durante um dia (comum a todos) 

com vista a participarem neste tipo de trabalho, optámos por sermos nós a irmos junto de cada 

grupo de trabalho. Consideramos, no entanto que teria sido um processo de validação bastante 

interessante. 

 

Uma outra hipótese para validar os recursos didácticos seria a validação em contexto 

de sala de aula. Esta hipótese foi posta de lado, uma vez que a extensão dos recursos 

construídos, não permitiria, em apenas um ano, construi-los e validá-los. Consideramos, no 

entanto, que este seria um processo de validação muito interessante e que poderá constituir 

um futuro trabalho de investigação. 

Estamos conscientes de que o processo de recolha de dados pelo qual optámos nos 

permitiria somente recolher opiniões individuais, no entanto atendendo ao objectivo e 

natureza do trabalho, consideráramo-lo adequado. 
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4.2.1 Análise do Questionário  

Parte I – Caracterização da amostra de professores avaliadores 

No processo de validação, tal como referimos anteriormente, estiveram envolvidos 

seis professores. A estes professores foi distribuído, juntamente com um exemplar do 

portfólio construído, um questionário, que se encontra em anexo . 

O instrumento de recolha de dados é constituído por duas partes (Parte I e Parte II). A 

Parte I foi elaborada com vista à recolha de informações que nos permitiram caracterizar a 

amostra dos professores avaliadores. A Parte II destinava-se à validação dos Recursos 

Didácticos construídos. 

Os dados que a seguir apresentamos resultam da análise da Parte I do referido 

questionário. 

As questões de 1 a 4 destinavam-se a caracterizar a amostra relativamente à sua idade, 

formação académica e experiência de prática pedagógica.  

As questões de 5 a 9 destinavam-se a caracterizar a amostra relativamente aos 

conhecimentos e aspirações relativamente à área em estudo e motivações para a leccionação 

do programa. 

Os seis professores leccionam em locais do País bastante distintas: 2 professoras 

leccionam no Concelho de Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro; 1 professora na cidade de 

Lisboa; 1 professor em Alfândega da Fé, tendo já leccionado na Região Autónoma dos 

Açores; 1 professora em Tondela, distrito de Viseu. 

 

Questão 1 – Idade 

Idade (anos) Número de Professores 

30 ou menos de 30 

Entre 31 e 40 

40 ou mais 

2 

4 

0 

Tabela 5 – Caracterização da amostra – idade (anos) 
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Questão 2 – Formação 

Formação Académica Número de Professores 

Licenciatura 

Licenciatura + Pós Graduação 

Mestrado 

2 

2 

2 

Tabela 6 – Caracterização da amostra – Formação Académica 

 

 

 

Formação Pedagógico-profissional Número de Professores 

Estágio Pedagógico (Licenciatura em Ensino) 5 

Profissionalização em serviço 1 

Tabela 7 – Caracterização da amostra – Formação Pedagógico-profissional 

 

 

 

Questão 3 – Tempo de serviço 

Tempo de serviço (anos) – (Até 31/12/2005) Número de Professores 

Até 5  

5 a 9 

10 a 15 

1 

1 

4 

Tabela 8 – Caracterização da amostra – Tempo de serviço 
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Questão 4 – Tempo de serviço no ensino secundário 

Tempo de serviço no Ensino Secundário (por Professor em anos) 

2 

4 

7 

9 

10 

11 

Tabela 9 – Caracterização da amostra – Tempo de serviço no Ensino Secundário 

 

Questão 5 – Dificuldades sentidas na leccionação do programa do 10º ano de 

Física e Química A 
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Gráfico 1 – Dificuldade sentida relativamente à extensão do programa 

 

Relativamente à extensão do programa, três professores (50% da amostra) indicaram a 

extensão do programa como sendo uma dificuldade de nível quatro. Assim, podemos dizer 

que extensão do programa constitui uma dificuldade considerável. 
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Gráfico 2 – Dificuldade sentida relativamente à falta de recursos materiais 

 

No que concerne à falta de recursos materiais, as opiniões são bastante divergentes, no 

entanto dois professores indicaram este factor como sendo uma dificuldade de nível três e um 

professor indicou-o como sendo uma dificuldade de nível cinco. Estas discrepâncias são 

compreensíveis, uma vez que os professores seleccionados leccionam todos (à excepção de 

dois que leccionam na mesma escola) em escolas de diferentes partes do país e portanto 

diferentes realidades e recursos materiais e humanos. 

A falta de laboratórios e material laboratorial, de material informático (videoprojector, 

ligação à Internet), foram indicados como sendo os recursos materiais em falta nas escolas. 
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Gráfico 3 – Dificuldade sentida relativamente à falta de preparação dos alunos 
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A falta de preparação dos alunos é também uma dificuldade apontada por 5 

professores, como sendo de nível três, ou seja uma dificuldade razoável, embora um dos 

professores a tenha indicado com o nível quatro. Atendendo à razão supra mencionada, estes 

professores leccionarem em zonas do país bastante distintas, com realidades completamente 

distintas, é esperado que esta seja uma dificuldade sentida por alguns professores cujas 

circunstâncias o proporcionem. 

 

 

Questão 6 – Motivações para a leccionação do programa de Física e Química A 

 

Após analisarmos o conteúdo das respostas dadas pelos professores a esta questão, 

identificamos ideias comuns que a seguir apresentamos na tabela 10. 

 

Ideia Principal Resposta 
Número de 

Professores 

Temas e unidades 

interessantes e actuais 

“Os temas das unidades são 

interessantes e actuais …” 
1 

Interesse dos alunos 

por abordagens CTS 

dos temas 

“Os alunos mostram-se interessados 

por se aperceberem da interligação da 

Ciência com a Sociedade e a 

Tecnologia” 

1 

Abordagem de 

orientações CTS  

1.”Integração da perspectiva CTS, que 

permite dar resposta a várias questões 

do dia-a-dia” 

2.“Aplicabilidade do conhecimento”. 

3.“…abordagem diferente dos 

conteúdos a leccionar” 

3 
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Leccionação por ciclo 

de estudos (10º, 11º e 

12º) / Continuidade 

“…inicio de um novo ciclo de estudos” 

“Iniciar um ciclo de estudos, dando 

continuidade ao trabalho” 

2 

Aulas laboratoriais 

“…aulas de carácter prático-

laboratorial uma vez por semana 

permitem a consolidação dos 

conteúdos…” 

1 

Consolidação dos 

conhecimentos do 

ensino básico 

“…melhor entendimento de alguns 

temas abordados no Ensino Básico. O 

aprofundamento dos temas permite um 

melhor entendimento do conhecimento 

do Planeta onde vivemos.”  

1 

Tabela 10 – Motivações para a leccionação do programa de Física e Química A. 

 

 

Questão 7 – Conhecimento do ensino das ciências de orientações CTS 
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Gráfico 4 – Conhecimento do ensino das Ciências de orientação CTS 
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Relativamente ao conhecimento do ensino das ciências de orientações CTS, a amostra 

é heterogénea. Dois professores consideraram possuir um conhecimento nesta área nível três, 

isto é suficiente, dois indicaram o nível quatro, o que se pode considerar bom e um nível 

cinco, que se pode considerar muito bom. Um dos professores não respondeu a esta questão. 

 

 

Questão 8 – Importância do ensino das ciências numa perspectiva CTS 
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Gráfico 5 – Importância do ensino das Ciências numa perspectiva CTS 

Da análise dos resultados podemos verificar que os professores avaliadores 

consideram o das Ciências numa perspectiva CTS muito importante, atribuindo o nível 4 e 5 a 

esta questão. Um professor não respondeu a esta questão. 

 

 

Questão 9 – Importância da educação para a promoção do desenvolvimento 

sustentável 

 

Após analisarmos o conteúdo das respostas dadas pelos professores a esta questão, 

identificamos ideias comuns que a seguir apresentamos na tabela 11. 
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Ideia principal Resposta 
Número de 

Professores 

Desenvolvimento de atitude crítica, 

responsável e participativa nos 

alunos, futuros cidadãos. 

“…É fundamental educar os jovens 

para que no futuro existam cidadãos bem 

informados, capazes de tomar decisões 

conscientes e de entender a importância da 

actuação de cada indivíduo e da contribuição 

que esse acto tem num todo” 

“Permite o desenvolvimento de uma 

atitude crítica, responsável e participativa por 

parte dos alunos.” 

“…o que requer a adopção de uma 

atitude crítica desde cedo, na escola. A 

criação de novos hábitos desde cedo, criarão 

no futuro, um Homem melhor.” 

“…estar preparado para responder 

aos desafios deve ser a preocupação de cada 

um. As campanhas agressivas de marketing a 

tentar vender os produtos, nem sempre dentro 

de uma total veracidade.” 

“… origina mudança de actitudes, 

suscita uma participação activa na sociedade, 

na tomada de decisões …” 

5 

Educar para um futuro sustentável 

“Numa era que apela tanto à 

importância de poupar recursos naturais e 

utilização de energias renováveis, torna-se 

crucial um ensino que foque aspectos que se 

relacionem com a necessidade de educar para 

a construção de um futuro sustentável (…)” 

“...fomenta uma consciência cívica 

responsável imprescindível para o 

desenvolvimento sustentável.” 

2 

Tabela 11 – Importância da educação para a promoção do desenvolvimento sustentável 
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Parte II 

A parte II do questionário destinava-se à recolha de dados que permitissem validar os 

Recursos Didácticos construídos, no que concerne a vários aspectos, nomeadamente: o 

contexto e os temas orientadores escolhidos; pertinência das questões de partida, interesse dos 

textos escolhidos, concretização dos objectivos constantes no programa; clareza das questões 

formuladas; desenvolvimento de competências atitudinais nos alunos, promoção do ensino 

por pesquisa; aspecto gráfico dos materiais e suas limitações. 

 

Questão 1 – Relevância social do contexto “crise energética” para o 

desenvolvimento do programa de Física e Química A do 10º ano, com vista à promoção 

da educação para o desenvolvimento sustentável. 

 

Nesta questão pedia-se que os professores expusessem a sua opinião sobre a relevância 

social do contexto “Crise Energética” para o desenvolvimento do programa supra 

mencionado, com vista à promoção da educação para o desenvolvimento sustentável. Após 

analisarmos o conteúdo das respostas, identificamos ideias comuns que a seguir apresentamos 

na tabela 12 

Ideia principal Resposta 
Número de 

Professores 

Muito relevante porque permite 

abordar vários problemas de 

preocupação actual 

relacionados com a utilização 

racional dos recursos 

“Atendendo a que a educação para o 

desenvolvimento sustentável pretende promover a 

utilização racional dos recursos sem prejudicar 

muito o ambiente, o tema crise energética parece 

muito relevante porque podem ser abordados vários 

problemas actuais”. 

“O facto de existir um contexto tão falado 

na sociedade torna mais fácil a abordagem do tema 

(…).É importante partir de um contexto familiar aos 

alunos para abordar conteúdos inerentes ao 

programa (…) Fica latente a necessidade de 

saberem mais, de procurarem mais informação 

sobre o tema e de se questionarem sobre o futuro.” 

2 
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Muito relevante pois permite 

sensibilizar os alunos para a 

situação energética mundial, 

tornando-os mais esclarecidos 

“…chamar a atenção dos alunos para o que 

está a acontecer a nível energético e desta forma 

torná-los cidadãos mais esclarecidos.” 

“É muito importante já que é necessário 

usar energias alternativas, que por um lado sejam 

renováveis, por outro sejam menos poluentes” 

2 

Muito relevante porque é actual 

e integra questões ambientais e 

sociais, potenciadoras da 

mudança de hábitos 

“É muito importante pois reveste-se de uma 

grande actualidade. (…) Os alunos do 10º anos 

estão numa idade (15-16 anos) em que se 

manifestam sensíveis às questões ambientais e 

sociais. A crise energética integra essas questões  e 

se forem bem entendidas , originará mudanças de 

hábitos nos futuros cidadãos.” 

1 

Muito relevante “De extrema importância” 1 

Tabela 12 – Relevância social do contexto crise energética para o desenvolvimento do programa de Física 

e Química A do 10º ano, com vista à promoção da educação para o desenvolvimento sustentável. 

 

 

Da análise das respostas podemos concluir que todos os professores avaliadores 

consideraram o contexto Crise energética muito relevante para a leccionação dos conteúdos 

programáticos com vista a tingir o fim pretendido, educar para o desenvolvimento sustentável. 

 

 

Questão 2 – Adequabilidade do contexto relativamente a outros possíveis 

 

Nesta questão pedia-se aos professores que se pronunciassem relativamente à 

adequação do contexto seleccionado, relativamente a outros possíveis, fundamentando a sua 

opinião. As ideias comuns, recolhidas nas respostas, encontram-se expostas na tabela 13. 
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Ideia principal Resposta 
Número de 

Professores 

Contexto mais adequado pois 

fomenta a discussão de temas 

relacionados com situações 

de preocupação mundial. 

“Permite efectuar análises de 

situações que desenvolvem muito o 

raciocínio dos alunos. Imaginemos o 

interesse duma discussão: E quando o 

petróleo acabar?” 

“…atendendo ser um contexto 

que a todos afecta.” 

“…é um problema actual e que 

necessita de uma resolução a breve 

prazo.” 

“…Além do mais, o facto de 

sermos bombardeados todos os dias com 

as subidas de preços do petróleo, com a 

urgência de atingir as metas impostas 

pelo Protocolo de Quioto, com a 

necessidade de utilizar energias 

alternativas leva a que este seja o 

contexto de” Hoje” que afecta a vida de 

todos e que será a preocupação latente.” 

4 

Contexto mais adequado pois 

é actual e permite promover 

mudanças de atitude 

“…é um contexto que os alunos 

ouvem frequentemente nos noticiários. 

Atendendo a este facto é importante que 

os alunos entendam e saibam discutir 

aspectos relacionados com este contexto. 

(…) também é adequado para promover 

mudanças de atitude. 

1 

Contexto adequado pois 

fomenta o interesse e 

“É sem dúvida uma abordagem 

interessante(…) de acordo com 
1 
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motivação dos alunos Morzano, R.J (2005)cada professor tem 

de tomar decisões quanto ao currículo 

que irá implementar em sala de aula, 

atendendo às características únicas dos 

seus alunos. (…) os alunos do 10º ano 

são sensíveis às questões ambientais e 

sociais, realçados nesta abordagem e 

por isso prevejo um acréscimo no 

rendimento escolar, na disciplina de 

Física e Química A.” 

Contexto que proporciona a 

continuidade da discussão dos 

temas desenvolvidos no 3º 

Ciclo do Ensino Básico na 

disciplina de Ciências Físico-

químicas. 

“…Além do mais dá seguimento 

aos temas organizadores desenvolvidos 

na componente de química, abordados 

no 8º ano de escolaridade-

Sustentabilidade na Terra - e no 9º ano 

de escolaridade- Viver melhor na Terra. 

1 

Tabela 13 – Adequabilidade do contexto escolhido relativamente a outros possíveis. 

 

Analisando as respostas, podemos considerar que os professores avaliadores 

consideraram este o contexto mais adequando, não indicando outros possíveis e tendo 

fundamentado a sua opinião de acordo com as respostas constantes no quadro acima 

apresentado. 

 

Questão 3 – Pertinência dos temas escolhidos  

 

Nesta questão, pedia-se aos professores que se pronunciassem relativamente à 

pertinência dos três temas escolhidos (petróleo, atmosfera e energias renováveis – energia 

solar), bem como à sequência dos mesmos, fundamentando a sua opinião. As respostas foram 

analisadas e conseguimos encontrar apenas uma ideia comum que se encontra na tabela 14 

que a seguir se apresenta. Um professor não respondeu a esta questão. 
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Ideia principal Resposta 
Número de 

Professores 

Bastante pertinentes porque são 

temas actuais e relacionados com o 

desenvolvimento sustentável. 

 

Sequência adequada possibilitando 

estabelecer relações entre os temas. 

“…pertinentes porque são temas muito 

actuais e que estão relacionados com o 

desenvolvimento sustentável.” 

“…a sequência dos mesmos está boa 

porque foi possível interligar os temas nos 

textos escolhidos. Também foi possível 

estabelecer relações entre os temas.” 

“Muito pertinentes, ainda mais hoje 

com o crescente aumento do preço do petróleo, 

da poluição que o seu uso provoca, dos danos 

atmosféricos que provoca, da necessidade da 

sua substituição (…)” 

“…a interligação entre os três temas é 

excelente – na vida e no programa!” 

“Os temas são actuais e de extremo 

interesse para os alunos. A ordem está bem 

conseguida e dá uma sequência lógica na 

abordagem dos temas, fazendo com que não 

sejam temas isolados mas com interligação. 

Permite que os alunos interliguem 

conhecimentos e se apercebam da mobilidade 

dos saberes (…)” 

4 

Muito pertinentes porque são 

temas actuais. 

 

Sequência adequada embora a 

ponte entre eles pudesse ser mais 

explícita 

“…são muito pertinentes. De facto, o 

preço do “crude” ronda actualmente, os 75 

dólares e são enormes as implicações, quer ao 

nível da economia quer a nível social e 

ambiental, que este facto traz para a sociedade. 

O desafio de encontrar alternativas surge com 

uma grande relevância e pertinência. 

Relativamente à sequência , estou de acordo 

com ela, apesar de entender que a ponte entre 

cada tema deveria estar mais clara(…)” 

1 

Tabela 14 – Pertinência dos temas orientadores e da sequência dos mesmos 
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Questão 4 – Avaliação dos recursos didácticos relativamente a diversos 

parâmetros 

 

Nesta questão pedia-se aos professores que avaliassem numa escala de 1 (mínimo) a 4 

(máximo) os recursos didácticos relativamente a oito aspectos: pertinência das questões de 

partida; interesse dos textos escolhidos; adequabilidade dos textos escolhidos aos objectivos 

que se pretende concretizar; clareza das questões formuladas; consecussão dos objectivos do 

programa; aquisição de atitudes e valores que permitam, aos alunos, serem críticos e 

responsáveis perante situações sociais de carácter científico; promoção do ensino numa 

perspectiva de ensino por pesquisa e aspecto gráfico dos materiais. 

Nos pontos seguintes apresentamos a análise das respostas obtidas. 

 

 

Questão 4.1 – Análise dos recursos didácticos relativamente às questões de 

partida 
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Gráfico 6 – Pertinência das questões de partida 

 

Da análise dos resultados podemos concluir que todos os professores avaliadores 

consideram as questões de partida bastante pertinentes, uma vez que dos seis professores 

quatro atribuíram o nível quatro (máximo) a este parâmetro e dois o nível três. 
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Questão 4.2 – Interesse dos textos escolhidos 
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Gráfico 7 – Interesse dos textos escolhidos 

 

Da análise das respostas podemos considerar os textos escolhidos interessantes, uma 

vez que dos seis professores que responderam três atribuíram o nível quatro (máximo) a este 

parâmetro e três o nível três. 

 

 

Questão 4.3 – Adequabilidade dos textos escolhidos aos objectivos a concretizar 
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Gráfico 8 - Adequabilidade dos textos escolhidos aos objectivos a concertizar 
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Da análise das respostas obtidas verificamos que a maioria dos professores avaliadores 

consideram que os textos escolhidos são bastante adequados aos objectivos a concretizar, uma 

vez que cinco assinalaram o nível quatro, para este parâmetro e apenas um o nível dois. 

 

Questão 4.4 – Clareza das questões formuladas 

 

0

1

2

3

4

5

6

Nº de 
Professores

1 2 3 4

Clareza

Clareza das questões formuladas

 

Gráfico 9 – Clareza das questões formuladas 

 

As respostas dos professores avaliadores evidenciam que as questões formuladas são 

claras, uma vez que quatro atribuíram o nível quatro a esta questão e dois o nível três. 

 

 

Questão 4.5 – Consecução dos objectivos do programa 
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  Gráfico 10 - Consecução dos objectivos do programa de Física e Química A do 10º ano 

 

Os professores avaliadores consideraram que os objectivos do programa podem ser 

concretizados através da implementação dos recursos didácticos construídos, uma vez que 

quatro atribuíram o nível quatro a este parâmetro e dois o nível três. 

 

Questão 4.6 – Aquisição de atitudes e valores que permitam, aos alunos, serem 

críticos e responsáveis perante situações sociais de carácter científico 
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Gráfico 11 - Aquisição de atitudes e valores que permitam, aos alunos, serem críticos e responsáveis 

perante situações sociais de carácter científico 
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As respostas a esta questão foram mais heterogéneas, dois professores atribuíram o 

nível dois, um o nível três e três o nível quatro. Podemos, no entanto, dizer que os recursos 

didácticos construídos contribuem para a aquisição de e valores que permitam, aos alunos, 

serem críticos e responsáveis perante situações sociais de carácter científico. 

 

 

 

Questão 4.7 – Promoção do ensino numa perspectiva de ensino por pesquisa 
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Gráfico 12 - Promoção do ensino numa perspectiva de ensino por pesquisa 

 

Analisando as respostas dadas podemos dizer que, na opinião dos professores 

avaliadores, os recursos didácticos construídos promovem um ensino numa perspectiva de 

ensino por pesquisa (EPP), pois cinco professores avaliaram este parâmetro com o nível 

quatro e um com o nível três. 
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Questão 4.8 – Aspecto gráfico dos materiais 
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Gráfico 13 - Promoção do ensino numa perspectiva de ensino por pesquisa 

 

No que concerne ao aspecto gráfico dos materiais, as respostas foram heterogéneas, no 

entanto podemos concluir que agrada à maioria dos professores. Apenas um indicou o nível 

dois para este parâmetro, tendo sugerido uma alteração do tipo de letra. 

 

 

Questão 5 – Limitações dos Recursos Didácticos 

 

Nesta questão pedia-se aos professores que se pronunciassem relativamente às 

limitações dos recursos didácticos analisados. A maioria dos professores referiu que não 

encontrou limitações, contudo alguns referiram as seguintes: 

Algumas figuras não estarem em português; 

Limitação da aplicabilidade dos mesmos, uma vez que nem todas as escolas possuem 

computadores com ligação à Internet; 

 

Um professor sugeriu a utilização de uma animação em Flash de uma refinaria de 

petróleo.  
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Foram indicadas algumas correcções e sugestões nos recursos didáctico, que foram 

tidas em conta neste trabalho, não constituindo no entanto limitações dos mesmos. 

Um professor sugeriu, o que deixamos neste trabalho como sugestão para futuras 

investigações, a interdisciplinaridade com outras disciplinas como é o caso da Biologia e 

Geologia. 

Outros professores, neste ponto, embora não fosse solicitado referiram-se à escassez 

de recursos didácticos com estas orientações, reconhecendo que este é um dos aspectos que 

condiciona a implementação de um ensino numa perspectiva CTS, nas escolas. Dos seis 

professores que avaliadores quatro, pediram autorização para os utilizarem as suas aulas. 

 



CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo surgiu no sentido de dar resposta ao desafio lançado pela 

UNESCO, que declarou o período 2005-2014 como a Década da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável, fazendo um apelo a todos os educadores para 

participarem, e também aos novos programas do ensino secundário, nomeadamente o 

Física e química A do 10º ano. Os novos programas surgem, tal como já foi referido 

neste documento, na sequência da Revisão Curricular do Ensino Secundário. Nas 

orientações para o ensino da Física e Química está explicita a indicação do ensino da 

disciplina com orientações CTS, “… o seu objectivo é a compreensão da Ciência e da 

Tecnologia, das relações entre uma e outra e das suas implicações na Sociedade, e 

ainda, do modo como os acontecimentos sociais se repercutem nos próprios objectos de 

estudo da Ciência e da Tecnologia. Este tipo de ensino privilegia o conhecimento em 

acção (por oposição ao conhecimento disciplinar) e é conhecido por “ensino CTS (…)” 

O objectivo foi conceber e validar recursos didácticos de orientações CTS, 

utilizáveis por professores do ensino secundário no âmbito da leccionação do programa 

de Física e Química A, com vista à Educação para o Desenvolvimento Sustentável.  

Assim planificaram-se e conceberam-se recursos didácticos CTS, utilizáveis por 

professores do ensino secundário, para a leccionação do programa de Física e Química 

A, com vista à educação para o desenvolvimento sustentável. 

O resultado final apresenta-se sobre a forma de um portfólio para o professor. 

 

Neste capítulo vamos fazer uma síntese das principais características do 

portfólio construído. Pretendemos também fazer uma pequena reflexão sobre as 

potencialidades e limitações do presente estudo e deixar algumas sugestões para futuras 

investigações. 
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5.1 Síntese e Conclusões 

Tal como já foi referido neste documento, pretendia-se construir um conjunto de 

recursos didácticos, de orientações CTS, utilizáveis por professores do ensino 

secundário, aquando da leccionação do programa de Física e Química A do 10º ano. 

Pretendia-se, ainda, que esses recursos desenvolvessem nos alunos capacidades que 

promovessem atitudes de responsabilidade para com o planeta que “habitamos” a Terra, 

ou seja que promovessem a educação para o desenvolvimento sustentável. 

Analisando o programa de Física e Química A, e de acordo com Caldeira (2004), 

uma das autoras da componente de Física, verificamos que “ (…) O programa do 10º 

ano desenvolve-se em torno da compreensão da Lei da Conservação da Energia, 

permitindo o enquadramento de áreas como a Termodinâmica, a Mecânica e a 

Electricidade, numa perspectiva de educação ambiental. Organiza-se, assim, em torno 

de duas ideias fundamentais – a conservação e a degradação da energia, integradas em 

vários contextos.” 

Encontramos assim reunidas as condições para o desenvolvimento do nosso 

projecto: construir recursos didácticos, que pressupõem uma abordagem dos conteúdos 

científicos, a partir de contextos reais e de interesse global, numa perspectiva de 

educação ambiental  

O resultado apresenta-se sobre a forma de um portfólio, cuja opção já foi 

fundamentada.  

O portfólio possui uma parte introdutória, onde se esclarece o que se pretende 

com a implementação dos recursos didácticos construídos. Está dividido em actividades 

pelos três grandes temas: petróleo; atmosfera e energias renováveis – energia solar. 

Para cada tema elaborou-se uma tabela com os objectivos CTS que se pretende 

atingir com a abordagem de cada actividade. Tivemos o cuidado de assinalar os 

objectivos constantes no programa, para os distinguir de outros que consideramos 

atingir para além destes. 

Cada tema tem como ponto de partida uma questão que tem como objectivo, 

suscitar o interesse dos alunos para o tema em estudo. Assim, o tema petróleo 

desenvolve-se em torno da questão Qual é o “preço” do petróleo?, o tema atmosfera da 
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questão Como está a nossa atmosfera? E o tema energias renováveis - energia solar, da 

questão Quais as alternativas? 

Assim, para o tema petróleo, elaboraram-se duas actividades, para o tema 

atmosfera cinco actividades e para o tema energias renováveis – energia solar cinco 

actividades. 

 

Para a construção dos recursos didácticos foram definidos um conjunto de 

objectivos específicos, foram eles: seleccionar um contexto geral para a abordagem dos 

conteúdos programáticos de Física e Química A, promotor da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável; seleccionar os conteúdos temáticos do programa a tratar; 

seleccionar temas orientadores; planificar uma abordagem CTS dos referidos conteúdos 

temáticos; formular questões de partida para a abordagem dos temas; definir objectivos 

CTS para cada um dos temas a tratar; organizar estratégias de exploração das questões 

de partida e submeter à apreciação de professores que Física e Química, experientes, e 

que se encontrem a leccionar o referido programa, os recursos didácticos construídos.  

 

No que concerne ao contexto geral crise energética, a opção por este encontra-se 

devidamente fundamentada no ponto 2.5 do capítulo II, da primeira parte deste 

documento.  

As razões para a escolha deste tema vão ao encontro do que Membiela (2002) 

considera dever-se ter em conta aquando da selecção de um contexto CTS, pelo que as 

passamos a citar: 

 É um contexto real, que os alunos ouvem todos os dias através da 

comunicação social; 

 É directamente aplicável à vida actual dos alunos; 

 É adequado ao nível de desenvolvimento cognitivo e à maturidade dos 

alunos; 

 É um tema importante no mundo actual e para os alunos e, 

provavelmente, que permanecerá como tal para uma porção significativa 

deles na sua vida adulta; 
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 É um conhecimento que pode ser aplicado pelos alunos em contextos 

distintos dos escolares. 

 

Consideramos que a abordagem deste contexto em sala de aula pressupõe o 

recurso imprescindível a um ensino de orientações CTS. 

Após construídos, os recursos didácticos foram submetidos à apreciação de um 

grupo de professores que se encontram a leccionar o programa de Física e Química A. 

Para o efeito construiu-se um questionário. O questionário era constituído por duas 

partes, a parte I destinava-se à caracterização da amostra, a parte II à validação dos 

recursos didácticos construídos. 

Os professores avaliadores situam-se na faixa etária dos 25 aos 40 anos: dois 

professores com 30 ou menos de 30 e 4 com idades entre os 31 e os 40 anos. No que 

concerne à formação: 2 professores possuem mestrado; dois licenciatura e pós-

graduação e 2 apenas licenciatura. Todos os professores avaliadores, à excepção de um 

que fez profissionalização em serviço, possuem licenciatura em ensino.  

O tempo de serviço no ensino secundário varia desde os dois aos 11 anos.  

No que concerne ao conhecimento CTS, todos os professores afirmaram ter 

conhecimento nesta área, dois assinalaram o nível três, dois o nível 4 e um o nível cinco 

(máximo), pelo que consideramos todos serem conhecedores do ensino com estas 

orientações, condição essencial para a validação dos recursos didácticos construídos. 

Todos os professores consideraram muito importante a leccionação das ciências 

nesta perspectiva, uma vez que assinalaram este aspecto com os níveis quatro e cinco.  

 

Da análise das respostas aos questionários, podemos concluir que, para os 

professores avaliadores, a extensão do programa constitui uma dificuldade para a 

leccionação do programa de Física e química A, uma vez que três indicaram este 

parâmetro com o nível quatro, um com o nível cinco e um com o nível dois. 

De um modo geral, os professores não apontaram a falta de recursos materiais 

como constituindo uma dificuldade de acentuado grau. Alguns indicaram a falta de 

laboratórios e material laboratorial e informático, nomeadamente de videoprojector e 

ligação à Internet. Ao lermos as suas respostas encontra-se subentendido que 
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consideram muito importante a existência de recursos didácticos CTS para poderem 

aplicar em sala de aula, reconhecendo que são escassos, o que torna difícil a 

implementação do ensino com estas orientações. Consideramos que quando os 

questionámos, relativamente aos recursos materiais, estes entenderam como sendo ao 

nível de instalações escolares e respectivos equipamentos, não incluindo recursos 

didácticos.  

A análise dos questionários permite-nos dizer que o novo programa de Física e 

Química A, onde está explicito a leccionação da disciplina de orientações CTS, constitui 

uma motivação para estes professores que consideram ser uma abordagem mais 

interessante e motivadora para os alunos. 

No que respeita à educação para o desenvolvimento sustentável, todos os 

professores indicaram ser importante, referindo aspectos relacionados com a 

importância da educação ambiental e com a necessidade de poupar recursos. 

 

O contexto geral crise energética foi por todos considerado muito relevante e o 

mais adequado com vista à leccionação dos conteúdos programáticos e a atingir os fins 

pretendidos, educar para a sustentabilidade. 

Os temas orientadores, petróleo, atmosfera e energias renováveis – energia solar, 

foram considerados bastante pertinentes e a sequência dos mesmos adequada. A 

fundamentação prende-se com o facto de serem temas que suscitam a discussão de 

assuntos actuais relacionados com o desenvolvimento sustentável. 

 

As questões de partida seleccionadas para a elaboração dos recursos didácticos, 

bem como os textos escolhidos foram considerados bastante pertinentes e interessantes. 

Os professores avaliadores consideraram que os textos escolhidos são adequados 

aos objectivos que se pretende concretizar, uma vez que quatro atribuíram o nível quatro 

(máximo) a este parâmetro e apenas um o nível dois Consideraram, também, as 

questões formuladas claras permitindo a consecução dos objectivos do programa. 

Embora, neste ponto, as respostas tenham sido mais divergentes podemos 

concluir que no entendimento dos professores avaliadores, os recursos didácticos 
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construídos permitem a aquisição de e valores que permitam, aos alunos, serem críticos 

e responsáveis perante situações sociais de carácter científico. 

Todos os professores avaliadores consideraram que os recursos didácticos 

promovem uma perspectiva de ensino por pesquisa (EPP). 

Relativamente ao aspecto gráfico dos materiais, as opiniões foram divergentes, 

de um modo geral, podemos dizer que agradou os professores, mas consideramos que 

este seja um aspecto a melhorar. 

As limitações dos recursos didácticos indicadas foram praticamente inexistentes, 

no entanto alguns referem-se a aspectos de natureza metodológica, pontuais ou ao 

próprio processo de ensino, tais como: 

 algumas figuras não estarem em português;  

 limitação da aplicabilidade dos mesmos, uma vez que nem todas as 

escolas possuem computadores com ligação à Internet;  

 um professor sugeriu a utilização de uma animação em Flash de uma 

refinaria de petróleo.  

 

Na nossa opinião, as limitações indicadas pelos professores constituem 

sugestões que nos ajudarão a melhorar os recursos didácticos construídos.  

Embora não tivesse sido solicitado os professores avaliadores referiram-se à 

escassez de recursos didácticos com estas orientações, reconhecendo que este é um dos 

aspectos que condiciona a implementação de um ensino numa perspectiva CTS, nas 

escolas. Esta referência vai ao encontro do que os resultados da investigação em 

Didáctica das Ciências que aponta este como um dos obstáculos à implementação do 

ensino com tais orientações. 

Dos seis professores avaliadores quatro, pediram autorização para os utilizarem 

as suas aulas, o que indica que os recursos construídos, para além de irem ao encontro 

das Orientações para o ensino da Física e da Química e do apelo lançado pela UNESCO 

a todos os educadores, vão ao encontro das necessidades destes professores que se 

encontram a leccionar nas escolas, enquadrando-se nas suas perspectivas. 
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Fazendo uma pequena análise pessoal do modelo de validação adoptado, 

consideramos que, embora não fosse o mais compensador, foi adequado em termos de 

resultados. Pensamos que a opção pela validação em contexto de sala de aula seria 

muito interessante, embora tenhamos consciência de que seria impossível de 

concretizar, atendendo à limitação temporal, pelo que esta constitui uma limitação do 

presente trabalho. 

A análise e reflexão em grupo de professores, teria sido muito rica e talvez a 

mais compensadora. Não recorremos a este processo pelas razões já apresentadas 

anteriormente, neste documento. 

Consideramos, ainda, que a pequena reunião individual, com os professores, 

facilitou a recolha de dados, uma vez que se esclareceu, questão a questão o que se 

pretendia, bem como o projecto que estávamos a desenvolver. 

Atendendo à forma como se desenvolveu a recolha e tratamento dos dados, 

podemos considerar que este foi válido e fiável. 

Consideramos que o ensino das ciências numa perspectiva CTS é uma via 

promissora para o desenvolvimento de muitas competências nos mais variados 

domínios e que pode contribuir para a motivação dos alunos e dos próprios professores.  

Sabemos que a escassez de recursos didácticos com tais orientações é uma 

realidade e que a formação dos professores nesta área é um obstáculo à sua 

implementação. 

Embora as actuais Orientações Curriculares apontem no sentido do ensino CTS 

a verdade é que se os professores não conhecerem os fundamentos de tal orientação, 

não poderão introduzir as modificações metodológicas necessárias à sua concretização 

(Martins, 2002). 

Concordamos com a opinião de Martins (2002), considerando que é urgente a 

formação dos professores de ciências nesta área. É indispensável que as instituições de 

ensino superior assumam este desafio e que se implementem acções de formação 

contínua sobre os mais variados assuntos de natureza pedagógica, nomeadamente, 

acções sobre ensino de ciências de orientações CTS, onde os próprios professores 

construam recursos didácticos e abordagens CTS e sejam acompanhados aquando da 

sua implementação. Acreditamos, que só assim, poderemos alcançar os fins 

pretendidos, formar cidadãos informados, responsáveis e capazes a todos os níveis, 



 

116 

nomeadamente que sejam detentores de conhecimento científico, e que percebam as 

implicações deste na sociedade, bem como as suas relações com a tecnologia. 

Indivíduos capazes de entender a importância da autuação de cada um e da contribuição 

que esse acto tem num todo, isto é capazes de construir “um mundo melhor” – 

construindo um futuro sustentável. 

 

 

 

5.2 Limitações do Estudo 

O presente estudo é de natureza qualitativa, pelo que possui limitações inerentes 

a esta metodologia de investigação. Assim as conclusões a que chegamos são resultado 

de um grupo de professores, não se podendo, portanto generalizar. O grupo de 

professores era heterogéneo quer em termos de formação académica quer no que diz 

respeito à área geográfica onde leccionam, no entanto, não deixam de ser resultados 

correspondentes a um grupo de professores muito restrito. 

No que concerne às limitações de carácter operacional, relacionadas com as 

opções metodológicas identificamos três que são a extensão dos objectos de ensino 

tratados, a promoção da educação para o desenvolvimento sustentável e o processo de 

validação dos recursos didácticos construídos. 

Relativamente à extensão dos objectos de ensino tratados, este foi um dos 

principais problemas com os quais nos deparamos. No início deste estudo, aquando da 

planificação da abordagem que pretendíamos para o programa de Física e Química A, 

verificamos que o contexto escolhido, bem como os temas orientadores, nos permitiam 

construir recursos didácticos para todos os objectos de ensino preconizados no 

programa do 10º ano e até nos permitia a ligação com os do 11º ano, por exemplo, 

aquando do estudo da atmosfera tratar o problema das chuvas ácidas. Este contexto 

ainda permitiria fazer a ponte com os objectos de estudo da Química do 12º ano. Perante 

este facto, e ao nos apercebermos das potencialidades da exploração deste contexto, 

sentimo-nos tentados a fazê-lo. Contudo isto requeria um espaço temporal que não 

dispúnhamos. Assim, tivemos que fazer opções e seleccionar apenas alguns objectos de 
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estudo. Ao fazê-lo alargamo-nos nos objectos que queríamos abordar, para darmos a 

ideia de como é possível tratar todos os objectos de estudo e relacioná-los uns com os 

outros sem distinguir os que são referentes à componente de Física e os que são 

referentes à de Química. Como seleccionamos muitos objectos de estudo, não fizemos 

um aprofundamento dos mesmos. Também, para colmatar este aspecto, optámos pelo 

portfólio, como documento aberto, para que o professor possa acrescentar outros 

recursos que permitam aprofundar os mesmos.  

Devido à extensão do trabalho desenvolvido, sentimos que não nos debruçamos 

o pretendido sobre cada um dos temas. Se tivéssemos optado por tratar apenas um dos 

temas, as actividades construídas seriam, com certeza mais ricas, contudo consideramos 

que seria um pouco redutor, pois não conseguiríamos mostrar a ideia principal, que é 

como se pode fazer uma abordagem de um programa sem compartimentar os saberes, 

respondendo apenas a questões de partida que nos levam a um fim específico, neste 

caso, educar para a sustentabilidade. 

 

No que concerne à educação para o desenvolvimento sustentável, sabemos que 

para o conseguir na totalidade, não podem ser apenas tratados assuntos de carácter 

ambiental, deverão ser abordados temas como a explosão demográfico, as desigualdades 

sociais, entre outros, tal como referimos no capítulo 2. Consideramos que a educação 

para o desenvolvimento sustentável só poderá ser conseguida com o contributo de todas 

as disciplinas e nunca apenas numa disciplina individualmente. Deverá existir um 

projecto curricular a desenvolver em todas as disciplinas, todas elas abordando uma 

perspectiva e que num todo se traduz na educação para a sustentabilidade.  

No nosso caso, mostramos de que forma a nossa disciplina pode contribuir, 

nomeadamente no que concerne à escassez de recursos e suas implicações. 

 

O processo de validação pelo qual optámos possui limitações, que já referimos 

neste documento. Para além dessas, consideramos que a amostra foi suficiente mas 

pequena. Poderíamos ter estendido a análise dos recursos didácticos e aplicação de 

questionários a uma amostra de maiores dimensões, contudo sabemos que nem sempre 

os professores se mostram receptivos, pelo que os que seleccionamos, sabíamos que 

iriam fazer uma análise cuidada e os resultados iriam ser fiáveis. Consideramos que não 
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seria pelo facto de termos uma amostra de maior dimensão que poderíamos tirar 

conclusões, pois os resultados não deixariam de ser respostas individuais. 

A aplicação dos recursos didácticos construídos em sala de aula seria muito 

interessante e tornaria esta investigação muito mais rica, contudo, atendendo à limitação 

temporal não nos seria possível fazê-lo, assim deixamos esta como uma sugestão para 

futuras investigações. 

 

5.3 Sugestões para futuras investigações 

O presente estudo foi desenvolvido no sentido de dar um contributo para o 

desenvolvimento de materiais de orientações CTS, utilizáveis por professores do Ensino 

Secundário em contextos escolares, perspectivando a educação para o desenvolvimento 

sustentável. Os resultados da investigação em Didáctica evidenciam que a falta de 

recursos didácticos, com estas orientações é um dos obstáculos à implementação do 

ensino CTS, nas práticas pedagógicas.  

Os recursos didácticos construídos foram validados por professores experientes e 

que se encontram a leccionar o programa de Física e Química A. Consideramos que 

seria um estudo interessante a sua validação em contexto de sala de aula, isto é, o 

acompanhamento dos professores, aquando da implementação dos mesmos, bem como 

uma avaliação das competências desenvolvidas nos alunos. 

Optámos, de forma fundamentada, pelo contexto geral Crise energética, e 

seleccionamos três temas orientadores, Petróleo, atmosfera e energias renováveis – 

energia solar. Para estes seleccionamos algumas questões de partida, a partir das quais 

se pressupõe que os alunos atinjam determinadas competências e adquiram 

conhecimento relativamente a alguns objectos de estudo do programa. Devido à 

extensão do programa e à limitação temporal de que dispúnhamos para desenvolver este 

estudo, tivemos que optar por uns em detrimento de outros. Consideramos, no entanto, 

que estes são o ponto de partida para discussão de assuntos relacionados com o tema e 

que o professor pode desenvolver outros recursos complementares que permitam a 

abordagem de outros objectos de estudo que integram o programa. É esse o motivo, do 

produto final deste estudo ser um portfólio e não um documento fechado. Apesar disso, 
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consideramos, que seria interessante a construção de outros recursos complementares 

que abordassem os objectos de estudo que não estão explicitamente contemplados nos 

recursos construídos, nomeadamente, a Unidade 2, do Programa de Física e Química A, 

Energia em movimentos. 

Um outro estudo interessante, seria complementar o portfólio, construído para o 

10º ano, com recursos construídos com as mesmas orientações, e com os mesmos temas 

orientadores ou complementares, para o 11º ano de escolaridade, uma vez que os 

objectos de estudo se enquadram perfeitamente nas temáticas seleccionadas. 
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Orientações para o Professor 

 

Os Recursos Didácticos (RD) que a seguir se apresentam, foram construídos 

para integrarem um portfólio para o professor. O portfólio é um documento individual, 

pelo que cada utilizador deverá acrescentar os documentos que considerar mais 

adequados. Poderão ser acrescentados planos de aula, outros recursos didácticos 

complementares, filmes, reflexões individuais, entre outros. 

Pretende-se fazer uma abordagem do programa de Física e Química A com vista 

à educação para o desenvolvimento sustentável. Para o efeito construíram-se RD de 

orientações CTS, por considerarmos esta uma via promissora para atingir os fins 

pretendidos. 

A abordagem CTS do programa de Física e Química A, desenvolve-se em torno 

de um contexto geral, a crise energética. Assim, seleccionaram-se três temas 

orientadores: petróleo, atmosfera e energias renováveis - energia solar. 

 

Para o primeiro tema (petróleo) foram construídas duas actividades. A actividade 

1 é uma actividade introdutória que pretende sensibilizar os alunos para a escassez do 

petróleo e para os problemas sociais associados a este combustível.  

Na actividade 2 deste tema, caracteriza-se o petróleo como mistura de 

substâncias, a separação dos seus componentes e a importância económica que os 

mesmos representam na sociedade actual. Pretende-se, ainda alertar para os riscos 

ambientais associados à sua extracção, transporte e refinação. 

O segundo tema intitula-se atmosfera. Pretende-se dar uma ideia geral de como a 

actividade antropogénica tem contribuído para a modificação da sua composição 

química, levando ao aparecimento de problemas de preocupação mundial.  

 

A abordagem do tema 2, atmosfera, vem na sequência da exploração do tema 

anterior (Petróleo), cuja combustão, e dos seus derivados contribui largamente para os 

referidos problemas ambientais. 
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Este tema vem “abrir caminho” para o desenvolvimento do tema seguinte 

(Energias renováveis – energia solar), constituindo esta a alternativa possível para a 

minimização dos problemas ambientais e uma via promissora para a resolução da crise 

energética mundial. 

Para o tema atmosfera construíram-se cinco actividades e para o tema energias  

renováveis – energia solar, quatro actividades. 

 

 

Metodologia 

 

Todas as actividades começam com uma questão-problema, à qual se pretende 

dar resposta. Pretende-se um ensino numa perspectiva de Ensino por Pesquisa (EPP), 

assim, o papel do professor será o de orientar o aluno, ou o grupo de alunos, no sentido 

de dar resposta às questões-problema. 

 

A partir de notícias actuais e documentos oficiais lançam-se questões cuja 

resposta pressupõe o conhecimento de conteúdos específicos da área das Ciências, 

nomeadamente da Física e da Química, constituindo este o caminho para o 

desenvolvimento de competências que permitam, aos alunos, serem críticos e 

responsáveis perante situações relacionadas com a crise energética que estamos a 

atravessar. 
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Competências a desenvolver nos alunos 

 

1. Analisar o problema da crise energética e relacioná-lo com a escassez de 

combustíveis fósseis 

2. Associar o problema a contaminação atmosférica com a dependência mundial 

dos combustíveis fósseis  

3. Compreender os aspectos científicos relacionados com o efeito de estufa e a 

camada do ozono;  

4. Conhecer as causas do efeito de estufa e da destruição da camada de ozono, bem 

como as consequências para a saúde e Ambiente;  

5. Adquirir atitudes e valores que permitam ser críticos e responsáveis perante 

situações relacionadas com a contaminação atmosférica.  

6. Assumir a necessidade de proteger a atmosfera como condição indispensável 

para assegurar o desenvolvimento sustentável do nosso planeta; 

7. Desenvolver campanhas de informação e divulgação sobre as repercussões do 

efeito de estufa e da destruição da camada do ozono, de forma a promover a 

preservação do nosso planeta por parte de todos; 

8. Assumir a necessidade de encontrar fontes de energia alternativas, não 

poluentes, numa perspectiva de desenvolvimento científico-tecnológico, 

económico, político e social (relações CTS) 
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PETRÓLEO 

 

 

 

“Esta década marca o início do declínio da era do petróleo. Não porque ele vá 

acabar amanhã, mas porque outras fontes de energia, mais limpas e mais baratas, vão 

ocupar o seu lugar” 

 www.dep.fem.unicamp.br/ boletim/BE13/artigo4.htm 

www.apinguela.com/.../ imagepages/image3.htm 
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Objectivos CTS por actividade 

Actividade Objectivos CTS 

1. Porque estamos a atravessar 

uma crise mundial de energia? 

1) Reconhecer o petróleo como sendo um combustível fóssil. 

2) Compreender porque os combustíveis fósseis, 

nomeadamente o petróleo, são fontes de energia não renováveis. 

3) Conhecer a exploração mundial de petróleo. 

4) Saber quais os países maiores consumidores e produtores 

de petróleo. 

5) Compreender como a sociedade actual depende do 

petróleo e seus derivados. 

6) Conhecer as implicações económicas do petróleo 

Interpretar dados de gráficos e tabelas 

7) Fazer uma estimativa da duração das reservas petrolíferas 

8) Compreender a necessidade de assumir atitudes capazes 

de assegurar a sustentabilidade das fontes de energia. 

2.Do petróleo bruto ao produto 

final? 

1) Classificar quanto à origem, natural ou sintética, de alguns 

materiais de uso corrente* 

2) Distinguir substâncias de misturas de substâncias .* 

 

3) Caracterizar uma mistura pela combinação das substâncias 

constituintes e pelo aspecto macroscópico uniforme (mistura 

homogénea) ou não uniforme (mistura heterogénea) que podem 

apresentar.* 

 

4) Assumir o conceito de átomo como central para a 

explicação da existência das moléculas e dos iões.* 

 

5) Interpretar os princípios subjacentes à separação de 

componentes de algumas misturas..* 
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6) Reconhecer que o petróleo bruto é uma mistura 

heterogénea de hidrocarbonetos. 

 

7) Saber como se separam as diferentes fracções do petróleo. 

 

8) Identificar um hidrocarboneto como sendo composto por 

carbono e hidrogénio. * 

 

9) Explicitar que a mudança de estado físico de uma 

substância não altera a natureza dessa substância e que se 

mantém a unidade estrutural.* 

 

10) Descrever percursos a seguir para dar resposta a 

problemas a resolver experimentalmente. * 

 

11) Reconhecer o petróleo como matéria-prima de muitos 

materiais de uso corrente e dos quais a sociedade actual 

depende. 

 

12) Localizar as refinarias de petróleo existentes em 

Portugal. 

 

13) Justificar a diferença entre uma gasolina sem chumbo 95 

e uma gasolina sem chumbo 98 pelo respectivo índice de 

octano. 

 

14) Saber porque se utilizam aditivos na gasolina. 

 

15) Conhecer as implicações para a saúde humana da 

utilização de aditivos nas gasolinas. 

. 

16) Conhecer os riscos ambientais associados à exploração, 

transporte e refinação do petróleo e seus derivados 
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Actividade 1  

Por que estamos a atravessar uma crise mundial de energia? 

A actual crise mundial de energia, com o petróleo ("ouro negro") no primeiro 

plano, tem-se revelado como um dos problemas económicos e políticos mais graves da 

actualidade. Contudo, a descoberta de novos recursos energéticos e a aplicação de novas 

técnicas podem proporcionar a chave para solucionar a crise desencadeada. 

 

Lê o texto seguinte 

 

 

Cartel prevê menor crescimento do consumo em 2005 

 

Preço do petróleo cai após revisão das previsões da OPEP 

O preço do petróleo caiu hoje nos principais mercados internacionais, depois de a 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ter anunciado a redução das suas 

estimativas de aumento de consumo para o próximo ano. 

 

Segundo o cartel, a subida dos preços sentida no último ano vai levar a uma retracção do 

consumo diário mundial em 2005, que deverá subir para 83,41 milhões de barris por dia, menos 

130 mil barris do que anteriormente esperado. 

 

Os países da OPEP estão a produzir ao nível mais elevado desde 1979, cerca de 30 milhões 

de barris por dia, para responder ao aumento da procura mundial. 

 

Assim que foram conhecidas as novas previsões, os preços do crude começaram a inverter 

a tendência de subida.  

Em Nova Iorque, depois de hoje ter ultrapassado a barreira dos 55 dólares, o barril de 

crude para entrega em Novembro caiu 2,2 por cento, para 53,70 dólares, a descida mais acentuada 

desde 10 de Setembro. Em Londres, o barril de Brent para entrega em Dezembro caiu dois por 

cento, para 48,95 dólares. 

Lusa Público.pt  18-10-2004  
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1 -  Sublinha no texto, os termos que desconheces. Procura informação que te 

permita esclarecer o seu significado. 

 

2 -  Qual o assunto que o texto trata? 

 

3 -  O que é a OPEP? Quais os países que a constituem? 

 

4 -  O texto faz referência ao “barril de Brent”. Qual o significado deste termo? 

 

5 -  É frequente ouvirmos, através da comunicação social, notícias relacionadas com 

o preço do petróleo. Porque razão esta problemática é tão relevante socialmente? 

Elabora um poster onde coloques os teus pontos de vista, devidamente 

fundamentados. 

 

6 -  O barril é uma unidade frequentemente utilizada nos meios de comunicação 

social quando falam dos mercados internacionais de petróleo. O barril equivale a 159 

litros de petróleo. Faz uma estimativa, de acordo com a notícia apresentada, do 

consumo diário mundial de petróleo esperado para 2005. 

 

7 -  Os seguintes documentos referem-se às reservas mundiais de petróleo bruto 

comprovadas em 2003 e à respectiva exploração mundial. 
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Os 5 países maiores produtores de Petróleo 

 

País Produção 

Arábia Saudita 9.817 

Rússia 8.543 

Estados Unidos 7.454 

Irão 3.852 

China 3.396 

Unidade: Milhares de barris por dia 

Fonte: BP. "Stadistical Review of World Energy 2004" 

 

Unidade: Milhares de milhões de barris 

Fonte: BP. "Stadistical Review of World Energy 2004"  
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 Fonte: BP. "Stadistical Review of World Energy 2004"  

 

 

7.1 -  Qual a quantidade de barris de petróleo extraída por estes cinco países em 

2003? 

 

7.2 -  Qual a região que consumiu mais petróleo em 2003? E menor? 

 

7.3 -  Considerando que a quantidade de barris de petróleo extraída se mantém nos 

próximos anos, faz uma estimativa da duração das reservas petrolíferas. 
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Algumas Sugestões de Resposta 

2. O texto fala do preço do petróleo. 

 

3. A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. É uma 

organização inter-governamental, constituída actualmente por 11 países: Algéria; 

Indonésia; Republica Islâmica do Irão; Iraque; Kwait; Líbia; Nigéria; Catar; Arábia 

Saudita; Enunciados Árabes e Venezuela. 

 

4. O termo “barril de Brent” refere-se ao barril de petróleo bruto. 

 

5. Trabalho de pesquisa. 

 

6. É esperado um consumo de 83,41 milhões de barris por dia, isto equivale a : 

8341 00 × 159 = 1,326219 × 1010 l 

isto é, 13262,19 milhões de litros por dia. 

 

7.1. A quantidade de petróleo extraída pelos 5 países em 2003 foi de 33.062 

milhares de barris por dia. 

 

7.2. A região que consumiu maior quantidade de petróleo em 2003 foi a América 

do Norte e menor quantidade foi a África. 

 

7.3. As reservas de petróleo totais apresentadas no gráfico são de 1147.5 

milhares de milhões de barris. Considerando que o consumo diário se mantém como em 

2005, a previsão será:  

anosdias 38103757,1
1041,83
105,1147 4

6

9

≅×=
×
×

 

Atendendo aos dados apresentados, as reservas petrolíferas mencionadas terão 

uma duração previsível de aproximadamente 38 anos 



 

138 



 

 139 

Actividade 2 

Do petróleo bruto ao produto final? 

 

Em 1947, no Golfo do México, 

usaram-se as primeiras sondas marinhas 

com estruturas metálicas fixas apoiadas 

no fundo marinho. Este tipo de 

plataformas eram bastante caras e 

utilizadas em águas de pouca 

profundidade, até 50 metros. Foram, 

mais tarde, substituídas por plataformas 

móveis com auto-elevação ( Jack-up ) sendo, ainda hoje, muito utilizadas. Estas 

plataformas flutuantes operam em profundidades até 100 metros. São sustentadas por 

enormes colunas ocas que imergem até 20 metros de profundidade, sem tocar o fundo, 

usando um sistema de ancoragem que lhes permite neutralizar a acção dos ventos, das 

marés e das tempestades. A mesma plataforma é utilizada para um grande número de 

perfurações. 

As plataformas mais recentes utilizam-se em águas com profundidade superior a 100 

metros, sendo as mais frequentes de 200 metros, podendo ir até aos 3.000 metros. Estas 

plataformas flutuantes têm sistemas especiais de posicionamento dinâmico. Usam 

hidrofones especiais, colocados na borda da plataforma, que recebem sinais acústicos 

provenientes de uma ou várias estações emissoras colocadas no fundo do mar. Os 

hidrofones estão em permanente ligação com uma central de cálculo que transmite a um 

sistema de propulsores as ordens necessárias para manter a plataforma centrada sobre o 

furo, compensando os movimentos resultantes da ondulação marinha e das correntes 

marinhas. 

Adaptado de: http://histpetroleo.no.sapo.pt 

 

Para te ajudar a responder às questões seguintes, consulta a página da Internet da GALP  

http://www.galpenergia.com/Galp+Energia/Portugues/academia+energia/petroleo/Diversos/Processo+Prod

utivo/Processo+Produtivo.htm 
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1 -  O texto refere-se à extracção do petróleo. Este é uma matéria-prima retirada 

directamente da natureza. Como se forma o petróleo bruto?  

 

2 -  Como é feita a extracção do petróleo bruto? 

 

3 -  O petróleo bruto tem que passar por um processamento designado refinação 

antes de ser disponibilizado para consumo. Esta consiste numa série de tratamentos 

físicos e químicos que visam a separação do petróleo bruto em numerosos 

componentes, os chamados derivados. De acordo com as características do petróleo 

bruto e do objectivo pretendido escolhe-se um entre os vários processos de refinação.  

3.1 -  Como é constituído o petróleo bruto? 

3.2 -  Como é feita a separação dos componentes desta mistura 

3.3 -  O esquema seguinte traduz, o processo de refinação do petróleo bruto. 

 

Fonte: http://images.google.pt 

 

3.3.1 -  Quais os produtos resultantes da refinação do petróleo bruto? 

3.3.2 -  Apenas 25% do petróleo bruto destilado pode ser usado como Gasolina e 

cerca de 30% como Gasóleo. No entanto a Gasolina e o Gasóleo são os 

produtos mais solicitados pelo mercado. Utilizando processos químicos 

consegue-se aumentar os rendimentos nestes produtos e garantir a sua 

conformidade ambiental. O processo mais utilizado para este efeito, 

designado de alquilação, consiste na utilização de um catalisador para obter 
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hidrocarbonetos com alto índice de octano ( Alquilado ), usados para a 

produção de gasolinas. Explica o que é o índice de octano de uma gasolina. 

3.3.3 -  No mercado encontra-se disponibilizada gasolina sem chumbo 95 e 

gasolina sem chumbo 98. Em que diferem as duas? 

3.3.4 -  Em alguns casos, o índice de octanas de um combustível pode ser 

aumentado, adicionando uma pequena quantidade de aditivos de grande 

poder anti detonante. Esses aditivos são geralmente tretametil de chumbo Pb 

(C2H5) e tretaetil de chumbo Pb (CH3)4. Entre os dois aditivos, o mais eficaz 

é o tretaetil de chumbo. No entanto ambos causam alguns problemas 

ambientais. Actualmente, em Portugal, vendem-se as gasolinas sem 

chumbo, optando-se por instalar catalisadores nos veículos automóveis. 

Procura conhecer quais os problemas associados à utilização de chumbo nas 

gasolinas. 

3.3.5 -  O petróleo é matéria-prima de muitos materiais utilizados no nosso dia-a-

dia. Enumera alguns. 

3.3.6 -  Identifica as refinarias existentes em Portugal. 

 

4 -  A utilização do petróleo traz grandes riscos para o meio ambiente desde o 

processo de extracção, transporte, refinação, até ao consumo, com a produção de 

gases que poluem a atmosfera. Os piores danos acontecem durante o transporte de 

combustível, com vazamentos em grande escala de oleodutos e navios petroleiros. 

Faz um levantamento da ocorrência de catástrofes associadas à produção, 

transporte do petróleo e seus derivados. 

 

5 -  Actividade experimental  
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Em grupo, planifica uma actividade experimental que te permita dar resposta à 

questão-problema. Para isso: 

 Começa por emitir hipóteses e prever resultados que te permitam 

responder à questão problema; 

 Planifica a tua actividade experimental; 

 Faz uma lista do material necessário; 

 Discute essa planificação com os teus colegas e professor, 

 Realiza a experiência; 

 Recolhe os dados e interpreta-os, tendo por base os conhecimentos 

e resultados de investigações; 

 Elabora um relatório com a estrutura que já conheces. 

Questão problema: 

O petróleo bruto é uma mistura de muitas substâncias. A 

refinação do petróleo consiste na separação do mesmo em 

fracções. Como sabes uma das fracções do petróleo é a gasolina. 

Como se obtém a gasolina a partir do petróleo bruto? 
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Algumas sugestões de resposta 

 

1. O petróleo é formado pelo processo de decomposição de matéria orgânica, 

restos vegetais, algas, alguns tipos de plâncton e restos de animais marinhos. Esta 

decomposição ocorre durante centenas de milhões de anos da história geológica da 

Terra, sob a acção de determinada condições, como temperatura e pressão, adequadas. 

O ambiente marinho reúne estas condições.  

 

2. Se as jazidas de petróleo forem economicamente rentáveis, podem ser 

exploradas através de poços profundos, que podem ser feitos na terra ou no mar. Na 

prospecção de jazigos de petróleo utilizam-se, entre outros, métodos geofísicos como 

por exemplo os métodos sísmicos, que permitem investigar a estrutura da terra em 

profundidade. 

No caso de se fazer a prospecção em terra, podem usar-se equipamentos que 

produzem sismos de pequena intensidade. As vibrações produzidas atravessam as 

camadas de rochas e reflectem-se quando passam de umas camadas para outras. As 

vibrações reflectidas nas camadas profundas são detectadas na superfície por aparelhos 

chamados geofones e registadas em, equipamentos próprios muito sofisticados. Depois 

de processadas em grandes computadores permitem aos especialistas estudar a natureza 

do subsolo e fazer mapas das estruturas geológicas. Quando os estudos sugerem a 

existência de uma jazida de petróleo de dimensão económica faz-se uma sondagem de 

pesquisa. Para isso monta-se numa plataforma adequada uma sonda capaz de fazer furos 

no subsolo até grandes profundidades. 

Se a sondagem provar a existência de um jazigo de petróleo, instala-se 

equipamento de produção. Se a pressão do jazigo for baixa, pode ser necessário instalar 

equipamento de bombagem.  

Pode também ser instalado um sistema que permite a injecção de água e gás de 

modo a manter o jazigo com pressão suficiente para que o petróleo possa fluir nos 

poços. 
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O petróleo produzido é enviado para as refinarias. Se estas não estiverem muito 

longe dos poços o transporte pode ser feito por condutas (pipelines) ou então através de 

grandes petroleiros que cruzam os oceanos desde as zonas de produção até às grandes 

refinarias. 

Adaptado de: www.galpenergia.com 

 

 

3.1. O petróleo bruto é uma mistura de hidrocarbonetos.  

Os hidrocarbonetos são compostos de carbono e hidrogénio, sendo por isso 

constituído por grandes quantidades destes elementos. Contém também, embora em 

menores quantidades, Oxigénio, Azoto e Enxofre. 

 

3.2. De forma a serem utilizados como fontes energéticas, os hidrocarbonetos 

têm que ser separados em diferentes fracções. A este processo chama-se Refinação do 

Petróleo. Na refinação utiliza-se a destilação fraccionada como forma de separar os 

diversos componentes da mistura. 

A destilação fraccionada baseia-se no facto de cada componente ter um ponto de 

ebulição diferente. 

 

3.3.1. Da destilação do petróleo bruto obtemos os seguintes componentes: éter 

de petróleo; benzina; nafta; gasolina; querosene; gasóleo; óleos lubrificantes; resíduos 

(asfalto, pixe e coque) e subprodutos (parafina e vaselina). 

 

3.3.2. O índice de octano de uma gasolina refere-se à percentagem dos 

compostos orgânicos, isso-octano (C8H18) e heptano (C7H16) presentes numa gasolina. 

Este está relacionado com o poder anti detonante. Quanto maior for o índice de octano 

mais anti detonante será o combustível e, por conseguinte, maior será a capacidade de 

suporte das altas pressões sem sofrer detonação, e maior será o rendimento do 

equipamento que a utiliza como combustível. 
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3.3.3. As duas gasolinas diferem no índice de octano. A gasolina sem chumbo 98 

possui maior índice de octano que a gasolina sem chumbo 95, pelo que possui um maior 

poder anti detonante e portanto está associada a um maior rendimento do motor. 

 

3.3.4. O chumbo, quando presente em elevadas concentrações, pode levar a 

distúrbios em praticamente todas as partes do organismo (sistema nervosos central, 

sangue e rins), podendo levar à morte. 

 

3.3.5. O petróleo é a matéria-prima do propano e do butano (gases de uso 

doméstico e industrial); a gasolina; querosene (combustível dos aviões, iluminação); 

gasóleo; lubrificantes; fuelóleo; asfalto; termoplásticos; poliestireno; polieteno; 

policloreto de vinilo (PVC); resinas; poliéster; o poliuretano preparado na forma líquida 

serve para tintas ou vernizes, e na forma de espuma para estofos e enchimentos; os 

silicones são utilizados em borrachas de silicone, tintas, materiais de isolamento 

eléctrico, laminados, impermeabilização de paredes, tecidos que não mancham e 

cosméticos; medicamentos. 

 

3.3.6. Em Portugal existem duas refinarias: a de Sines e a do Porto (Leixões). 

Actualmente existe um projecto para a construção de uma mega refinaria, em Sines, que 

irá ser a maior da Península Ibérica. 

 

4. Trabalho de pesquisa. 

 

5. Trabalho experimental 

 

Hipótese: 

A gasolina pode ser separada do petróleo bruto através de uma destilação 

fraccionada. 
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Sugestão: 

Para simular o petróleo bruto, considerando que este é uma mistura de 

substâncias que possuem pontos de ebulição suficientemente diferentes para serem 

separados por uma destilação fraccionada, pode utilizar-se uma mistura de álcool, água 

e acetona. 
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ATMOSFERA 

 

 

 

 

 

http://images.google.pt/imghp?hl=pt-PT 
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Objectivos CTS por actividade 

Actividade Objectivos CTS 

1. De onde provêm os gases 

que poluem a atmosfera? 

1. Reconhecer a produção de energia eléctrica nas 
centrais termoeléctricas como uma das 
principais fontes de emissão de CO2 para a 
atmosfera. 

2. Conhecer a situação específica de Portugal 
relativamente  à emissão de CO2 nas centrais 
termoeléctricas. 

3.  Saber o que são poluentes atmosféricos 
4.  Explicar como alguns agentes naturais e a 

actividade humana provoca alterações na 
concentração dos constituintes da atmosfera. 

5.  Compreender o funcionamento de uma central 
termoeléctrica 

6.  Relacionar o aumento da produção emissão de 
CO2 , em alturas de seca com o aumento da 
produção de electricidade nas centrais 
termoeléctricas; 

7.  Compreender o significado do termo eficácia 
numa central termoeléctrica; 

8.  Reconhecer que existem diplomas legais que 
regulam as emissões de poluentes 
atmosféricos. 

9.  Relacionar o desenvolvimento da tecnologia 
mais eficiente e menos poluente com a redução 
da emissão de gases de efeito de estufa; 

10. Relacionar a evolução da atmosfera com os 
gases nela presentes.* 

11. Explicar como alguns agentes naturais e  
actividade humana provocam alterações na 
concentração dos constituintes vestigiais da 
troposfera.* 

 

2.Efeito de estufa: amigo ou 

inimigo? 

1. Relacionar a queima de combustíveis fósseis 
com o acréscimo de gases de efeito de estufa na 
atmosfera; 

2.  Identificar os gases responsáveis pelo efeito de 
estufa, 

3. Tomar consciência da necessidade de adquirir 
comportamentos capazes de reduzir os gases de 
efeito de estufa; 

4.  Reconhecer que sem a existência de efeito de 
estufa não seria possível a vida na Terra , que o 
que é prejudicial é o seu aumento, 
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5. Entender que o conhecimento científico é 
essencial para suportar a tomada de decisão a 
nível político no que respeita ao ambiente; 

6. Compreender como varia a temperatura nas 
várias camadas da atmosfera; 

7. Perceber o que é o albedo de um Planeta. 
8. Explicar que a temperatura média da Terra é em 

grande parte determinada pela radiação que ela 
recebe do Sol, mas que esta também emite 
energia, pois, caso contrário, ficaria cada vez 
mais quente.* 

9. Associar a divisão da atmosfera em camadas aos 
pontos de inflexão da variação da temperatura 
em função da altitude.* 

10. Indicar que todos os corpos emitem energia.* 
11.  Relacionar a potência total irradiada por uma 

superfície com a respectiva área e a quarta 
potência da sua temperatura absoluta (Lei de 
Stefan-Boltzmann).* 

12. Identificar a zona do espectro electromagnético 
em que é máxima a potência irradiada por um 
corpo, para diversos valores da sua 
temperatura.* 

13. Relacionar as zonas do espectro em que é 
máxima a potência irradiada pelo Sol e pela 
Terra com as respectivas temperaturas.* 

14. Identificar situações de equilíbrio térmico.* 
15. Explicitar que quando um sistema está em 

equilíbrio térmico com as vizinhanças, as 
respectivas taxas de emissão e absorção de 
radiação são iguais.* 

16. Determinar a temperatura média de equilíbrio 
radioactivo da Terra  a partir do balanço entre a 
energia solar absorvida e a energia da radiação 
emitida pela superfície da Terra e atmosfera.* 

17. Interpretar o valor real da temperatura média da 
Terra a partir da absorção e reemissão de 
radiação por alguns gases presentes na 
atmosfera.* 

3. Ozono, benéfico ou 

prejudicial? 

1. Reconhecer que o ozono troposférico é um 
poluente enquanto que o ozono na estratosférico 
é essencial para a vida na Terra; 

2.  Perceber o que são percursores de ozono e as 
respectivas fontes de emissão; 

3. Conhecer a situação específica da região 
onde vivem, relativamente à concentração diária 
de ozono troposférico, com vista à tomada de 
posição crítica e fundamentada; 

4. Conhecer as implicações das elevadas 
concentrações de ozono troposférico para a 
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saúde humana; 
5. Saber que existem limites na concentração 

deste gás na troposfera, que se encontram 
devidamente regulamentados; 

6. Compreender o que são COV, respectiva 
origem e implicações da sua existência na 
atmosfera; 

7. Interpretar o significado de “buraco da 
camada de ozono”;* 

8. Reconhecer que os CFC´S e COV são 
hidrocarbonetos ou derivados halogenados, e 
aplicar a respectiva nomenclatura da IUPAC; 

9.  Reconhecer a importância dos catalisadores 
na diminuição das emissões de percursores de 
ozono; 

10. Compreender o efeito da radiação na 
produção do ozono estratosférico.* 

11. Explicar o balanço O2/O3 na atmosfera em 
termos de fotodissociação de O2 e O3.* 

12. Explicar a importância do equilíbrio anterior 
para a vida na Terra.* 

13. Interpretar a formação de radicais livres na 
atmosfera (estratosfera e troposfera) HO , Br• e 
Cl  como resultado da interacção entre a 
radiação e a matéria.* 

14. Interpretar a atmosfera como filtro solar.* 
15. Indicar alguns agentes (naturais e 

antropogénicos) que podem provocar a 
destruição do ozono.* 

16. Discutir os resultados da medição da 
concentração de ozono ao longo do tempo, como 
indicador do problema da degradação da camada 
do ozono.* 

17. Interpretar o significado da frase “buraco da 
camada do ozono” em termos da diminuição da 
concentração daquele gás.* 

18. Indicar o significado da sigla CFC .* 
19. Explicar onde se utilizam os CFC. 
20. Indicar alguns substitutos dos CFC e suas 

limitações.* 
21. Exprimir o significado de Dose Letal 

(DL50).* 

 

4. Dia Internacional para a 

Protecção da camada do ozono? 

1. Conhecer algumas medidas politicas essenciais 
para o controle das emissões responsáveis pela 
destruição da camada do ozono; 

2. Elaborar documentos fundamentados sobre o 
tema com vista à sua divulgação; 
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5. Para que servem os cremes 

solares? 

1. Interpretar o modo como actua um filtro solar.* 
2. Indicar o significado de índice de protecção 

solar.* 
3. Reconhecer que a atmosfera é formada por uma 

solução gasosa na qual se encontram outras 
dispersões como os colóides e suspensões na 
forma de material particulado.* 

4. Distinguir solução, suspensão e colóide.* 
5. Explicitar a composição quantitativa de uma 

solução.* 
6. Exprimir a composição quantitativa média da 

atmosfera de formas diversas e estabelecer a 
correspondência adequada. 

* - Retirado do Programa de Física e Química A. 
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Actividade 1 

 

De onde provêm os gases que poluem a atmosfera? 

 

1 -  Lê o texto seguinte que é o excerto de uma notícia do Jornal Público.  

 

 

 

 

Fonte: http://images.google.pt 
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Alerta da Quercus 

Central de Sines produziu 4,8 milhões de toneladas de  

poluição entre Janeiro e Julho 

04.10.2005 - 11h53   Lusa  

 

A termoeléctrica a carvão da EDP em Sines produziu 4,85 milhões de toneladas de dióxido de 

carbono entre Janeiro e Julho deste ano, níveis que a associação ambientalista Quercus considera “muito 

preocupantes.” 

A termoeléctrica de Sines aparece em 15º lugar numa lista das 30 fábricas mais poluidoras da 

União Europeia (EU) num estudo da World Wildlife Fund (WWF) International divulgado hoje. 

De acordo com o estudo, a central de Sines produz 1050 gramas de dióxido de carbono por cada 

kilowatt/hora, contra os 1350 gramas produzida pela fábrica mais poluidora, a Ágios Dimitrios, na Grécia. 

Em emissões absolutas, segundo as contas feitas pela Quercus, a central de Sines produziu 4,85 

milhões de toneladas de CO2 entre Janeiro e Julho deste ano. 

“É problemática a relação entre a quantidade de dióxido de carbono por electricidade 

produzida,”sublinhou Francisco Ferreira, explicando que a “fraca taxa”se deve ao facto de ser uma central 

antiga e a carvão. “Como é uma central a carvão um pouco mais antiga, a sua eficácia [produção versus 

poluição] acaba por ser reduzida, sustentou. 

Para Francisco Ferreira, esta situação é “preocupante porque Sines é a central termoeléctrica de 

maior potência no país, a que mais tem funcionado e responsável pela maior parte da electricidade 

produzida em Portugal.” 

“Enquanto que uma central nova de gás natural como a do Carregado consegue a sua eficácia na 

ordem dos 50 %, uma central como a de Sines aproveita apenas cerca de 30 %”, justificou. 

Entre Janeiro e Julho deste ano, em relação ao período homólogo do ano passado, as emissões de 

CO2 das centrais térmicas em Portugal aumentaram 35%. 

“Foi um aumento brutal”, frisou Francisco Ferreira, adiantando que contribuíram para esta 

situação a seca e o aumento na ordem de seis por cento do consumo da electricidade. 

Para o ambientalista, a única forma de melhorar esta situação “é haver preferência por outras 

centrais termoeléctricas mais eficientes. 

A organização classificou fábricas implementadas nos 25 países da União Europeia segundo a 

sua eficácia, um cálculo baseado no número de gramas de dióxido de carbono emitidas por kilowatt de 

electricidade gerado. 

“O sector eléctrico é responsável por 37% de todas as emissões de CO2 de origem humana, 

considerou Imogen Zethoven, líder da campanha Power Switch do WWF 
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1.1 -  Sublinha no texto os termos que desconheces. Procura informação que te 

permita dar resposta às tuas dúvidas. 

1.2 -  Qual o assunto de que trata o texto? 

1.3 -  O que é uma central termoeléctrica? 

1.4 -  O texto refere-se a um estudo elaborado pela World Wildlife Fund. De que 

organização se trata? 

1.5 -  A central termoeléctrica de Sines é a de maior potência em Portugal e a que 

mais tem funcionado, sendo responsável pela maior parte da electricidade 

produzida no nosso País. No Despacho conjunto nº 686-E/2005 (abaixo 

copiado) encontram-se definidas as licenças de emissão a atribuir a cada 

instalação até Dezembro de 2007. 

 

1.5.1 -  Qual das centrais termoeléctricas irá emitir maior quantidade de CO2 

para a atmosfera, neste período? Quais os principais problemas associados a 

essa emissão? 

1.5.2 -   Onde se localizam as centrais termoeléctricas no nosso país? 

 

1.6 -  A notícia relaciona o aumento das emissões de CO2 com a situação de seca em 

Portugal: "Foi um aumento brutal", frisou Francisco Ferreira, adiantando que 

contribuíram para esta situação a seca e o aumento na ordem dos seis por 

cento do consumo da electricidade.  
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Como explicas que a seca possa fazer aumentar a emissão de CO2 pelas 

centrais termoeléctricas? 

1.7 -  Elabora um esquema que represente o funcionamento de uma central 

termoeléctrica a carvão. 

1.8 -  A notícia refere-se à eficácia da central termoeléctrica.  

1.8.1 -  O que traduz este termo? 

1.8.2 -  Como se relaciona a eficácia com os valores de CO2 libertados para a 

atmosfera? 

1.8.3 -  Francisco Ferreira refere que Enquanto que uma central nova de gás 

natural como a do Carregado consegue a sua eficácia na ordem dos 50 %, 

uma central como a de Sines aproveita apenas cerca de 30 %”. Interpreta 

esta afirmação 

1.9 -  A notícia faz referência à produção de CO2 neste tipo de centrais. Contudo 

refere outros gases que também são libertados e que são poluentes. Procura 

informação que te permita dar resposta às questões seguintes: 

1.9.1 -  O que se entende por poluente atmosférico? 

1.9.2 -  A atmosfera terrestre não teve sempre a mesma composição química. 

Elabora um pequeno resumo onde conste as principais modificações 

sofridas pela atmosfera ao longo dos tempos. 

 

Nota: Não te esqueças de referir quais os agentes responsáveis por essas 

alterações. 
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Algumas sugestões de resposta 

1.2. O texto fala das emissões de gases poluentes, nomeadamente CO2, para a 

atmosfera na central termoeléctrica de Sines, sendo esta considerada uma das mais 

poluentes da União Europeia. 

 

1.3. Uma central termoeléctrica é uma instalação de produção de energia 

eléctrica a partir da combustão de combustíveis fósseis. 

 

1.4. A World Wildlife Fund é uma organização cuja missão é conservar a 

diversidade e a abundância da vida na Terra. Possui várias áreas de intervenção, das 

quais se destacam a poluição dos solos, atmosfera e águas. 

 

1.5.1. O principal problema associado à produção de energia eléctrica numa 

central termoeléctrica está relacionado combustível utilizado (combustíveis fósseis - 

neste caso o carvão) cuja combustão liberta grandes quantidades de gases para a 

atmosfera, nomeadamente dióxido de carbono, CO2, que contribui para o aumento do 

efeito de estufa. 

A central termoeléctrica que irá emitir maior quantidade de dióxido de carbono 

para a atmosfera é a central de Sines. 

 

1.5.2. Em Portugal existem duas centrais termoeléctricas a carvão (em Sines e no 

Pego, Abrantes), duas a fuelóleo (no Barreiro e no Carregado) e duas a gás natural, (na 

Tapada do Outeiro e no Carregado). 

 

1.6. A energia eléctrica pode ser produzida em centrais termoeléctricas, 

hidroeléctricas ou a partir de outras fontes de origem renovável, embora esses valores 

ainda sejam praticamente insignificantes.Com a situação de seca a percentagem de 

energia produzida nas centrais hidroeléctricas diminui e a produzida nas centrais 

termoeléctricas aumenta, pelo que aumenta a emissão de CO2 para a atmosfera. 
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1.7.  

 

Fonte: http://images.google.pt 

1.8.1. A eficácia é uma medida de comparação entre os valores obtidos e os 

valores esperados ou estimados. 

 

1.8.2. A eficácia de uma central termoeléctrica é tanto maior quanto maior for a 

produção de energia eléctrica e menor for a emissão de gases poluentes. 

 

1.8.3. Numa central nova de gás natural, 50 % do combustível é utilizado para a 

obtenção de energia eléctrica (energia útil) e os outros 50 % são “desperdiçados” 

(energia dissipada). Numa central, como a de Sines apenas 30 % do combustível é 

aproveitado na obtenção de energia útil. 

 

1.9.1. Entende-se por poluente atmosférico substâncias ou energia que exerçam 

uma acção nociva susceptível de pôr em risco a saúde humana, de causar danos aos 

recursos biológicos e aos ecossistemas, de deteriorar os bens materiais e de ameaçar ou 

prejudicar o valor recreativo ou outras utilizações legítimas do ambiente. 

(Artigo 4.º - Decreto-Lei nº 352/90 de 9 de Novembro de 1990) 

 

1.9.2. Trabalho de pesquisa.  
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Actividade 2 

 

Efeito de estufa: amigo ou inimigo? 

 

1 -  Lê atentamente o seguinte texto retirado da edição especial da revista National 

Geographic, intitulada Os últimos Dias do Planeta, nº 42. 

 

 

Emissões Crescentes de Gases com Efeito de Estufa 

 

Perante as alterações climáticas que se fazem sentir à escala 

planetária, que balanço é possível fazer para o Portugal de hoje, no 

que toca à qualidade do ambiente?  

 

(…) De acordo com os compromissos europeus assumidos, 
Portugal obrigou-se a limitar o aumento das suas emissões em 27% 
relativamente aos valores de 1990, no período compreendido entre 2008 e 
2012. 

  Estudos recentes revelam que as tendências apontam para um 
significativo resvaldar nestas metas. E se nada for feito até lá, em 2010 
Portugal aumentará as suas emissões entre 54% e 63%, tendo como ponto 
de referência as emissões de 1990 

(…) Tendo em conta que mais de um terço de Portugal está em 
risco de desertificação, que determinadas áreas no país (como as planícies 
aluviais dos principais rios e as pequenas bacias hidrográficas) são 
susceptíveis de inundação e que o passado recente demonstra o risco dos 
incêndios florestais, alhearmo-nos do potencial agravamento destes 
factores devido ao aumento de emissões de gases com efeito de estufa 
(GEE) não pode ser a decisão acertada. 

  Uma mudança de atitude é premente. A energia consumida por 
cada unidade do Produto Interno Bruto (PIB) continua a aumentar. O nosso 
sistema produtivo não conseguiu efectuar, ao contrário do que ocorreu com 
muitos parceiros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE), uma desvinculação entre o aumento da riqueza 

Fonte: www.canalkids.com.br 
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1.1 -  A notícia e o texto que acabaste de ler referem-se a um dos problemas 

ambientais que preocupam a humanidade. Identifica-o. 

1.2 -  Os dois documentos analisados fazem referência ao Protocolo de Quioto que 

entrou em vigor no passado dia 16 de Fevereiro de 2005. Qual o objectivo do 

referido protocolo? 

1.3 -  Procura investigar quais os gases responsáveis pelo efeito de estufa (GEE), 

bem como em que consiste o referido fenómeno ambiental. 

 

1.4 -  Não existe consenso na comunidade científica sobre até que ponto a redução 

das emissões de dióxido de carbono controla o efeito de estufa e em quanto. 

Por outro lado, não se sabe quanto tempo demorará a sentir-se esse efeito e se 

tem relação directa com a situação de aumento da temperatura média do 

planeta bem como com as alterações climáticas que se aguardam.  

Elabora um cartaz sobre o tema: “Aquecimento Global”. 

 

Sugestão:  

 Faz uma pequena apresentação da variação da temperatura média do planeta ao 

longo do tempo; 

 Pesquisa sobre as “eras glaciares” 

 

1.5 -  O sector dos transportes, juntamente com o da produção de energia eléctrica 

são os maiores responsáveis pela emissão de dióxido de carbono. Analisa a 

tabela seguinte. 
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Emissão de dióxido de carbono no sector dos transportes  

1990 1995 2010* 
Transporte 

kton % kton % kton % 

Rodoviário 10422 81 13540 85 22182 85 

Ferroviário 344 3 351 2 441 2 

Aéreo 1024 8 1175 7 2878 11 

Marítimo 1012 8 751 6 751 2 

Total 12802  15817  26252  

* valor previsto 

 

1.5.1 -  Qual dos sectores dos transportes é responsável por maior emissão de 

gases poluentes? 

1.5.2 -  Aponta medidas que se poderiam tomar para reduzir as emissões de 

GEE. 

 

Adaptado de Teixeira, Dídia (2003). O Ensino da Química na perspectiva da Literacia Química – Recursos 

Didácticos para o Ensino Básico. Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa. Universidade de Aveiro. 

 

1.6 -  A temperatura média do globo terrestre e da troposfera é de cerca de 15ºC. No 

entanto, se a atmosfera não contivesse vapor de água, dióxido de carbono, 

metano ou outros gases de menor concentração, a temperatura média global 

seria de – 18ºC! A esta temperatura a água estaria congelada não seriam 

possíveis as formas de vida existentes no nosso planeta. Isto é evitado devido 

ao “efeito de estufa” cuja denominação se deve à analogia com o que acontece 

com uma estufa agrícola. 
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Para te esclarecer acerca desta afirmação, observa o esquema seguinte 

que se refere ao balanço energético estabelecido para a Terra. 

 

Oceano, terra                 51                     21         7         23

Espaço          c.d.o. < 4 µm                                                      c.d.o. > 4 µm

Rad. solar incidente    Rad. solar reflectida Rad. infravermelha terreste

100        6 ar 20 nuvens 4 sup  6 sup 38        26

3

Atmosfera

Absorvida pelas

nuvens

16
Absorvida por H2O

poeira, O3

Calor sensível Calor latente

Emit. H2O, CO2 Emit. nuvens

15
Abs. H2O, CO2

Radiação

Oceano,terra 51=21+7+23 Planeta Terra 100=6+20+4+6+38+26

Atmosfera 16+3+15+7+23=38+26

Efeito de estufaBalanço de energia

 
Fonte: Apontamentos da disciplina de Meteorologia, leccionada no âmbito do mestrado em Ensino da Física na 

Universidade de Aveiro, no ano lectivo 2003/2004. Autor: Professor Doutor Henrique Oliveira Pires 

 

1.6.1 -  Faz o balanço energético para a Terra. 

1.6.2 -  O gráfico seguinte mostra a variação da temperatura com a altitude. 

 

Fonte: http://images.google.pt/images 
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Descreve como varia a temperatura nas várias camadas da atmosfera e encontra 

uma razão para que isto aconteça. 

 

1.6.3 -  Quando a radiação electromagnética interactua com um corpo pode ser 

absorvida, reflectida (difundida) e/ou transmitida. A Terra não é excepção. 

Identifica quais destes fenómenos fazem parte do balanço energético da 

Terra. 

1.6.4 -  Um corpo negro é um modelo físico, que se considera um absorsor 

perfeito, isto é, toda a radiação electromagnética que nele incide é 

absorvida. Além disso a radiação que um corpo negro emite é característica 

desse corpo e traduz a sua emissividade e temperatura.  

Nota: a emissividade é um factor numérico compreendido entre 0 e 1, e que 

depende das características do corpo emissor ( 0 para o reflector perfeito e 1 para o 

corpo negro ). 

 Poderá a Terra ser considerada um emissor perfeito? Explica a tua resposta. 

 

1.6.5 -  Define-se albedo de um planeta a fracção da radiação incidente que é por 

ele difundida. Qual é o albedo da Terra? 

1.6.6 -  A Lei de Stefan-Boltzman relaciona a potência de radiação, emitida ou 

absorvida ,com a temperatura, de um corpo e com a respectiva área e pode 

ser escrita da seguinte forma:  

 

sendo P a potência da radiação emitida e A a  área do corpo. 

Com a ajuda dos teus colegas, professor e bibliografia adequada explica a 

afirmação seguinte: No entanto, se a atmosfera não contivesse vapor de água, dióxido 

de carbono, metano ou outros gases de menor concentração, a temperatura média 

global seria de – 18ºC! 

Nota: Não te esqueças de elaborar os cálculos que te permitam justificar se esta 

afirmação é ou não correcta. 
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1.6.7 -  Porque razão a temperatura média do planeta não é -18ºC mas 15 º C? 

1.6.8 -  Quando falamos de efeito de estufa, relacionamos com um problema 

ambiental. Com o que acabaste de estudar verificas que se este não existisse 

não seria possível a vida na Terra. Como explicas que actualmente este 

esteja a ser um problema que preocupa toda a humanidade? 

1.6.9 -  O que é o equilíbrio térmico? Será que podemos falar de equilíbrio 

térmico na Terra? Justifica a tua afirmação. 

1.6.10 -  Em grupo, elabora cartazes sobre o tema que esclareçam a população da 

tua escola sobre este tema e quais as atitudes a tomar como cidadãos 

responsáveis. 
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Algumas Sugestões de Resposta 

 

1.1. O problema ambiental é o efeito de estufa. 

 

1.2. O Protocolo de Quioto é um acordo internacional cujo objectivo é o do 

controlar o aumento do efeito de estufa causado pela poluição.  

Proposto em 1997, na cidade japonesa de Quioto, o protocolo prevê que os 

países que o ratificaram reduzam as emissões de gases causadores do aquecimento 

global. 

 

1.3/1.4. (Trabalho de pesquisa) 

 

1.5.  

   1.5.1) O sector rodoviário é o que produz maior emissão de dióxido de 

carbono. 

   1.5.2) Algumas medidas que poderiam reduzir as emissões de GEE seriam: 

optar pela utilização de transportes públicos, fomentar a utilização de novas fontes de 

energia mais limpas (energias renováveis). No futuro a opção por motores eléctricos e 

as células de combustível serão, provavelmente, boas medidas. 

 

1.6.1) Consultar o esquema. 

 

1.6.2) Na troposfera a temperatura diminui com o aumento de altitude, devido às 

correntes de convecção que se estabelecem. 

 

A tropopausa é a região que separa a troposfera da estratosfera, nesta região a 

temperatura é, aproximadamente, -55ºC. 
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Na estratosfera a quantidade de vapor de água é menor do que na troposfera. É 

nesta região que se encontra a maior parte do ozono, que absorve as radiações 

ultravioleta. Assim, devido a estes factores, a temperatura aumenta com a altitude. 

 

Na mesosfera a densidade dos gases presentes na troposfera é muito baixa, assim 

a temperatura diminui com a altitude. 

Na termosfera a temperatura aumenta com a altitude devido à absorção de 

radiação solar. 

 

1.6.3) Todos os fenómenos físicos mencionados fazem parte do balanço 

energético da Terra. O fenómeno de reflexão/difusão começa por ocorrer logo que a 

radiação solar atinge as altas camadas da atmosfera (parte desta - 6% - é difundida para 

o espaço), é também difundida/reflectida pelas nuvens e superfície terrestre (oceano e 

terra). 

Todos os corpos que absorvem também emitem radiação (a radiação que emitem 

pode ser de diferente comprimento de onda da que absorvem), assim a radiação solar é 

absorvida pelas moléculas que compõem a atmosfera, nomeadamente água e ozono, 

nuvens e pela superfície terrestre. 

 

1.6.4) De acordo com a definição de corpo negro, este é um modelo físico que 

não existe na realidade. No esquema anterior verificamos que parte da radiação 

incidente é reflectida para o espaço, não sendo portanto toda absorvida.  

 

1.6.5) Atendendo ao esquema apresentado, 30% da radiação que incide na Terra 

é reflectida para o espaço. O albedo da Terra é 0,3. 

 

1.6.6) A potência da radiação que atinge o planeta Terra é: 

27,0 TRSP π=  

sendo S a constante solar de valor 1360 Wm-2 e RT o raio da Terra. 
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Igualando a potência da radiação que é “absorvida” pela Terra com a potência 

que emite, obtém-se a temperatura média do planeta. 

422 47,0 TRRS TT σππ =  
 

Nota: Um corpo emite radiação de acordo com a Lei de Stephen-Boltzman. 

 

Efectuando os cálculos obtém-se: 

T = -18 ºC 

1.6.7) A temperatura média da Terra é aproximadamente 15ºC e não -18ºC 

devido a algumas aproximações que foram feitas no cálculo anterior. Considerou-se 

apenas a radiação directa vinda do Sol e a Terra como um corpo negro, sendo que o seu 

factor de emissividade é na realidade inferior à unidade. Também se fez a aproximação 

de considerar a superfície em que a radiação incide correspondente à área de um círculo, 

cujo raio é igual ao raio da Terra. 

  

1.6.9) O equilíbrio térmico ocorre quando dois corpos, a temperatura diferentes, 

estão em contacto um com o outro, havendo transferência de energia do corpo que se 

encontra a uma temperatura superior para o corpo que se encontra a temperatura inferior 

calor) até que ambos se encontrem à mesma temperatura. Neste instante atingiu-se o 

equilíbrio térmico. De acordo com a Lei Zero da Termodinâmica dois sistemas em 

equilíbrio térmico com um terceiro estão em equilíbrio térmico entre si. 

 

A temperatura média da Terra é aproximadamente 15ºC. Este valor é o 

resultado, como já foi analisado, do balanço energético estabelecido entre a Terra e a 

sua vizinhança. Assim, de acordo com o balanço energético estudado podemos verificar 

que este corresponde a uma situação (em média) de equilíbrio, ao qual corresponde uma 

temperatura média. 

 

1.6.10) Trabalho de grupo 
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Actividade 3 

 

Ozono, benéfico ou prejudicial? 

 

1 -  Lê o texto seguinte que é extraído do Relatório Sinais 

Ambientais 2004 da Agência Europeia do Ambiente (AEA) 

  

As elevadas concentrações de ozono troposférico e de partículas finas estão a causar 

problemas de saúde aos habitantes das cidades. Apesar da redução nas emissões de poluentes 

atmosféricos, grande parte da população urbana da Europa continua exposta a concentrações 

destes poluentes que excedem os níveis estabelecidos para a protecção da saúde humana. É 

necessário colocar em prática outras acções com vista à diminuição da poluição, especialmente 

porque o crescente número de provas dos impactes que as concentrações com valores inferiores 

aos actuais têm sobre a saúde poderão resultar na definição de limites e objectivos mais 

rigorosos. 

Os poluentes atmosféricos ozono troposférico e partículas finas estão relacionados através dos 

seus percursores comuns 1, nomeadamente os óxidos de azoto (NOx) e compostos orgânicos voláteis 

não-metânicos (COVNMs). Quando inalados, quer o ozono, quer as partículas finas, provocam efeitos 

adversos na saúde humana. Estes efeitos incluem o agravamento de doenças respiratórias como o 

asma (após uma curta exposição) e afecções respiratórias e cardiovasculares, bem como a mortalidade 

prematura (após exposições prolongadas). É provável que o seu efeito seja aditivo, pelo menos a curto 

prazo. 

(…) No caso das partículas, os níveis de concentração mantêm-se elevados ao longo de todo o 

ano, enquanto que os problemas relacionados com o ozono manifestam-se sobretudo nos meses do 

Verão. 

(…) Apesar das recentes reduções nas emissões de percursores do ozono e de partículas finas 

(cerca de 30% e 36% , respectivamente, de 1990 a 2001), estima-se que até 45% da população urbana 

europeia permanecerá exposta a concentrações de partículas que excedem os valores -limite e até 30% 

a concentração de ozono acima dos objectivos estabelecidos para a protecção da saúde humana. Os 

cortes nas emissões até agora alcançados deveram-se sobretudo à introdução de catalisadores nos 

veículos novos e à aplicação da directiva da UE relativa aos solventes, que conduziu à redução das 

emissões provenientes dos processos industriais. 
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1.1 -  Sublinha no texto os termos que desconheces. Procura informação que te 

permita esclarecer acerca dos mesmos. Alternativamente pede ajuda ao teu 

professor. 

 

1.2 -   O texto fala do ozono troposférico e dos malefícios para a saúde humana. 

Frequentemente ouves falar deste problema (através da comunicação social), 

que afecta algumas cidades, principalmente nos meses de Verão. O ozono, 

quando presente na troposfera acima de determinadas concentrações, é um gás 

poluente. Procura informação que te permite conhecer como se forma o ozono 

troposférico? 

 

1.3 -  O texto fala de percursores do ozono. Do que se trata? 

 

1.4 -  Por que razão este problema se manifesta sobretudo os meses de Verão? 

 

1.5 -  O site na Internet do Ministério do Ambiente (http://www.qualar.org/), 

centraliza a informação referente aos principais poluentes atmosféricos.  

1.5.1 -  Consulta-o e verifica, para a tua cidade ou região a variação da 

concentração de ozono e outros poluentes ao longo do dia. 

1.5.2 -  Quais os riscos para a saúde humana e ecossistemas? 

1.5.3 -  O Decreto-Lei nº 320/2003 estabelece objectivos a longo prazo, valores 

alvo, um limiar de alerta e um limiar de informação ao público para as 

concentrações do ozono no ar ambiente, bem como as regras de gestão da 

qualidade do ar aplicáveis a esse poluente. Consulta o documento referido e 

responde: 

a)  O que se entende por valor alvo do ozono; limiar de alerta e limiar de 

informação? 

b)  No site consultado anteriormente, encontra-se o limiar de informação. 

Verifica, em tempo real, como se encontram os valores de ozono 

relativamente a esse referencial. 
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c)  Muitos compostos tóxicos resultam da actividade humana (indústria, 

transportes, etc.). A toxicidade de uma substância depende da quantidade 

dessa substância introduzida no organismo. A dose letal (DL50) é uma 

medida da toxicidade de uma substância. O que traduz esta designação? 

d)  O mesmo diploma faz referência ao «AOT40», como sendo um 

parâmetro referente ao valor alvo para a protecção da vegetação. Este é a 

soma [expressa em (µg/m3).h] das diferenças entre as concentrações 

horárias de ozono superiores a 80 µg/m3 (= 40 partes por bilião) e o valor 

80 µg/m3num determinado período, utilizando apenas os dados horários 

obtidos diariamente entre as 8 e as 20 horas (hora da Europa central). Os 

valores indicados a negrito são formas de expressar a concentração dos 

componentes ( e em muitos casos) dos poluentes atmosféricos. Qual o 

significado dos referidos valores? 

e)  É de extrema importância a medição das concentrações das substâncias 

percursoras do ozono, ressaltando-se, no mesmo Decreto-Lei (anexo VI) 

que esta medição deve incluir, pelo menos, os óxidos de azoto e os 

compostos orgânicos voláteis (COV) relevantes. Escreve a fórmula 

química referente aos óxidos de azoto e diz o que são COV. De onde 

provêm? 

f)  O anexo VI, do mesmo diploma, apresenta uma lista dos compostos 

orgânicos voláteis cujas medições se recomenda: 

 

Etano; 

Etileno; 

Acetileno; 

Propano; 

Propeno; 

n-butano; 

i-butano; 

1-buteno; 

trans-2-buteno; 

cis-2-buteno; 

 

1,3-butadieno; 

n-pentano; 

i-pentano; 

1-penteno; 

2-penteno; 

Isopreno; 

n-hexano; 

i-hexano; 

n-heptano; 

n-octano; 

 

i-octano; 

Benzeno; 

Tolueno; 

Etilbenzeno; 

m+p-xileno; 

o-xileno; 

1,2,4-trimetilbenzeno; 

1,2,3-trimetilbenzeno; 

1,3,5-trimetilbenzeno; 

Formaldeído; 

Hidrocarbonetos totais não metânicos. 
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Escreve a fórmula química e de estrutura de cada um dos compostos 

apresentados. 

 

1.6 -   De acordo com o relatório da AEA, as concentrações dos poluentes em estudo 

tem vindo a diminuir, facto que se deve à introdução de catalisadores nos 

veículos automóveis. O que é um catalisador? Qual a sua função? 

1.7 -  Já sabias que o ozono existe na troposfera e na estratosfera (duas camadas da 

atmosfera). Elabora um esquema que represente as várias camadas da 

atmosfera e situa nele a camada do ozono. 

1.8 -  Ouvimos falar, frequentemente, da destruição da camada do ozono, como um 

dos problemas que a humanidade enfrenta nos dias de hoje. Consulta o 

seguinte site da Internet seguinte: http://jwocky.gsfc.nasa.gov/multi/multi.html 

1.8.1 -  Onde se encontra localizado o buraco da camada de ozono? 

1.8.2 -  Como se forma o ozono na estratosfera? 

1.8.3 -  Em 1982 os cientistas descobriram um buraco na camada do ozono. Este 

tinha o tamanho dos Estados Unidos da América e uma profundidade 

semelhante à altura do Monte Everest. O que é o buraco de ozono? 

1.8.4 -  O que contribuiu para o seu aparecimento? 

1.8.5 -  Tiveste oportunidade de verificar que este buraco tem vindo a diminuir. 

Que medidas têm vindo a ser tomadas? 

1.8.6 -  Por que é tão importante a existência desta camada? 

1.8.7 -  Como sabes os CFC’s são compostos que estão associados à destruição 

da camada do ozono? O que são os CFC’s. Qual a sua composição química? 

1.8.8 -   Onde se utilizam os CFC’s? 

1.8.9 -  O esquema seguinte traduz a destruição do ozono por uma molécula de 

CFCl3 
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Imagem retirada de : http://www.teccia.cl/imagenes/solmaforo/ozono_cloro.jpg 

a)  Procura informação que te permita compreender como as moléculas de 

CFC’s destroem o ozono. Redige a tua explicação. 

b)  Explica porque esta camada serve de filtro protector para as radiações 

UV. 

c)  Na tua explicação, encontraste o termo radical livre. Do que se trata? 

Explica como se forma? 

d)  Os CFC´s têm vindo a ser substituídos por outros compostos que são 

“amigos do ozono”. Indica que compostos são esses e também as suas 

limitações. 
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Algumas Sugestões de Resposta 

 

1.2. O ozono forma-se na troposfera devido a reacções químicas que aí ocorrem. 

A libertação para a atmosfera de determinadas substâncias (substâncias percursoras de 

ozono) na presença de radiação solar pode desencadear estas reacções onde se forma 

ozono, que na troposfera é um poluente. 

 

1.3. «Substâncias percursoras de ozono» são as substâncias que contribuem para 

a formação de ozono troposférico.  (Decreto – Lei n.º 320/2003 de 20 de Dezembro) 

 

1.4 A reacção de formação do ozono troposférico é uma fotólise, ocorrendo 

apenas quando a quantidade de radiação solar disponível é suficiente (dias quentes e de 

céu limpo). 

 

1.5.1. Trabalho de pesquisa 

 

1.5.2. Saúde humana – tosse, dores de cabeça, náuseas, dores peitorais, falta de 

ar, irritações oculares e danos na função pulmonar. 

As consequências na saúde variam consoante os níveis de ozono, a duração da 

exposição e o volume de ar inalado. 

 

Ecossistemas – redução da produção agrícola e florestal e do crescimento da 

vegetação. 

 

1.5.3.  

   a) Valor alvo - nível fixado como objectivo, a longo prazo, de evitar efeitos 

nocivos para a saúde humana e ou o ambiente na sua globalidade, a alcançar, na medida 
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do possível, no decurso de um período determinado. (Decreto – Lei n.º 320/2003 de 20 

de Dezembro) 

 

 Limiar de alerta - nível de presença de poluentes na atmosfera acima do qual 

uma exposição de curta duração apresenta riscos para a saúde humana e a partir do qual 

devem ser adoptadas medidas imediatas. (Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho) 

 

Limiar de informação – nível acima do qual uma exposição de curta duração 

acarreta riscos para a saúde humana de grupos particularmente sensíveis da população e 

a partir do qual é necessária a divulgação de informação horária actualizada. 

 

b) Trabalho de pesquisa. 

 

c) A Dose Letal (DL 50) é a dose de uma substância química que provoca a 

morte de 50% de um grupo de animais da mesma espécie, quando administrada pela 

mesma via 

 

d) 80 µg/m3 –significa que em 1 m3 de ar existem 80 µg de ozono. 

    40 partes por bilião – significa que num bilião de gramas de ar existem 40 

gramas de ozono. 

 

e) Óxidos de azoto podem ser representados por NOx e são libertados nas 

reacções de combustão (automóveis, indústria). 

 

Compostos orgânicos voláteis (COV) são todos os compostos orgânicos de 

origem antropogénica e biogénica, com exclusão do metano, que possam produzir 

oxidantes fotoquímicos por reacção com óxidos de azoto em presença de luz solar. 
(Decreto-Lei n.º 320 /2003 de 20 de Dezembro) 
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Estes compostos são emitidos pelas florestas e também por fontes humanas (por 

exemplo solventes ou combustível das estações de abastecimento de gasolina e gasóleo) 

 

1.6. Um conversor catalítico é uma peça formada por um núcleo cerâmico ou 

metálico que contém um catalisador ( substância que aumenta a velocidade da 

transformação de gases tóxicos do motor em gases inofensivos, sem ser consumida no 

processo). 

 

1.7. A camada do ozono encontra-se na estratosfera, fica situada, 

aproximadamente, entre os 16 e os 50 km de altitude. 

 

1.8.1. O buraco da camada de ozono, encontra-se situado na Antártida. 

 

1.8.2. O ozono forma-se naturalmente nas camadas mais elevadas da 

estratosfera. A radiação com comprimento de onda na ordem dos 240 nm é absorvida 

pelas moléculas de oxigénio que quando dissociadas dão origem a átomos de oxigénio. 

Os átomos de oxigénio combinam-se com outras moléculas de oxigénio (O2) dando 

origem a ozono (O3), de acordo com o seguinte esquema: 

 

O2 O + O          (radiação de comprimento de onda _ 240 nm) : 

O + O2  O3 : (formação de ozono) 

 

1.8.3. O termo buraco da camada de ozono refere-se a uma diminuição da 

concentração deste gás em determinadas regiões da estratosfera. 

 

1.8.4. Além das causas naturais da destruição da camada do ozono, existem 

também as causas provocadas pela poluição atmosférica. Existem certas substâncias que 

atacam o ozono, como por exemplo o cloro em grande parte originado pela actividade 
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humana. Os CFC’s (clorofluorocarbonetos) são os principais responsáveis por esta 

destruição. 

A destruição natural do ozono ocorre de acordo com as seguintes esquemas: 

O3 (g) O2 (g) + O (g) 

 (presença de radiação solar de comprimento de onda 320 nm – absorção  de UV 

pelo ozono ) 

O(g) + O3 (g)  2 O2 (g):  (recombinação) 

 

1.8.5. Passaram-se a utilizar outros compostos que são “amigos do ambiente”, 

isto é que são isentos de compostos capazes de destruir a camada de ozono. 

 

1.8.6. A camada de ozono protege-nos das radiações ultravioleta, que são 

filtradas nessa camada. 

 

1.8.7. Os clorofluorcarbonetos (CFC's) são uma classe de compostos orgânicos 

voláteis. Quimicamente, são compostos constituídos por carbono, cloro e flúor, muito 

pouco reactivos, de tal forma que os reagentes e instrumentos que removem os 

poluentes atmosféricos não os detectam. Vão assim subindo até à estratosfera onde são 

dissociados pelas radiações ultravioleta (UV), um processo designado por fotólise. 

 

1.8.8. Os CFC são usados em frigoríficos, em sprays e na indústria electrónica. 

1.8.9. 

a) Trabalho de pesquisa. 

b) A camada de ozono desempenha o papel de escudo protector, pois absorve 

grande parte (mais de 95%) das radiações ultravioleta, protegendo-nos dos seus efeitos 

nefastos.  
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A radiação UV interage com as 

moléculas de ozono, dissociando-as em 

moléculas de Oxigénio molecular e 

átomos de Oxigénio. Esta reacção dá-se 

de acordo com o seguinte esquema: 

 

 

O3(g)      O2(g)  +  O (g) 

(Na presença de radiação UV) 

 

Fonte: http://images.google.pt/images 

 

c) São átomos ou grupos de átomos que possuem electrões desemparelhados, 

ficando disponíveis para novas reacções. São, por isso muito instáveis. 

 

Ex: Radical cloro Cl  ; OH , ClO  

 

O radical Cl  forma-se quando a radiação UV interage com uma molécula de 

CFCl3, originando uma molécula de CFCl2 e um radical Cl . 

 

d) Os gases hidrofluorocarbonetos (HFC) e os perfluorocarbonetos (PFC) podem 

restaurar a camada de ozono, mas agravam o aquecimento global.. Os HFC e PFC são 

usados como substitutos dos clorofluorocarbonetos (CFC), que destroem o ozono 

estratosférico, em refrigeradores e aparelhos de ar - condicionado de casas, veículos, 

comércio e indústria 
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http://www.meteo.pt/uv/DiaDoOzono/dia_o3.html 

 

Actividade 4 

 Trabalho de Pesquisa  

 

Dia Internacional para a Protecção da Camada de Ozono? 

 

A Assembleia Geral das 

Nações Unidas, de acordo com a 

sua Resolução 49/114 de 19 de 

Dezembro de 1994, designou o dia 

16 de Setembro de cada ano Dia 

Internacional para a Protecção da 

Camada de Ozono, como 

comemoração do dia da assinatura 

do Protocolo de Montreal sobre 

Substâncias que Prejudicam a 

Camada de Ozono (1987). 

A Organização 

Meteorológica Mundial (OMM) 

em cumprimento da liderança 

desde sempre assumida nas 

questões cientificas relacionadas 

com o ozono atmosférico, através 

dos seus programas visando o 

conhecimento das causas e efeitos da diminuição do ozono estratosférico, bem como da 

preparação de documentação cientifica periódica que tem sido a base de importantes 

decisões da comunidade internacional na sequência da Convenção de Viena para a 

Protecção da Camada de Ozono (1985), do Protocolo de Montreal e das suas Emendas 

e Aditamentos (Londres, 1990 e Copenhague, 1992), os quais tiveram um papel 
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fundamental no decréscimo da produção e consumo das substâncias nocivas para a 

camada de ozono, relembra a importância da ocasião.   

 

1 -  O texto refere que a Convenção de Viena e o Protocolo de Montreal tiveram um 

papel fundamental no decréscimo da produção e consumo das substâncias nocivas 

para a camada de ozono. Procura informação que permita justificar esta afirmação. 

 

2 -  Para que possamos comemorar o Dia Internacional para a Protecção da 

Camada de Ozono, elabora, em grupo, um poster sobre o tema A camada de ozono 

dirigida aos colegas da tua escola onde esclareças, por exemplo, os seguintes pontos: 

 Por que foi escolhido o dia 16 de Setembro; 

 O que é a camada do ozono; 

 Como a podemos proteger  
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Actividade 5 

 

Para que servem os protectores solares? 

 

1 -  Os numerosos benefícios da luz solar, como o 

aumento da vitalidade e estimulação da síntese de 

vitamina D, devem ser equilibrados com os efeitos 

nocivos da radiação solar intensa, entre os quais se 

destacam a formação de radicais livres, a destruição 

do ADN, o envelhecimento precoces as alterações 

patológicas nas células cutâneas. Os cremes solares 

dão uma ajuda muito importante na protecção da 

radiação solar. Estes cremes apresentam vários valores 

para o chamado «factor de protecção».  

1.1 -  Quais as radiações das que os cremes solares nos protegem? 

1.2 -  Observa o rótulo dos cremes solares seguintes. O que é o «factor de 

protecção»?  

1.3 -  Qual é o factor de protecção solar do creme apresentado? O que 

significa esse valor? 

1.4 -  Observa o esquema seguinte 

 

Fonte: http://images.google.pt/images 
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1.4.1 -  Qual o significado da inscrição UVA? 

1.4.2 -  Por que razão os protectores solares se referem apenas às radiações UVA 

e UVB? 

1.4.3 -  Com base no esquema explica como é que os protectores solares nos 

protegem das radiações nefastas. 

 

2 -  A atmosfera terrestre pode ser considerada uma dispersão. Onde, para além dos 

seus constituintes se encontram dispersos outros materiais de origem antropogénica. 

O Instituto de Meteorologia (IM) tem programas observacionais onde se inclui a 

observação/monitorização da radiação solar e UV, do ozono total e do ozono à 

superfície, dos compostos de enxofre no ar, da matéria particulada (PM10), dos 

compostos inorgânicos e de metais pesados na água da precipitação. 

2.1 -  Procura informação que te permita saber: 

 Por que é importante a monitorização da radiação UV? 

 Qual a diferença entre ozono à superfície e ozono estratosférico?  

 O que são compostos de enxofre? 

 O que se entende por matéria particulada? 

 O que são metais pesados? 

 

2.2 -  Consulta o site do instituto de meteorologia de Portugal: 

http://web.meteo.pt/observacao/composicao_atmosferica.html 

2.2.1 -  Observa a previsão do índice de UV (IUV) para a zona onde vives, para 

amanhã e indica quais as precauções que devem ser tomadas. 

2.2.2 -  A concentração de sulfato de enxofre no ar está expressa em µg/m3. O 

que significa dizer que a concentração de SO2, em 2001, em Monte Velho 

foi de cerca de 10 µg/m3? 

2.2.3 -  Procura explicar de que forma variou a concentração de SO2, na 

atmosfera ao longo do tempo. 

2.2.4 -  Qual é a origem dos óxidos de enxofre? 

2.2.5 -  Quais são os metais pesados presentes na precipitação e que são 

analisados? 
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2.2.6 -  Como se expressa a sua composição quantitativa? 

2.2.7 -  Procura informação que indique qual é o efeito destes metais no ambiente 

e na saúde humana. 

2.2.8 -  Neste site encontras também a matéria particulada em suspensão. O que é 

uma suspensão? Dá exemplos de suspensões que conheças no teu dia-a-dia. 

2.2.9 -  Indica como variou a matéria particulada em suspensão na atmosfera ao 

longo dos anos.  

3 -  Ao longo do estudo deste tema aprendeste conceitos novos e esclareceste outros 

que já conhecias. Elabora um mapa de conceitos de forma a fazer uma síntese do que 

aprendeste. 

 

 





 

 187 

Algumas Sugestões de Resposta 

 

1.1. Os cremes solares protegem-nos das radiações ultravioleta. 

 

1.2. O Factor de Protecção Solar (FPS) mencionado nas embalagens serve de 

guia quanto ao nível de protecção contra os raios solares que o produto oferece – baixa 

(FPS 2 a 6), média (FPS 8 a 12) ou elevada/muito elevada (FPS 15 a 30). Em termos 

mais simples, quanto maior for o FPS, maior a sua protecção 

 

1.3. O factor de protecção solar é uma medida da eficácia do protector solar na 

protecção a pele da radiação UV-B. Este factor é calculado com base no intervalo de 

tempo necessário para produzir um eritema mínimo (isto é, vermelhidão visível da 

pele). 

Assim, se uma pessoa normal fica “queimada” após uma exposição ao sol de 15 

minutos, ao aplicar o protector solar de FPS 30, pode estender o seu período de 

exposição para 450 minutos. 

 

1.4.1 e 1.4.2. A radiação ultravioleta pode ser de três tipos: UVA; UVB e UVC. 

Apenas a radiação UVA e UVB atingem a superfície Terrestre. A radiação UVC é 

filtrada nas altas camadas da atmosfera. 

1.4.3. Os cremes solares absorvem a radiação UV. O creme representado na 

figura, absorve 90% da radiação UVA incidente. 

 

2.1. 

 A radiação ultravioleta faz parte do conjunto das radiações solares que atingem a 

Terra. Esta, quando em excesso, pode causar alguns problemas de saúde como 

queimaduras solares, foto alergias, entre outras. Por isso é muito importante a 

sua monitorização. 
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 O termo ozono à superfície refere-se ao ozono na troposfera que é um poluente. 

O ozono estratosférico é o que se encontra na camada de ozono que é um filtro 

protector da radiação UV. 

 Compostos de enxofre (SOx) são compostos libertados aquando da combustão 

dos combustíveis fosseis. Geralmente são emitidos para a atmosfera pelos tubos 

de escape dos automóveis e pelas fábricas. 

 Matéria particulada (PM10), são partículas de dimensões iguais ou inferiores a 

10 mm, que se encontram na atmosfera, geralmente de origem antropogénica. 

Estas podem causar problemas de saúde. 

 Os metais pesados são muito usados na indústria e estão em vários produtos. 

Alguns dos mais usados na indústria são: chumbo; cádmio; cobalto; alumínio; 

arsénio; mercúrio, níquel, entre outros. Estes representam riscos para o ambiente 

e saúde humana. 

 

2.2. 

2.2.1) Trabalho de pesquisa. 

 

2.2.2) Significa que cada m3 de ar continha 10 µg de SO2. 

 

2.2.3) De um modo geral, a concentração de SO2 , na atmosfera tem vindo a 

aumentar. 

 

2.2.4) Alguns óxidos de enxofre provêm da combustão dos combustíveis fósseis 

que ocorre na indústria e tráfego automóvel. Outros são resultantes de processos 

naturais, como a actividade vulcânica.  

 

2.2.5) Chumbo, cádmio e níquel. 

 

2.2.6) A concentração dos metais em análise na precipitação, expressa-se em 

µg/l. 
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2.2.7) Chumbo – é um metal cuja excessiva exposição pode causar anemia, 

doenças renais, disfunções reprodutivas, perturbações neurológicas (como atraso mental 

ou alterações do comportamento). Mesmo em doses relativamente baixas, o chumbo 

está associado a alterações no desempenho das enzimas, transferência de energia e 

outros processos bioquímicos do corpo humano sendo as crianças especialmente 

susceptíveis a doses baixas de chumbo, que frequentemente afectam o seu sistema 

nervoso central e o normal crescimento.  

Cádmio – é um dos metais mais tóxicos. A principal via de absorção é a 

inalação em meios industriais e ricos em fumos e poeiras de cádmio. A exposição a 

elevadas concentrações de cádmio pode causar irritações pulmonares ou mesmo a 

morte. 

Níquel – Algumas enzimas (hidrogenases) contém Níquel. No organismo 

humano o Níquel tem um papel biológico parecido com o do ferro por serem elementos 

muito próximos na Tabela Periódica. 

2.2.8) Uma suspensão é uma mistura na qual as partículas da fase dispersa estão 

distribuídas, de modo uniforme, no seio da fase dispersante que pode ser um líquido ou 

um gás. 

Ex. A atmosfera é uma dispersão. 

 

2.2.9) Para Bragança (por exemplo) a concentração mássica da matéria 

particulada (PM10) na atmosfera foi, de um modo geral, inferior a 50 µg/l, tendo-se 

verificado redução ao longo do tempo. 
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ENERGIAS RENOVÁVEIS – ENERGIA SOLAR 

 

 

 

Imagem retirada de: http://198.104.137.238/data/200012/1176_Tomando-sol.jpg 
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Objectivos CTS por actividade 

Actividade Objectivos CTS 

1. Energia Sustentável? 

1. Reconhecer a necessidade da utilização das energias renováveis* 

2. Indicar vantagens e inconvenientes a utilização de energias 

renováveis e não renováveis* 

3. Identificar factores que contribuem para o uso racional de energia* 

 

2. Sol- Fonte de energia 

inesgotável?. 

1. . Caracterizar as reacções nucleares de fusão para a síntese nuclear 

de He, C e O.* 

2. Caracterizar a radiação electromagnética pela sua frequência o/ou 

comprimento de onda.* 

3. Relacionar qualitativamente a energia da radiação com a frequência 

e o comprimento de onda.* 

 

 

3. Como funciona um 

colector solar? 

1. Explicar as transformações energéticas que ocorrem num colector 

solar 

2. Identificar em processos de transferência e transformações de 

energia o sistema, as fronteiras e as vizinhanças* 

3. Caracterizar a energia interna como propriedade de um sistema, 

resultante das diferentes acções entre os seus constituintes e dos 

respectivos movimentos.* 

4. Identificar trabalho e calor como quantidades de energia transferida 

entre sistemas.* 

5. Distinguir trabalho, calor e potência e explicitar os valores dessas 

grandezas em unidades SI.* 

6. Identificar transferências de energia como calor e trabalho.* 

7. Interpretar o significado físico de conservação de uma grandeza.* 

8. Interpretar fisicamente a lei da conservação da energia.* 

9. Aplicar a Lei da Conservação da Energia a situações do dia-a-dia, 

efectuando balanços energéticos.* 

10. Distinguir mecanismos de condução e de convexão* 

11. Distinguir materiais bons e maus condutores de calor.* 

12. Interpretar a 1ª Lei da Termodinâmica a partir da Lei Geral da 
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Conservação da Energia.* 

13. Interpretar situações em que a variação da energia interna se faz 

como calor ou como trabalho* 

14. Avaliar o rendimento de processos de aquecimento/arrefecimento.* 

15. Explicitar que os processos que ocorrem espontaneamente na 

natureza se dão sempre num determinado sentido – o da diminuição 

da energia útil do Universo (2ª Lei da Termodinâmica)* 

 

 

4. Como é possível 

produzir electricidade a partir 

do Sol? 

1. Identificar o material necessário à produção de energia eléctrica a 

partir da radiação solar. 

2. Justificar o facto da Central Solar da Amareleja poder contribuir 

para a diminuição da dependência energética do país. 

3. Compreender de que forma o projecto da Amareleja poderá 

contribuir para a sustentabilidade do sul do país. 

4. Indicar vantagens e inconvenientes da utilização das células 

fotovoltaicas. 

5. Explicar as transformações energéticas que ocorrem num painel 

fotovoltaico. 

6. Explicar como funciona uma célula fotovoltaica 

7. Compreender e indicar medidas para um aproveitamento eficiente 

da radiação solar. 

8. Explicitar que a conversão fotovoltaica da energia solar consiste na 

transformação de energia radiante numa diferença de potencial 

entre os pólos de um painel fotovoltaico.* 

9. Determinar a potência eléctrica fornecida por um painel 

fotovoltaico.* 

10. Identificar a existência de uma resistência exterior que optimiza o 

rendimento de um painel fotovoltaico* 

11. Explicar que, para maximizar o rendimento de um painel 

fotovoltaico, este deve estar orientado de forma a receber o máximo 

de radiação incidente (orientação a Sul e inclinação conveniente).* 

12. Explicar que, para dimensionar um sistema de conversão 

fotovoltaico, é necessário ter em consideração a potência média 

solar recebida por unidade de superfície terrestre, durante o dia (ou 

número médio de horas de luz solar por dia), e a potência a 

debitar.* 

* - Retirado do programa de Física-Química A do 10º ano de escolaridade. 
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Actividade 1 

 

Energia Sustentável? 

 

1 -  Lê o texto seguinte que foi extraído da publicação da Agência Europeia do 

Ambiente, Sinais ambientais 2004. 

 

 

 

Energia sustentável: um longo caminho a percorrer 

 

O consumo total de energia continua a aumentar rapidamente, tornando difícil à Europa 

atingir os seus objectivos em relação às alterações climáticas. Se fossem completamente exploradas, a 

eficiência energética e as fontes de energia renováveis poderiam dar um importante contributo para um 

sistema de energia mais sustentável. Para que isso seja possível, a economia terá de sofrer mudanças 

profundas. 

O consumo total de energia nos 25 Estados-Membros tem vindo a aumentar desde meados dos anos 

90, sendo provável que esta tendência se mantenha. Prevê-se que, nos próximos 30 anos, a queima de 

combustíveis fósseis, a principal fonte de emissões de gases com efeito de estufa, continue a ser a maior fonte 

de energia na Europa. 

Apesar de se esperar algum crescimento em termos absolutos, não se prevê um aumento significativo 

da quota de energias renováveis, ao passo que a energia nuclear deverá registar um decréscimo em resultado 

das moratórias e medidas de eliminação gradual aplicadas em vários países. A transição para um sistema 

energético sustentável implicará aumentos significativos ao nível da poupança de energia, de eficiência 

energética e da produção de energias renováveis em todos os sectores.  

O cumprimento dos objectivos europeus e nacionais estabelecidos para 2010 depende de um 

crescimento significativo no domínio das energias renováveis, o que exigirá a disponibilização de mais apoios. 

A criação de condições favoráveis para as energias renováveis é um requisito essencial para o aumento da sua 

quota de mercado. É necessário desenvolver um conjunto de medidas políticas diversificadas, incluindo o 

estabelecimento de objectivos para além de 2010, de modo a proporcionar segurança ao investimento a longo 

prazo, a implementação de esquemas de apoio e o 'acerto dos preços' mediante a inclusão dos custos externos 

nos preços da energia (por exemplo, retirando-se subsídios prejudiciais ao ambiente). 
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1.1 -  Sublinha no texto as palavras que desconheces. Procura informação que te 

permita esclarecer. 

 

1.2 -  O texto refere-se ao contributo das energias renováveis para assegurar um 

sistema de energia sustentável. O que se entende por “energia sustentável”? 

 

1.3 -  O que são energias renováveis? Indica exemplos. 

 

1.4 -  Procura informação que te permita conhecer que tipos de energias renováveis 

estão a ser exploradas actualmente em Portugal. 

 

Sugestão: Consulta o Relatório síntese do Fórum das Energias Renováveis em Portugal, 

disponibilizado no seguinte endereço electrónico: 

www.energiasrenovaveis.com/docs/brochura_forum.pdf 

 

1.5 -  De todas os tipos de energia renovável que referiste, localiza a central que fica 

mais próxima da localidade da tua escola. Organiza um conjunto de questões 

que gostarias de colocar durante a visita de estudo que irás efectuar. 

 

1.6 -  Localiza, em Portugal, todas as outras centrais de energia renovável que 

gostarias de visitar. 

 

1.7 -  Considera a seguinte afirmação: “O cumprimento dos objectivos europeus e 

nacionais estabelecidos para 2010 depende de um crescimento significativo no 

domínio das energias renováveis, o que exigirá a disponibilização de mais 

apoios.” 

 

1.7.1 -  Pesquisa quais são os objectivos europeus e nacionais estabelecidos para 

2010 a que se refere o texto? 
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1.7.2 -  De que forma a aposta nas energias renováveis pode ser importante no 

cumprimento desses objectivos. 

1.7.3 -  Procura informação que te permita conhecer quais os projectos que se 

encontram em desenvolvimento e previstos para Portugal, no sentido do 

cumprimento de tais objectivos. 
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 Algumas Sugestões de Resposta 

 

1.3. Energias renováveis são aquelas que cujas fontes não se esgotam. Exemplos 

de energias renováveis são: eólica; solar; hídrica; geotérmica (etc). 

 

1.4. As energias renováveis que estão a ser actualmente exploradas ou em estudo 

em Portugal são: energia eólica; solar; geotérmica; das marés; hídrica. 

 

1.5. e 1.6.  Trabalho de pesquisa. 

 

1.7. 1.Os objectivos europeus e nacionais estabelecidos para 2010, a que se 

refere texto, são os objectivos previstos no protocolo de Quioto, referentes à diminuição 

da emissão de gases de efeito de estufa para a atmosfera. 

 

1.7.2. As energias renováveis são “energias limpas” que ao serem exploradas 

não emitem gases de efeito de estufa para a atmosfera, pelo que podem contribuir para o 

cumprimento dos objectivos estipulados. 

 

1.7.3. Em Portugal está-se a investir na energia eólica, com a construção de 

torres eólicas. Prevê-se o investimento na energia solar, nomeadamente no projecto da 

central solar da Amareleja, na Vila de Moura. 
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Actividade 2:  

Sol – Fonte de energia inesgotável? 

 

Lê o texto seguinte retirado da revista n.º 19 Ambiente 21 

 

 

 

1 -  Identifica a fonte de energia renovável a que o texto se refere. 

 

2 -  Que aproveitamento energético se pretende fazer? 

Um país ao sol 

 

Portugal precisa de importar cerca de 90 por cento da energia que consome. Ao mesmo 

tempo, é um dos países europeus com mais horas de exposição solar por ano. Estes dados parecem 

tornar claro que a energia solar deveria ser há muito uma aposta nacional. Nos últimos anos 

surgiram projectos ambiciosos para o sector. Resta apenas que saiam da sombra. 

 

Vastas planícies expostas ao sol fazem do Alentejo a região de Portugal mais propícia ao 

aproveitamento da energia solar. Um potencial enorme que será aproveitado nos próximos anos. 

 

A freguesia da Amareleja, no concelho de Moura, além de deter o título de região da Europa com 

maior exposição solar ao longo do ano, vai também ser o local que irá acolher a maior central fotovoltaica 

do mundo. Daqui a quatro anos serão cerca de 370 mil painéis, espalhados por 114 hectares, a transformar a 

radiação solar em 64 MW de energia eléctrica.  

 

O investimento previsto para este projecto é de 250 milhões de euros, estando prevista a instalação 

de indústrias centradas no fabrico de componentes para energia fotovoltaica. O projecto garante a criação de 

150 postos de trabalho directos e 1000 indirectos, prevê a câmara local, que detém 90 por cento do capital 

da empresa municipal criada para o efeito, a Amper Central Solar. Os restantes dez por cento pertencem à 

empresa portuguesa Renatura Networks. 
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3 -  Analisa a tabela seguinte. 

 

Mercado Europeu de Energia Solar Térmica 

Instalados 

em 2000 

Instalados em

2001 

Previsão 

para 2002 País 

[m2] [m2] [m2] 

Alemanha 615.000 900.000 1.000.000

Áustria 150.000 165.000 180.000

Espanha 41.000 55.000 80.000

Finlândia 7.000 7.000 9.000

França 15.000 18.700 36.000

Grécia 170.000 180.000 200.000

Itália 28.000 35.000 42.000

Holanda 27.500 30.500 37.000

Portugal 5.500 6.000 8.000

Suécia 18.200 20.000 20.000

Reino 

Unido 
10.000 175.000 20.000

Suiça 27.000 27.000 30.000

Fonte: ASTIG – Active Solar Thermal Group 

 

3.1 -  Qual dos países europeus possui maior área de aproveitamento de energia 

solar? 
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3.2 -  Sendo Portugal o país da Europa com maior número de horas de exposição 

solar por ano. Como explicas que seja o país que menos a aproveita? 

 

4 -  Existem duas formas diferentes de utilizar a energia solar: a activa em que se usa 

a radiação solar para produzir outras formas de energia (térmica ou eléctrica) e a 

passiva em que se utiliza a radiação solar para o aquecimento de edifícios ou prédios 

através da construção estratégica dos mesmos. Faz uma pesquisa sobre cada um 

desses tipos de aproveitamento da radiação solar bem como acerca da tecnologia 

utilizada em cada caso. 

 

Sugestão: Consulta os seguintes sites na Internet e bibliografia: 

http://www.energiasrenovaveis.com 

http://www.amerlis.pt/pv/cap_1.html 

 

5 -  O Sol representa um enorme potencial de energia pronto a ser utilizado. Esta 

energia propaga-se no espaço por ondas electromagnéticas. 

5.1 -  O que são ondas electromagnéticas? 

5.2 -  Como se caracteriza uma radiação electromagnética? 

5.3 -  A figura seguinte representa o espectro electromagnético 

 

Fonte: http://images.google.pt/images 

5.3.1 -  Diz como está organizado. 

5.3.2 -  Situa nele a gama de radiação visível. 

5.3.3 -  Como se relaciona a energia associada uma radiação electromagnética 

com o comprimento de onda? 
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6 -  Já sabes que qualquer corpo, a uma determinada temperatura, emite radiação, de 

acordo com a lei de Stefan-Boltzmann. A figura seguinte mostra o espectro das 

radiações emitido pelo Sol. 

 

 

http://images.google.pt/images 

 

6.1 -  Em que zona de comprimentos de onda se situa a maior intensidade de 

radiação electromagnética (“pico” da radiação)?  

6.2 -  Qual é o significado desta informação? 

6.3 -  Qual é a temperatura média da superfície solar? 

 

7 -  Tal como todas as estrelas o Sol depois de se formar evolui ao longo dos tempos. 

A figura seguinte representa o diagrama de Hertzsprung-Russel que traduz a 

evolução de qualquer estrela. 
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Fonte: http://images.google.pt/images 

 

7.1 -  Que informação podes retirar do espectro de H-R? Pede ajuda ao teu professor. 

7.2 -  Onde se encontra o Sol, no diagrama apresentado? 

7.3 -  A que é devida a radiação emitida pelo Sol? 

7.4 -  Explica por que se diz que o sol se encontra “aproximadamente a meio da sua 

vida”. 

7.5 -  O motivo indicado na alínea 7.3 é o responsável pela evolução das estrelas e 

também pela sua cor. Explica porque razão o Sol apresenta a cor amarela. 

7.6 -  Após a pesquisa que efectuaste como explicas a expressão “O Sol é uma fonte 

de energia inesgotável”? 
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Algumas Sugestões de Resposta 

 

1. A fonte de energia renovável a que o texto se refere é o Sol. 

 

2. Com este projecto pretende-se produzir energia eléctrica a partir de painéis 

solares. 

 

3.1. O país europeu que possui maior área de aproveitamento de energia solar é a 

Alemanha. 

 

3.2. Embora Portugal seja o país da Europa com maior número de horas de 

exposição solar por ano, é o país que menos aproveita porque não se verifica 

investimento neste tipo de energia, devido aos elevados custos envolvidos e baixo 

rendimento. 

 

4. Trabalho de pesquisa. 

 

5.1. Ondas electromagnéticas são ondas compostas por dois campos 

perpendiculares, um eléctrico e um magnético, que não necessitam de um “meio 

material” para se propagarem no espaço. 

 

5.2. Como qualquer onda, uma onda electromagnética pode ser caracterizada 

por: comprimento de onda, período, frequência e amplitude. 

 

5.3.1) A zona da radiação visível encontra-se situada entre a zona da radiação 

infravermelha (IV) e da radiação ultravioleta (UV). Situa-se, aproximadamente, entre os 

400 e os 750 nanómetros. 
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5.3.2) O espectro electromagnético encontra-se organizado por ordem crescente 

de comprimento de onda e decrescente de frequência das radiações. 

 

5.3.3) Quanto maior for o comprimento de onda, menor é a energia da radiação 

correspondente. 

6.1) O pico da radiação encontra-se situado na zona da região visível, 

aproximadamente nos 500 nanómetros. 

6.2) Significa que a radiação emitida pelo Sol é essencialmente radiação visível, 

com o máximo na região correspondente à radiação amarela. 

 

6.3) A curva que melhor se ajusta ao espectro solar é a da emissão de um corpo 

negro à temperatura de 5800 K, por isso a temperatura da superfície do Sol é 

aproximadamente 5800K. 

 

7. 1. O diagrama de H-R relaciona a luminosidade (brilho), classe espectral e a 

temperatura de superfície de uma estrela. À esquerda encontramos as estrelas que têm 

maior temperatura à superfície e menor luminosidade (anãs brancas), no lado direito do 

esquema encontram-se as estrelas de menor temperatura e maior luminosidade (gigantes 

vermelhas e supergiantes). A parte central do esquema (onde se encontra o Sol) é 

chamada a sequência principal e é onde uma estrela passa o maior tempo da “sua vida”. 

 

7.2. O Sol encontra-se na sequência principal. 

 

7.3. A radiação emitida por qualquer estrela é devida à fusão nuclear. No Sol, 

neste momento, estão a ocorrer reacções de fusão de protões (hidrogénio-19 originando 

átomos de hélio de acordo com a seguinte esquema: 
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Fonte: http://images.google.pt/images 

 

Assim, a energia que é irradiada pelo Sol é devida às reacções de fusão de 

hidrogénio em hélio. 

 

7.4. O Sol está aproximadamente a meio da sua vida devido a ter consumido 

cerca de metade da matéria necessária para manter as reacções de fusão. Esta situação 

representa-se, no diagrama de H-R, colocando-o na posição indicada na sequência 

principal. 

7.5. As classes ou tipos espectrais são baseados nas linhas de absorção que 

encontramos no espectro de cada estrela. No diagrama de H-R a classe espectral 

encontra-se na parte superior do diagrama. As linhas de absorção do espectro de uma 

estrela estão relacionadas com os elementos químicos presentes, que se relacionam com 

a sua cor e temperatura à superfície. 

 

7.6. Se considerarmos um curto intervalo de tempo (1 século, por ex.), o Sol 

pode ser considerado uma fonte de energia inesgotável, uma vez que este se encontra 

aproximadamente a meio da sua vida. No entanto se considerarmos uma escala de 

biliões de anos, sabemos que após terminarem as reacções de fusão nuclear, bem como 

a contracção gravitacional, o Sol irá transformar-se numa anã branca, pelo que muito 

antes disso o sistema solar não será o que conhecemos hoje e provavelmente a sua 

energia não poderá ser “aproveitada”, viajará pelo universo.  
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Actividade 3: 

Sol. Como funciona um colector solar? 

 

Lê o texto seguinte: 

 

 

 

1 -  A que tipo de aproveitamento de energia se refere o texto? 

 

2 -  Quais são os principais obstáculos apontados à sua implementação? 

O programa Água Quente Solar para Portugal (AQSpP) surgiu no âmbito do 

Programa E4, Eficiência Energética e Energias Endógenas, lançado em 2001 pelo 

Governo socialista. O AQSpP tem como objectivo definido instalar cerca de 150 000 m2 

de colectores por ano, chegando a 2010 com um milhão de metros quadrados de 

colectores instalados e operacionais. 

Na altura que foi apresentado, os elementos responsáveis pelo programa 

identificaram as barreiras em cinco grandes tipos: a)elevado investimento inicial; b) fraca 

credibilidade/má reputação; c) pouco conhecimento por parte do grande público; 

d)constrangimentos a nível da construção dos edifícios; e) falta de informação credível 

sobre o sector. 

Para contrariar estes obstáculos foram equacionadas medidas que passavam, entre 

outras, pela promoção da imagem da energia solar junto dos consumidores, pela 

divulgação dos incentivos fiscais no IRS (30% do custo do sistema até um máximo de 

700 euros) e pela certificação de qualidade, que envolveria a certificação obrigatória de 

colectores e sistemas solares térmicos, a formação e certificação de profissionais e 

garantia mínima dos equipamentos de seis anos. 

 

Adaptado da revista Ambiente 21- Energia Solar, um país ao Sol, pag-13-14. 
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3 -  Quais são as medidas que foram tomadas no sentido de contrariar os obstáculos 

identificados? 

 

4 -  O que é um colector solar? 

 

5 -  Pesquisa informação que te permita conhecer quais são os tipos de colectores 

solares disponibilizados no mercado. Indica quais são as principais diferenças entre 

eles. 

 

6 -  A figura seguinte mostra um esquema de um colector solar plano. 

 

 

Fonte: http://www.solomantenimiento.com/images/insta-solar.jpg 

 

 

Fonte: http://www.miciudadreal.com/fotos/5777.jpg 

. 
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6.1 -  Um colector solar plano é constituído, numa versão bastante simples, por 

quatro partes principais: 

 Uma superfície absorvente virada para o exterior – a frente do colector plano; 

 Tubos de circulação para o fluído que é “aquecido”; 

 Isolamento nas partes laterais e na retaguarda. 

 Uma placa de vidro na parte da frente. 

 

6.1.1 -  Procura informação que te permita justificar, de forma sucinta, a 

existência de cada um destes componentes. 

6.1.2 -  Explica, sucintamente como se processa o aquecimento da água. 

6.1.3 -  O que significa, do ponto de vista da Física o “aquecimento” da água? 

6.1.4 -  Num dia de Verão a água de uma torneira encontra-se à temperatura de 

20ºC. Que quantidade de energia é necessária transferir para que a sua 

temperatura se eleve até 50ºC? Supõe que dentro do reservatório se 

encontram 100 litros de água. 

Nos cálculos adopta: 

capacidade térmica mássica da água = 4 J/(gºC)  

massa específica da água (T = 20ºC) = 1 kg/dm3  

 

6.1.5 -  Qual é o mecanismo de transferência de energia como calor subjacente a 

este processo? 

6.1.6 -  Considerando o colector solar como sendo o nosso sistema em estudo, 

verifica-se que existe variação de energia interna? A que é devida? 

6.2 -  A transferência de energia como calor é um processo que ocorre, 

espontaneamente, “numa única direcção”, do fluido que circula nos tubos, que 

se encontra a uma temperatura superior à da água para a mesma. Seria 

impossível, que acontecesse, espontaneamente o contrário. Como explicas do 

ponto de vista da Física este facto.  

6.3 -  Em que lei te baseaste para dar resposta à questão anterior? 

6.4 -  Um frigorífico é uma máquina onde as transferências de energia não ocorrem 

no sentido mencionado nas alíneas anteriores. Observa o esquema seguinte, 

que representa as transferências de energia numa máquina frigorífica: 
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Fonte: http://images.google.pt/images 

 

6.4.1 -  Explica sucintamente o funcionamento do frigorífico. 

6.4.2 -  Será que este contraria as leis da termodinâmica? Justifica. 

6.4.3 -  Poderá um frigorífico ter um rendimento de 100 % ? Justifica. 

 

7 -  No tema anterior estudaste as centrais termoeléctricas.  

7.1 -  Poderá a caldeira de uma central termoeléctrica, ser considerada uma máquina 

térmica? Justifica? 

7.2 -  Considera o seguinte esquema que representa uma turbina a vapor de uma 

central de produção de energia eléctrica. 

 

 

Fonte: Ramage Janet (2003). Guia da Energia. Monitor. 
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7.2.1 -  Com base no esquema apresentado, explica, sucintamente, como se 

produz energia eléctrica a partir da queima dos combustíveis fósseis. 

7.2.2 -  Quais são as transformações de energia que aí ocorrem? 

7.2.3 -  Será possível ter um rendimento de 100 % numa máquina térmica? 

Justifica. 
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Algumas Sugestões de Resposta 

 

1. O texto refere-se ao aproveitamento de energia solar para o aquecimento de 

água. 

 

2. Os principais obstáculos apontados no texto são cinco: elevado investimento 

inicial; fraca credibilidade/má reputação; pouco conhecimento por parte do grande 

público; constrangimentos a nível da construção dos edifícios; falta de informação 

credível sobre o sector. 

 

3. Algumas medidas tomadas no sentido de contrariar estes obstáculos foram: 

promoção da imagem da energia solar junto dos consumidores, pela divulgação dos 

incentivos fiscais no IRS (30% do custo do sistema até um máximo de 700 euros) e pela 

certificação de qualidade, que envolveria a certificação obrigatória de colectores e 

sistemas solares térmicos, a formação e certificação de profissionais e garantia mínima 

dos equipamentos de seis anos. 

 

4. Um colector solar é um dispositivo utilizado para o aquecimento de água a 

partir da radiação solar. 

 

5. No mercado existem colectores solares planos, concentradores, CPC ou 

concentradores parabólicos compostos e colectores de tubo de vácuo. 

 

Os colectores solares planos são os mais comuns e destinam-se ao aquecimento 

da água a temperaturas inferiores a 60 ºC. 

 

Os colectores concentradores destinam-se ao aquecimento de água a 

temperaturas mais elevadas, por redução das perdas de calor que se relacionam com a 

superfície de recepção do mesmo.  
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Os colectores CPC combinam as propriedades dos colectores planos com a 

capacidade de produzirem temperaturas mais elevadas (>70ºC), como os concentradores 

convencionais do tipo de lentes. 

 

Colectores de tubo de vácuo – são constituídos por tubos de vidro transparente 

que no interior contêm tubos metálicos (superfície absorvedora). No interior dos tubos 

existe vácuo o que elimina as perdas por convecção, podendo ser atingidas temperaturas 

superiores. 

 

6.1.1. A superfície absorvente é constituída por uma superfície que absorve a 

energia da radiação incidente (geralmente tubos de cobre revestidos de negro) e 

transmite-a ao fluido que aí circula, que pode ser um líquido ou um gás. 

 A placa de vidro é uma superfície transparente à radiação visível, isto é “deixa-

se atravessar” pela radiação visível, o coeficiente de transmissão é aproximadamente 1. 

Além disso é opaca à radiação infravermelha (excepto para a gama dessas radiações em 

que o comprimento de onda é próximo do da luz visível) que é “impedida” de sair. 

Assim, a superfície absorvente do colector absorve a radiação visível, e emite radiação 

infravermelha, que ao encontrar a placa de vidro, é impedida de sair. Esta placa 

permitirá a transmissão da maior parte da energia solar que lhe chega, sem deixar sair 

para o exterior a maior parte da radiação emitida pela superfície absorvente do colector 

(efeito de estufa). 

Os isolamentos laterais e na retaguarda são constituídos por material que não 

permite que a energia seja transmitida para o exterior do colector (baixa condutividade 

térmica), diminuindo as perdas de energia por condução. 

 

6.1.2. As placas recebem energia solar e absorvem-na. Quanto maior for o factor 

de absorção maior é a potência absorvida. É por este motivo que os tubos absorvedores 

são pintados de negro. Assim, transmitem essa energia ao fluido que circula dentro 

deles, aumentando a temperatura do fluido (aquece) que é bombeado para o depósito de 

água. A água aí contida encontra-se a uma temperatura inferior, pelo que se verifica a 

transferência de energia como calor para a água, elevando a sua temperatura. A 
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temperatura do fluido que circula dentro dos tubos diminui e este volta à zona do 

absorvedor, por mecanismo de convecção e ajudado por uma bomba. Dentro do 

reservatório da água formam-se correntes de convecção fazendo com que a água 

“aqueça”. 

 

6.1.3. O fluido que circula dentro dos tubos transfere energia para o reservatório 

da água. As moléculas da água recebem-na e aumentam os seus movimentos 

(velocidade média), aumentando a respectiva desorganização, isto corresponde a um 

aumento da temperatura da água.  

 

6.1.4. A energia necessária transferir para a água pode ser calculada a partir da 

expressão (1). 

θ∆××= cmQ  (1) 

A massa de água correspondente a 100 litros de água á temperatura de 20ºC é 

100 kg. Assim: 

(1)  JQ 7102,1)2050(4000100 ×=−××=  

A energia necessária transferir para a água seria de 1,2 × 107 J. 

 

6.1.5. Os mecanismos de transferência de energia subjacentes a este processo 

são a convecção e a condução. 

 

6.1.6. De acordo com a primeira lei da termodinâmica a variação da energia 

interna de um sistema termodinâmico fechado depende da quantidade de energia que é 

transferida como calor e como trabalho, entre o sistema e a vizinhança: 

WQU +=∆  

Assim, considerando que a elevação da temperatura da água se deve apenas à 

energia recebida como calor por ter estado em contacto com o fluído que circula dentro 

dos tubos, não existindo nenhum processo mecânico de homogeneização da temperatura 

da água (se o “aquecimento” de toda a massa da água se processa apenas por correntes 
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de convecção), verifica-se um aumento da energia interna da água correspondente ao 

valor da energia transferida como calor para a água (Lei da conservação da energia). 

 

6.2. e 6.3. Temperatura inferior significa menor velocidade média dos 

corpúsculos que constituem um material, logo maior estado de organização. Quando 

dois corpos, a temperaturas diferentes, estão em contacto, vai ocorrer troca de energia. 

Esta troca ocorre (sempre espontaneamente) do corpo que se encontra a uma 

temperatura superior para o que se encontra a uma temperatura inferior, pois esta vai 

levar a uma maior “desorganização” dos corpúsculos que constituem o material que se 

encontra a temperatura mais baixa. Esta é um modo muito informal, de exprimir a 

segunda lei da termodinâmica: na natureza todas as coisas tendem a tornar-se 

desorganizadas. 

 

6.4.1.No esquema encontra-se duas fontes, uma fonte quente e uma fonte fria. 

No caso do frigorífico a fonte fria é o seu interior e a fonte quente é o exterior. Sabemos 

que espontaneamente a energia é transferida da fonte quente para a fonte fria. No caso 

do frigorífico, as trocas de energia não acontecem espontaneamente, é necessário ceder 

energia sob a forma de trabalho da força eléctrica para que se verifique transferência de 

energia da fonte fria para a fonte quente. 

 

6.4.2. Não. As leis da termodinâmica referem-se a processos espontâneos. As 

transferências de energia que ocorrem no frigorífico não ocorrem espontaneamente. É 

necessário fornecer energia ao sistema para que ocorram. Nessas transferências a 

energia total do universo mantém-se constante e verifica-se sempre o aumento da 

entropia (grau de desordem dos corpúsculos) no universo, uma vez que existe sempre 

uma parte de energia que é dissipada. 

 

6.4.3. O rendimento de um frigorífico seria de 100 % se toda a energia 

transferida como trabalho eléctrico correspondesse à energia transferida da fonte fria 

para a fonte quente: 
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realizadotrabalho
quentefonteaparafriafontedaatransferidenergiaentoren =dim

 

 

Sabemos que uma parte da energia é dissipada, pelo que é impossível o 

rendimento ser 100%. A energia dissipada é geralmente térmica, o que vai levar a uma 

aumento da entropia da vizinhança (2ª lei da Termodinâmica). 

 

7.1. A designação máquina térmica inclui todas as máquinas em que a energia 

recebida seja sob a forma de calor e a energia cedida seja sob a forma de trabalho. Ora, 

numa central termoeléctrica existem caldeiras que queimam os combustíveis fósseis 

(transformação de energia potencial em energia cinética – aumentado a temperatura ), a 

partir da qual se verificam transferências e transformações de energia, de tal modo que 

uma parte da mesma é transformada em energia eléctrica. 

Assim, uma central termoeléctrica pode ser considerada uma máquina térmica. 

 

7.2.1. Uma central térmica, como o próprio nome indica, é aquela em que o 

combustível utilizado se destina à produção de energia térmica. Esta serve para o 

aquecimento de água a temperaturas suficientemente altas para a transformar em vapor. 

Este vapor é ejectado nas turbinas fazendo-as rodar a velocidade elevada. As turbinas 

encontram-se ligadas a um gerador que produz energia eléctrica. O vapor depois de 

passar pelas turbinas entra num condensador, é arrefecido e condensado, passando ao 

estado líquido. O regresso à caldeira é conseguido através de uma bomba. 

 

7.2.2. As transformações de energia que ocorrem neste processo são: 

 Caldeira: energia potencial em energia cinética (térmica); 

 Turbina: energia cinética (térmica) em energia cinética (mecânica); 

 Gerador: energia cinética (mecânica) em energia cinética (eléctrica). 

 

7.2.3. O rendimento de uma máquina térmica é sempre inferior a 100%, pois 

verificam-se sempre perdas de energia, por exemplo na caldeira, no vapor e gases que 
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saem a temperaturas elevadas na caldeira, assim como aquando da refrigeração do vapor 

no condensador. Devido a estas perdas de energia o rendimento de uma máquina 

térmica, neste caso a caldeira de uma central térmica, é sempre inferior a 100%. 
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Actividade 4:  

Como é possível produzir electricidade a partir do Sol? 

 

ENERGIA SOLAR: O FUTURO PRESENTE HOJE ! 

Portugal é um dos países da Europa 

com maior disponibilidade de radiação solar. 

Uma forma de dar ideia desse facto é em 

termos do número médio anual de horas de 

Sol, que varia entre 2.200 e 3.000 para 

Portugal e, por exemplo, para Alemanha varia 

entre 1.200 e 1.700 h. 

Tal como leste na actividade 2 deste 

tema, o Baldio das Ferrarias, na vila da 

Amareleja, concelho de Moura, por ser um 

dos locais do planeta com maior número de 

horas com sol, foi o local escolhido para a 

instalação daquela que vai ser a maior central 

de energia solar do mundo.  

Adaptado de: www.energiasrenovaveis.com 

 

Lê atentamente a seguinte notícia do Jornal Público de 11 de Janeiro de 2004 

onde se faz referência a este projecto.  

 

Maior Central de Energia Solar do Mundo Vai Ser Instalada na Amareleja  

Baldio das Ferrarias, na vila da Amareleja, concelho de Moura, por ser um dos locais 

do planeta com maior número de horas com sol, foi o local escolhido para a instalação 

daquela que vai ser a maior central de energia solar do mundo.  

Mais de 100 hectares de painéis solares fixos e móveis - uma dimensão 12 vezes superior ao maior 

projecto actualmente existente - vão produzir 64 "megawatts" de energia, que serão lançados na 

Rede Eléctrica Nacional a partir de Alqueva.  
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A construção deste equipamento, com um custo estimado de 250 milhões de euros, será 

antecedida da instalação de unidades de fabrico e montagem dos painéis fotovoltaicos que vão 

apetrechar o novo empreendimento de energia renovável.  

No passado mês de Novembro foi assinado um acordo de cooperação que oficializa a 

construção da estrutura entre a Agência Portuguesa para o Investimento (API), a Direcção Geral de 

Energia, a AMPER Central Solar, SA e a BP Solar Espanha. Esta última empresa ficará responsável 

pela montagem da unidade, que deverá prolongar-se pelos próximos cinco anos, com início já em 

2004. Já foram efectuadas prospecções no terreno onde vai ser instalada a central solar. 

 

150 empregos directos e mil indirectos  

A futura localização em Moura de indústrias centradas no fabrico de componentes para 

energia fotovoltaica garante a criação de 150 postos de trabalho directos e mil indirectos, prevê a 

câmara local, detentora de 90 por cento do capital da empresa municipal criada para o efeito, a 

AMPER Central Solar, de capitais maioritariamente públicos. Os restantes 10 por cento pertencem à 

empresa portuguesa Renatura Networks. Neste momento está formada uma sociedade anónima em 

que participam este dois accionistas.  

A dimensão do projecto impõe a captação de novos associados e a mobilização de avultados 

meios financeiros, tanto a nível de capitais próprios (tarefa a cargo da empresa de consultoria Deloitte 

& Touche) como alheios (que compete ao BCP Investimentos).  

O presidente da câmara de Moura acredita que a instalação da central solar se possa iniciar já 

em 2004, apesar das "tremendas dificuldades que têm de ser superadas", por se tratar de um 

empreendimento sem paralelo em todo o mundo. A título comparativo, a maior central solar do 

mundo, instalada na Alemanha, dispõe de uma capacidade de produção de energia de apenas 5 Mw.  

Em fase de arranque está já a instalação de uma unidade de montagem e fabrico de módulos 

fotovoltaicos, a que corresponde um investimento de 10 milhões de euros e a previsível criação de 

200 postos de trabalho directos.  

A central solar da Amareleja implica o recurso a tecnologia de última geração que conduzirá 

à fixação na região de mão de obra altamente qualificada, factor que terá um efeito estruturante na 

economia local, fortemente dependente de um sector agrícola em crise profunda e geradora de 

elevadas taxas de desemprego e emigração.  

O Ministério da Educação já reconheceu dois cursos directamente relacionados com energias 

renováveis para serem leccionados na Escola Profissional de Moura, possibilitando assim o 

recrutamento local de trabalhadores. 

Por Carlos Dias 

Público 
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Agora responde… 

1 -  Identifica a fonte de energia renovável a que o texto se refere. 

2 -  Que aproveitamento energético se pretende fazer? 

3 -  Quais os equipamentos usados para o efeito? Pesquisa acerca do funcionamento 

desses aparelhos. 

Sugestão: - Consulta os seguintes sites na Internet e bibliografia: 

http://www.energiasrenovaveis.com 

http://www.amerlis.pt/pv/cap_1.html 

 

4 -  É do teu conhecimento que a região do Alentejo interior atravessa graves 

dificuldades de fixação da população, devido ao baixo investimento na região. De 

que forma este projecto poderá levar à sustentabilidade desta região? 

 

 

 

Para te preparares procura responder às seguintes questões 

5 -   Que transformações de energia ocorrem num painel fotovoltaico? 

Uma das principais limitações dos dispositivos fotovoltaicos é o seu baixo 

rendimento, isto é, uma baixa conversão de  energia solar em energia eléctrica.  

A localização dos painéis fotovoltaicos é essencial. Devem estar colocados de 

modo que neles incida o máximo de radiação solar. Muitas vezes até são montados sobre 

suportes móveis, de modo a aproveitarem o máximo de radiação, uma vez que a sua 

direcção muda ao longo do dia, procurando-se produzir o máximo de energia possível. 

Supõe que eras convidado pelos promotores do projecto da Amareleja, para decidir 

como instalar os painéis de modo a obter um rendimento máximo.   

 

Forma grupos de quatro elementos e planifica uma actividade experimental 

que te permita verificar quais são as condições de rendimento máximo de um painel 

fotovoltaico. 
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6 -   Faz uma pesquisa na Internet sobre: 

 as vantagens e desvantagens da utilização desta energia; 

 aplicações das células fotovoltaicas; 

 as razões para que a freguesia da Amareleja reúna condições privilegiadas para  

a instalação desta central. 

7 -  Consultando as facturas da electricidade, que dispões em casa, determina o 

consumo médio diário. Com base nesse valor, procura informação que te permita 

fazer uma estimativa: 

 do número de painéis fotovoltaicos, necessários ao consumo energético de uma  

 casa; 

 do espaço que eles podem ocupar. 

 

Actividade experimental 

 

 

Tens ao teu dispor o seguinte material: 

♦ Painel fotovoltaico; 

♦ Amperímetro; 

♦ Voltímetro; 

♦ Lâmpada de incandescência. 

♦ Fios de ligação; 

♦ Interruptor; 

 

 

 

Questão problema: 

        Como obter o máximo rendimento de uma célula fotovoltaica? 

Objectivo 

Determinar os factores que rentabilizam a utilização de um painel 

fotovoltaico no fornecimento de energia. 
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Sugestões 

 Começa por emitir hipóteses que te permitam responder à questão problema. 

 Planifica a tua actividade experimental, partindo do princípio que pretendes 

produzir energia eléctrica necessária ao consumo diário de uma casa.  

 Simula um circuito eléctrico correspondente ao circuito de uma casa com um 

gerador fotovoltaico, construindo a montagem que se encontra representada na 

figura.  

 

 

Fonte: http://images.google.pt/images 

 Deves medir a potência fornecida ao circuito para vários valores de resistência 

em  diferentes situações.  

 

Não te esqueças de: 

 

 

 

Constrói um Vê de Gowin da actividade que realizaste, com a estrutura que 

já conheces. 

•  saber quais as medições que se devem realizar para calcular a 

potência do  painel fotovoltaico; 

 

• representar graficamente a variação da potência com a resistência; 
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Algumas Sugestões de Resposta 

1. A fonte de energia a que se refere o texto  

 

2. Pretende-se produzir energia eléctrica a partir da energia da radiação solar 

bem como o seu aproveitamento para o aquecimento de água. Também se pretende 

proceder à construção estratégica de edifícios com vista a um melhor aproveitamento da 

energia disponibilizada. 

 

3. A tecnologia utilizada passa pela utilização de colectores solares, painéis 

fotovoltaicos e a tecnologia necessária à construção estratégica de edifícios. 

 

(A resposta deve ser complementada com trabalho de pesquisa sobre essa 

mesma tecnologia) 

 

4. Este projecto levará à criação de novas empresas na região, assim como está 

previsto a criação de um pólo universitário. Criará ainda, muitos postos de trabalho o 

que levará à fixação da população. Atrairá também novas pessoas qualificadas e 

investidores, contribuído, desta forma para o desenvolvimento sustentável da região. 

 

6. Vantagens: 

• Não produz poluição nem contaminação; 

• É silencioso; 

• Tem uma vida útil superior a 20 anos; 

• É resistente a condições climáticas (granizo, vento,..); 

• Não tem peças móveis, exigindo pouca manutenção (só a limpeza do painel); 

• Permite aumentar a potência instalada por meio da incorporação de módulos  

adicionais; 
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A principal desvantagem deste dispositivo é o baixo rendimento. 

 

7. Número de células fotovoltaicas para abastecer uma casa 

 

  Os sistemas fotovoltaicos podem ter um 

tamanho variável: uma célula é suficiente para uma 

calculadora e um módulo para acender uma 

lâmpada, mas para uma casa ou uma bomba de água 

são necessários vários módulos. A nível industrial o 

número tem  de ser maior. 

  Os painéis necessários para o fornecimento de energia eléctrica a uma casa 

dependem do seu consumo e da localização da mesma. 

Para determinar o número de painéis para abastecer uma casa devem consultar-

se as facturas de electricidade e verificar qual é o consumo total de energia por ano, em  

KW h. Com este valor pode calcular-se uma média diária e dividir o valor obtido 

pelo número médio diário de horas de sol da região onde se pretende instalar o painel.  

 

Exemplo: 

Consumo anual: 3000 KW h 

Consumo diário = 3000/365 ≅ 9 KW h/dia 

 

Se a casa estiver numa região onde a insolação média da região é 5 h/dia a 

potência necessária será:  

P = 9/5 = 1,8 KW. 

Se uma célula característica fornecer a potência de 1,5 W, o número de células 

será: 

1800 W / 1,5 W = 1200 células 

Se cada painel tiver 36 células, precisaremos de 37 painéis. 

(Fonte: http://images.google.pt/images) 
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Podemos também fazer uma estimativa do espaço que ocupam. Se o tamanho da 

célula for 100 cm2, um painel ocupará 3600 cm2, logo 37 painéis ocuparão 133 200 

cm2, aproximadamente 13, 5 m2. Devemos acrescentar, ainda o tamanho da moldura 

dos painéis, o que dará aproximadamente, uma área de 15 m2. 

 

Adaptado de Ventura Graça e tal (2003);10F-Ciências Físico-Químicas- Física 10º Ano; Texto 

Editora;Lisboa. 
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Actividade 5 

 

Actividade de projecto 

 

 

 

Com base na informação aí recolhida e em outras fontes que consideres 

relevantes, elabora um projecto de uma casa auto-suficiente em energia. 

 

A dependência dos combustíveis fósseis, para a obtenção de energia, 

tem conduzido a problemas ambientais graves, em termos de emissões de gases 

com efeito de estufa para a atmosfera. 

 

A aplicação de sistemas de energias renováveis é, assim, fundamental 

para reduzir esta dependência e, consequentemente, reduzir o impacte das 

nossas necessidades de energia no meio ambiente. 

 

O projecto ecocasa da iniciativa da Quercus, prevê um eficiente 

aproveitamento da energia em casa. 

 

Consulta o seu  site na Internet: www.ecocasa.org/ 
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Parte I 

A Revisão Curricular do Ensino Secundário de 2004,para além do combate ao insucesso e abandono escolares, 

“constitui opção estratégica nacional promover o aumento da qualidade das aprendizagens, indispensável à melhoria 

dos níveis de desempenho e qualificação dos alunos, e ao favorecimento da aprendizagem ao longo da vida” (sit). 

Com ela surgem novos programas das diversas disciplinas cujos planos curriculares foram alterados. Asim, o programa 

de Física e Química A, para o 10º Ano foi elaborado no sentido de dar resposta a estas novas orientações. 

 

A relevância do ensino das ciências, nomeadamente da Física e Química, numa perspectiva CTS está claramente 

expressa neste documento: “O Seu objectivo é a compreensão da Ciência e da Tecnologia, das relações entre uma e 

outra e das suas implicações na Sociedade e, ainda, do modo como os acontecimentos sociais se repercutem nos 

próprios objectos de estudo da Ciência e da Tecnologia. Este tipo de ensino privilegia o conhecimento em acção (por 

oposição ao conhecimento disciplinar) e é conhecido por “ensino CTS(…).” 

 

A UNESCO decretou a década de 2005 a 2014 como a década da educação para o desenvolvimento sustentável, 

chamando todos os educadores a participar. Ora, do nosso ponto de vista, educar para a sustentabilidade pressupõe o 

ensino CTS das ciências. 

 

Foi com vista a dar resposta ao apelo da UNESCO, aliado à concretização das Orientações para o Ensino da Física e da 

Química e ao do desenvolvimento dos objectivos gerais e competências previstas no programa, que se construiu um 

conjunto de recursos didácticos a utilizar em sala de aula. 

 

O presente questionário foi elaborado e será aplicado com o objectivo de validar os recursos didácticos construídos. 

 É constituído por duas partes: a parte I destina-se a recolher informações que servirão para a caracterização da amostra 

de professores responsáveis pela validação dos Recursos Didácticos CTS construídos e a parte II à validação dos 

Recursos Didácticos. 

 

Solicita-se que responda com toda a sinceridade às questões formuladas, pois através desta recolha de informação, 

pretende-se, não só validar os recursos didácticos construídos, mas também proceder a eventuais alterações no sentido de 

os melhorar. 

 
Responda da forma mais completa possível, usando para tal, os espaços em branco. 

 
O anonimato será rigorosamente respeitado e as informações disponibilizadas serão confidenciais. 

 

Agradecemos a sua colaboração. 

Com a devolução do questionário ser-lhe-á enviada uma declaração de colaboração com a Universidade de Aveiro, num 

trabalho de investigação. 





 3

 

Parte I 

1 -  Idade (anos) 

1.1 Menos de 30 

1.2 De 31 a 40 

1.3 Mais de 40 

2 -  Formação 

2.1 Formação Académica 

2.1.1 Bacharelato  

2.1.2 Licenciatura 

2.1.3 Mestrado 

2.1.4 Outra  Qual? _______________________ 

 

2.2 Formação pedagógico-profissional 

2.2.1 Estágio pedagógico (Licenciatura em Ensino) 

2.2.2 Profissionalização em serviço  

2.2.3 Estágio clássico  

2.2.4 Outra Qual? ___________________ 

 

3 -  Tempo de serviço (até 31/12/2005) __________________________________ 

4 -  Tempo de serviço no Ensino Secundário (mencione os anos lectivos respectivos) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5 -  Situe, numa escala de 1 (dificuldade mínima) a 5 (dificuldade máxima) as 

dificuldades sentidas na leccionação do programa do 10º ano de Físico-Química A. 

5.1   Extensão do programa 

5.2   Falta de recursos materiais  

5.2.1 Qual(ais)? _______________________________ 

5.3  Falta de preparação dos alunos 

5.4  Outro   

5.4.1 Qual? __________________________________ 

6 -  Indique duas motivações para a leccionação do programa do 10º Ano de 

escolaridade. 

 

 

7 -  Numa escala de 1 (sem conhecimento) a 5 (conhecimento máximo), situe o que 

considera ser o seu grau de conhecimento, do ensino das ciências, numa 

perspectiva CTS que considera deter.  

 

8 -  Situe, numa escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo) a importância que o ensino das 

ciências numa perspectiva CTS constitui para si. 

 

9 -  Pronuncie-se quanto à importância da educação para a promoção do 

desenvolvimento sustentável. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Parte II 
Tema em análise: ___________________ 

1 -  Exponha, brevemente, a sua opinião sobre a relevância social do contexto 

“Crise Energética” para o desenvolvimento do programa do 10º ano de 

escolaridade com vista à promoção da educação para o desenvolvimento 

sustentável. 

 

 

 

 

 

 

2 -  Considera ser este contexto o mais adequado relativamente a outros possíveis? 

Fundamente a sua opinião. 

 

 

 

 

 

 

3 -  Exprima a sua opinião relativamente à pertinência dos três temas escolhidos 

como ponto de partida (petróleo, atmosfera e energias renováveis - energia solar), 

e da sequência dos mesmos. Fundamente a sua opinião. 
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4 -  Avalie numa escala de 1 (mínimo) a 4 (máximo) os recursos didácticos que 

analisou, relativamente aos seguintes parâmetros. 

4.1  Pertinência das questões de partida 

 

4.2  Interesse dos textos escolhidos  

 

4.3  Adequabilidade dos textos escolhidos aos objectivos que se pretendem concretizar 

 

4.4  Clareza das questões formuladas 

 

4.5  Consecução dos objectivos do programa 

 

4.6  Aquisição de atitudes e valores que permitam, aos alunos, serem críticos e 

responsáveis perante situações sociais de carácter científico 

 

4.7  Promoção do ensino numa perspectiva de ensino por pesquisa 

 

4.8  Aspecto gráfico dos materiais. 

 

5 -  Indique quais as limitações que encontra nos recursos didácticos analisados. 

 

 

 

 

 

Muito obrigada pela colaboração prestada. 

 

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
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d) Necessidade de garantir a existência de um
regime sancionatório em caso de incumpri-
mento dos deveres por parte dos detentores de
materiais nucleares e outros interessados do
Protocolo Adicional;

e) Necessidade de garantir a prossecução de todas
as outras formalidades necessárias, ao nível
nacional, para a rápida entrada em vigor do Pro-
tocolo Adicional;

f) Necessidade de garantir que todos os detentores
de materiais nucleares e outros interessados do
Protocolo Adicional sejam correctamente infor-
mados sobre os respectivos deveres resultantes
do referido Protocolo.

Artigo 3.o

Cumprimento de obrigações

O ITN dará cumprimento às obrigações legais em
matéria de salvaguardas, decorrentes do referido
Acordo de Salvaguardas, no âmbito das competências
atribuídas pelo Decreto-Lei n.o 311/98, de 14 de Outu-
bro, a este organismo.

Artigo 4.o

Dever de cooperação

O ITN recolherá, junto de entidades públicas ou pri-
vadas, todas as informações necessárias à cabal pros-
secução dos objectivos definidos no presente diploma.

Artigo 5.o

Interlocutor nacional

A fim de promover e acelerar os seus trabalhos, o
ITN funcionará como ponto de contacto português para
todos os assuntos nacionais e internacionais relaciona-
dos com o Protocolo Adicional.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 6 de
Novembro de 2003. — José Manuel Durão Bar-
roso — Maria Manuela Dias Ferreira Leite — Maria
Teresa Pinto Basto Gouveia — Maria da Graça Martins
da Silva Carvalho.

Promulgado em 5 de Dezembro de 2003.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 10 de Dezembro de 2003.

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.

MINISTÉRIO DAS CIDADES, ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E AMBIENTE

Decreto-Lei n.o 320/2003
de 20 de Dezembro

O regime geral da gestão da qualidade do ar ambiente
é estabelecido no Decreto-Lei n.o 276/99, de 23 de Julho.
Este diploma instituiu um novo quadro habilitante em
matéria de gestão da qualidade do ar, transpondo para
a ordem jurídica interna a directiva quadro da qualidade
do ar, Directiva n.o 96/62/CE, do Conselho, de 27 de
Setembro.

O referido diploma definiu os princípios e normas
gerais da avaliação e da gestão da qualidade do ar,
visando evitar, prevenir ou limitar as emissões de certos
poluentes atmosféricos, bem como os seus efeitos noci-
vos sobre a saúde humana e sobre o ambiente na sua
globalidade, deixando para posterior regulação a maté-
ria específica atinente a cada um dos poluentes con-
siderados.

Assim, no desenvolvimento dos objectivos traçados
no Decreto-Lei n.o 276/99, de 23 de Julho, o presente
diploma visa definir objectivos a longo prazo, valores
alvo, um limiar de alerta e um limiar de informação,
bem como métodos e critérios comuns para a avaliação
das concentrações de ozono e suas substâncias precur-
soras no ar ambiente e para a informação ao público,
transpondo para o ordenamento jurídico interno a
Directiva n.o 2002/3/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 12 de Fevereiro, relativa ao ozono no ar
ambiente.

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das
Regiões Autónomas.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 198.o da

Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.o

Objecto e âmbito de aplicação

1 — O presente diploma dá execução ao disposto nos
artigos 4.o e 5.o do Decreto-Lei n.o 276/99, de 23 de
Julho, e transpõe para a ordem jurídica interna a Direc-
tiva n.o 2002/3/CE, do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 12 de Fevereiro, relativa ao ozono no ar
ambiente.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, o
presente diploma estabelece:

a) Objectivos a longo prazo, valores alvo, um limiar
de alerta e um limiar de informação ao público
para as concentrações de ozono no ar ambiente,
com vista a evitar, prevenir ou reduzir os efeitos
nocivos na saúde humana e no ambiente em
geral;

b) Métodos e critérios comuns para avaliar as con-
centrações de ozono e, se adequado, de subs-
tâncias precursoras de ozono (óxidos de azoto
e compostos orgânicos voláteis) no ar ambiente;

c) Critérios para a recolha de dados adequados
sobre os teores de ozono no ar ambiente e para
a sua disponibilização ao público.

Artigo 2.o

Objectivos

O presente diploma tem por objectivos:
a) A preservação da qualidade do ar ambiente, no

que respeita ao ozono, nos casos em que esta
seja adequada, e a sua melhoria, nos restantes
casos;

b) A promoção da cooperação entre os Estados
da União Europeia tendo em vista a redução
dos níveis de ozono, o aproveitamento do poten-
cial das medidas transfronteiriças e a sua coor-
denação.

Artigo 3.o

Definições

1 — Para efeitos da aplicação do presente diploma,
entende-se por:

a) «AOT40», soma [expressa em (lg/m3).h] das
diferenças entre as concentrações horárias de
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ozono superiores a 80 lg/m3 (= 40 partes por
bilião) e o valor 80 lg/m3, num determinado
período, utilizando apenas os dados horários
obtidos diariamente entre as 8 e as 20 horas
(hora da Europa Central);

b) «Compostos orgânicos voláteis ou COV», todos
os compostos orgânicos de origem antropogé-
nica e biogénica, com exclusão do metano, que
possam produzir oxidantes fotoquímicos por
reacção com óxidos de azoto em presença da
luz solar;

c) «Limiar de informação», o nível acima do qual
uma exposição de curta duração acarreta riscos
para a saúde humana de grupos particularmente
sensíveis da população e a partir do qual é neces-
sária a divulgação de informação horária actua-
lizada;

d) «Medições fixas», medições efectuadas em lo-
cais fixos, quer de modo contínuo quer por
amostragem aleatória, sendo o número de medi-
ções suficiente para permitir a determinação dos
níveis observados;

e) «Objectivo a longo prazo», a concentração no
ar ambiente de ozono abaixo da qual, de acordo
com os conhecimentos científicos actuais, é
improvável a ocorrência de efeitos nocivos
directos na saúde humana e ou no ambiente
em geral. Este objectivo deve ser atingido a
longo prazo, salvo quando tal não seja exequível
através de medidas proporcionadas, com o
intuito de proteger de forma eficaz a saúde
humana e o ambiente;

f) «Substâncias precursoras de ozono», as substân-
cias que contribuem para a formação de ozono
troposférico, algumas das quais se encontram
enumeradas no anexo VI do presente diploma,
do qual faz parte integrante;

g) «Valor alvo», o nível fixado com o objectivo,
a longo prazo, de evitar efeitos nocivos para
a saúde humana e ou o ambiente na sua glo-
balidade, a alcançar, na medida do possível, no
decurso de um período determinado.

2 — Ainda para efeitos da aplicação do presente
diploma, as definições de «aglomeração», «ar
ambiente», «avaliação», «limiar de alerta», «nível»,
«poluente» ou «poluente atmosférico» e «zona» são as
que constam, respectivamente, das alíneas a), b), c),
e), f), g) e j) do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 276/99,
de 23 de Julho.

Artigo 4.o

Valores alvo

1 — Para efeitos do disposto no artigo 4.o do Decre-
to-Lei n.o 276/99, de 23 de Julho, os valores alvo, para
cumprir em 2010, são os fixados na secção II do anexo I
do presente diploma, do qual faz parte integrante.

2 — As comissões de coordenação e desenvolvimento
regional, adiante designadas como CCDR, devem ela-
borar uma lista de zonas ou aglomerações nas quais
as concentrações de ozono avaliadas nos termos do
artigo 10.o do presente diploma sejam superiores aos
valores alvo referidos no n.o 1 do presente artigo.

3 — Para as zonas e aglomerações referidas no n.o 2,
as CCDR devem adoptar medidas para garantir, de
acordo com o disposto no Decreto-Lei n.o 193/2003,
de 22 de Agosto, a elaboração e aplicação de um plano
ou programa com o objectivo de cumprir o valor alvo,
após consulta com as entidades relevantes, salvo quando
tal não seja exequível através de medidas proporcio-
nadas, nas datas especificadas na secção II do anexo I.

4 — Sempre que, em conformidade com o n.o 3 do
artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 276/99, de 23 de Julho,
se verifique, também, a necessidade de serem elaborados
planos ou programas relativos a poluentes que não o
ozono, as CCDR devem elaborar e aplicar, se necessário,
planos ou programas integrados que abranjam todos
os poluentes em causa, após consulta com as entidades
relevantes.

5 — Os planos ou programas a que se refere o n.o 3
devem incluir, no mínimo, as informações especificadas
no anexo IV do Decreto-Lei n.o 276/99, de 23 de Julho,
e ser divulgados ao público e às organizações relevantes,
nomeadamente organizações não governamentais de
ambiente e ou do consumidor, organizações que repre-
sentem os interesses de grupos sensíveis da população
e outros organismos competentes na área da saúde.

Artigo 5.o

Objectivos a longo prazo

1 — Os objectivos a longo prazo aplicáveis aos níveis
de ozono no ar ambiente são os estabelecidos na sec-
ção III do anexo I.

2 — As CCDR devem elaborar uma lista das zonas
e aglomerações em que os níveis de ozono no ar
ambiente, determinados em conformidade com o
artigo 10.o, são superiores aos objectivos a longo prazo
referidos no n.o 1 do presente artigo mas inferiores,
ou iguais, aos valores alvo estabelecidos na secção II
do anexo I.

3 — Nas zonas e aglomerações referidas no número
anterior, as CCDR devem preparar e implementar medi-
das que apresentem uma boa relação custo-eficácia a
fim de cumprir os objectivos a longo prazo, após consulta
com as entidades relevantes.

4 — As medidas referidas no número anterior devem,
no mínimo, ser compatíveis com todos os planos ou
programas especificados nos n.os 3, 4 e 5 do artigo 4.o,
e devem basear-se nas medidas tomadas em conformi-
dade com o disposto no Decreto-Lei n.o 193/2003, de
22 de Agosto, e com a demais legislação aplicável.

Artigo 6.o

Exigências aplicáveis às zonas e aglomerações cujos níveis de ozono
satisfazem os objectivos a longo prazo

1 — As CCDR devem elaborar uma lista das zonas
e aglomerações em que os níveis de ozono satisfazem
os objectivos a longo prazo.

2 — Nas zonas e aglomerações referidas no número
anterior e na medida em que factores como a natureza
transfronteiriça da poluição do ozono e as condições
meteorológicas o permitam, devem ser mantidos os
níveis de ozono abaixo dos objectivos a longo prazo,
através de medidas proporcionadas, por forma a pre-
servar a qualidade do ar ambiente compatível com o
desenvolvimento sustentável e com um elevado nível
de protecção ambiental e de saúde humana.
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Artigo 7.o

Planos de acção a curto prazo

1 — Em conformidade com o n.o 3 do artigo 8.o do
Decreto-Lei n.o 276/99, de 23 de Julho, as CCDR devem
elaborar planos de acção que estabeleçam as medidas
a adoptar a curto prazo, tendo em conta situações locais
específicas, para as zonas em que possa ser excedido
o limiar de alerta, caso exista um potencial significativo
de redução do referido risco ou da duração ou gravidade
das excedências dos limiares de alerta.

2 — Sem prejuízo do número anterior e sempre que
as CCDR considerem que não existe um potencial sig-
nificativo de redução do risco, da duração ou da gra-
vidade de qualquer excedência nas zonas referidas no
número anterior, estas ficam isentas da aplicação das
disposições previstas no n.o 3 do artigo 8.o do Decre-
to-Lei n.o 276/99, de 23 de Julho.

3 — Cabe às CCDR avaliar se para as zonas referidas
nos n.os 1 e 2 do presente artigo existe um potencial
significativo de redução do risco, da duração ou da gra-
vidade das excedências dos limiares de alerta, atendendo
às condições locais, geográficas, meteorológicas e eco-
nómicas.

4 — A concepção dos planos a curto prazo, referidos
no n.o 1, incluindo os níveis a partir dos quais se devem
desencadear acções específicas, é da responsabilidade
das CCDR, após consulta com as entidades relevantes.

5 — Os planos referidos no n.o 1 podem, conforme
o caso, prever medidas faseadas, com boa relação cus-
to-eficácia, para controlar e, sempre que necessário,
reduzir ou suspender certas actividades, tais como o
tráfego automóvel, que contribuam para que o limiar
de alerta seja excedido, bem como prever medidas efi-
cazes relacionadas com a utilização de instalações indus-
triais ou de produtos.

6 — Na elaboração e aplicação dos planos de acção
a curto prazo, as CCDR devem tomar em consideração
exemplos de medidas cuja eficácia tenha sido avaliada,
de acordo com as directrizes da Comissão Europeia pre-
vistas no artigo 12.o da Directiva n.o 2002/3/CE.

7 — O Instituto do Ambiente, adiante designado por
IA, em colaboração com as CCDR, disponibiliza ao
público e aos organismos interessados, nomeadamente
às organizações não governamentais de ambiente e ou
do consumidor, organizações que representem os inte-
resses de grupos sensíveis da população e outros orga-
nismos competentes na área da saúde, o conteúdo dos
planos de acção específicos a curto prazo e informação
referente à implementação dos mesmos, bem como dos
resultados dos estudos efectuados sobre a matéria.

Artigo 8.o

Informações ao público

1 — Para efeitos de acesso e disponibilização ao
público e às organizações interessadas, tais como orga-
nizações não governamentais de ambiente e ou do con-
sumidor, organizações que representem os interesses de
grupos sensíveis da população e outros organismos com-
petentes na área da saúde, as CCDR, em colaboração
com o IA, devem adoptar as medidas adequadas para:

a) Assegurar que a informação das concentrações
de ozono seja sistematicamente disponibilizada
e actualizada pelo menos diariamente e, quando
adequado e viável, de hora a hora, indicando

pelo menos todas as excedências relativamente
aos objectivos a longo prazo da protecção da
saúde, assim como dos limiares de informação
e alerta constantes na secção I do anexo II do
presente diploma, do qual faz parte integrante,
no período em causa e incluindo uma breve ava-
liação sobre os efeitos na saúde;

b) Assegurar informação atempada das excedên-
cias dos limiares de informação e alerta, veri-
ficadas ou previstas, a instituições de saúde e
à população;

c) Disponibilizar relatórios anuais globais, que de-
vem indicar no mínimo, no que respeita à saúde
humana, todas as excedências das concentrações
relativamente ao valor alvo e ao objectivo a
longo prazo, aos limiares de informação e de
alerta respeitantes aos períodos relevantes de
ponderação e, no que respeita à vegetação, qual-
quer excedência relativamente ao valor alvo e
ao objectivo a longo prazo, incluindo também,
sempre que necessário, informações comple-
mentares, bem como a avaliação da protecção
das florestas, tal como referido na secção I do
anexo III do presente diploma, do qual faz parte
integrante.

2 — Os relatórios anuais referidos na alínea c) do
número anterior podem incluir também substâncias pre-
cursoras de ozono relevantes não abrangidas pela legis-
lação em vigor.

3 — A divulgação das informações e dos relatórios
previstos no n.o 1 deve ser efectuada pelos meios ade-
quados, nomeadamente através da rádio e da televisão,
da imprensa ou de publicações, de painéis de informação
ou por via informática, tal como a Internet.

4 — As informações divulgadas ao público em con-
formidade com o artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 276/99,
de 23 de Julho, no caso de ser excedido qualquer dos
limiares, devem incluir os elementos referidos na sec-
ção II do anexo II.

5 — Sempre que se preveja a excedência do limiar
de informação ou do limiar de alerta, as CCDR, sempre
que possível, devem divulgar igualmente as informações
referidas no número anterior.

6 — As informações divulgadas, de acordo com o pre-
sente artigo, devem ser claras, completas e acessíveis.

Artigo 9.o

Poluição transfronteiriça

1 — Sempre que as concentrações de ozono que exce-
dem os valores alvo ou os objectivos a longo prazo sejam
devidas, em larga escala, a emissões de substâncias pre-
cursoras provenientes de outros Estados da União Euro-
peia, as CCDR e o IA devem cooperar, se adequado,
com esses Estados na elaboração de planos e programas
conjuntos com o objectivo de serem cumpridos os valo-
res alvo ou os objectivos a longo prazo, salvo se tal
não for exequível através de medidas proporcionadas.

2 — Sempre que sejam excedidos os limiares de infor-
mação ou de alerta em zonas contíguas às fronteiras
nacionais, as CCDR devem informar as correspondentes
autoridades vizinhas tão rapidamente quanto possível,
de modo que estas possam facilitar a informação do
público potencialmente afectado.
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Artigo 10.o

Avaliação das concentrações de ozono e das substâncias
precursoras de ozono no ar ambiente

1 — Nas zonas e aglomerações em que as concen-
trações de ozono tenham excedido um objectivo a longo
prazo num dos cinco anos anteriores, as CCDR devem
proceder a medições fixas em contínuo.

2 — Nos casos em que os dados disponíveis forem
referentes a um período inferior a cinco anos, as CCDR
podem conjugar os resultados de campanhas de medição
de curta duração, efectuadas no período de tempo e
nos locais em que a probabilidade de se observarem
elevados níveis de poluição seja máxima, com os resul-
tados obtidos a partir dos inventários de emissões atmos-
féricas e da modelização, de modo a avaliar a excedência.

3 — Os critérios de localização dos pontos fixos de
amostragem para a medição das concentrações de ozono
são os constantes do anexo IV do presente diploma, do
qual faz parte integrante.

4 — A determinação do número mínimo dos pontos
fixos de amostragem para a medição das concentrações
de ozono, em contínuo, nas zonas ou aglomerações em
que as medições constituem a única fonte de informação
utilizada para avaliar a qualidade do ar obedece aos
critérios constantes da secção I do anexo V do presente
diploma, do qual faz parte integrante.

5 — Para além das medições de ozono, as CCDR
devem, também, assegurar medições do dióxido de azoto
em, pelo menos, 50% dos pontos de amostragem de
ozono previstos na secção I do anexo V.

6 — A medição do dióxido de azoto deve ser realizada
em contínuo, excepto em estações rurais de fundo, con-
forme definidas na secção I do anexo IV, onde podem
ser utilizados outros métodos de medição.

7 — Nas zonas e aglomerações em que os dados pro-
venientes de medições fixas sejam complementados por
informação proveniente de modelização e ou medição
indicativa, o número total de pontos de amostragem,
especificados na secção IV do anexo V, pode ser reduzido,
desde que:

a) Os métodos complementares proporcionem um
nível adequado de informação para a avaliação
da qualidade do ar, no que diz respeito aos valo-
res alvo e limiares de informação e de alerta;

b) O número de pontos de amostragem a instalar
e a resolução espacial de outras técnicas sejam
suficientes para permitir a determinação da con-
centração do ozono em conformidade com os
objectivos de qualidade dos dados especificados
na secção I do anexo VII do presente diploma,
do qual faz parte integrante, conduzindo a resul-
tados de avaliação, tal como especificado na sec-
ção II do anexo VII;

c) O número de pontos de amostragem em cada
zona ou aglomeração seja, pelo menos, um
ponto de amostragem por 2 milhões de habi-
tantes ou um ponto de amostragem por
50 000 km2, consoante o que produzir maior
número de pontos de amostragem;

d) Cada zona ou aglomeração inclua pelo menos
um ponto de amostragem;

e) O dióxido de azoto seja medido em todos os
pontos de amostragem restantes, à excepção das
estações rurais de fundo.

8 — Nas situações referidas no n.o 7, os resultados
provenientes da modelização e ou medição indicativa
devem ser tomados em consideração para a avaliação
da qualidade do ar em relação aos valores alvo.

9 — Em zonas e aglomerações em que, durante cada
um dos cinco anos de medição anteriores, as concen-
trações tenham sido inferiores aos objectivos a longo

prazo, o número de estações de medição em contínuo
deve ser determinado em conformidade com a secção II
do anexo V.

10 — O IA deve assegurar que seja instalada em ter-
ritório nacional, pelo menos, uma estação de medição
destinada a fornecer dados sobre as concentrações das
substâncias precursoras de ozono referidas no anexo VI,
determinando, em colaboração com as CCDR, o res-
pectivo número e localização, tendo em conta os objec-
tivos, métodos e recomendações estabelecidos no refe-
rido anexo.

11 — A determinação das substâncias precursoras de
ozono na estação ou estações seleccionada(s), a nível
nacional, deverá ser efectuada pela CCDR da respectiva
área de jurisdição, de acordo com as directrizes esta-
belecidas pela Comissão Europeia, ao abrigo do
artigo 12.o da Directiva n.o 2002/3/CE.

12 — Os métodos de referência para a análise do
ozono são estabelecidos na secção I do anexo VIII do
presente diploma e que dele faz parte integrante.

13 — As técnicas de referência para a modelização
do ozono serão objecto de diploma próprio, de acordo
com o disposto no artigo 9.o da Directiva n.o 2002/3/CE.

Artigo 11.o

Informações e relatórios

1 — Sem prejuízo da informação a enviar à Comissão
Europeia, nos termos do artigo 12.o do Decreto-Lei
n.o 276/99, de 23 de Julho, o IA deve igualmente remeter
à Comissão, e pela primeira vez em 2004, o seguinte:

a) Relativamente a cada ano civil e até 30 de
Setembro do ano seguinte, as listas das zonas
e aglomerações referidas no n.o 2 do artigo 4.o,
no n.o 2 do artigo 5.o e no n.o 1 do artigo 6.o;

b) Um relatório que proporcione uma visão global
da situação no que respeita às excedências dos
valores alvo estabelecidos na secção II do
anexo I, incluindo uma explicação para as exce-
dências anuais do valor alvo para a protecção
da saúde humana, bem como os planos e pro-
gramas a que se refere o n.o 3 do artigo 4.o,
a ser enviado, o mais tardar, dois anos após
o termo do período em que tenham sido obser-
vadas excedências relativamente aos valores
alvo para o ozono;

c) De três em três anos, informações sobre os pro-
gressos registados nos referidos planos ou
programas.

2 — O IA promove, ainda, o envio à Comissão, e
pela primeira vez em 2004:

a) Todos os anos, numa base provisória, no que
se refere aos meses de Abril a Setembro:

i) Até ao final do mês seguinte, as seguintes
informações relativas aos dias em que se
verificaram excedências dos limiares de
informação e ou de alerta: data, total de
horas de excedências e concentração
horária máxima de ozono;

ii) Até 31 de Outubro de cada ano, quais-
quer outras informações referidas no
anexo III;

b) Relativamente a cada ano civil, até 30 de Setem-
bro do ano seguinte, as informações validadas
referidas no anexo III e as concentrações médias
anuais referentes ao ano em causa das substân-
cias precursoras de ozono referidas no anexo VI;
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c) De três em três anos, no âmbito do relatório
sectorial referido no artigo 4.o da Directiva
n.o 91/692/CEE, de 23 de Dezembro, e até 30
de Setembro após o termo de cada triénio:

i) Informações sobre os níveis de ozono
observados ou avaliados, consoante o
caso, nas zonas e aglomerações referidas
no n.o 2 do artigo 4.o, no n.o 2 do artigo 5.o
e no n.o 1 do artigo 6.o;

ii) Informações relativas a quaisquer medi-
das adoptadas ou previstas no âmbito do
n.o 3 do artigo 5.o;

iii) Informações relativas a decisões sobre
planos de acção a curto prazo, sua con-
cepção e conteúdo, bem como a avaliação
dos resultados destes planos elaborados
em conformidade com o artigo 7.o

3 — O IA comunicará à Comissão os métodos uti-
lizados na avaliação preliminar da qualidade do ar em
conformidade com a alínea e) do artigo 12.o do Decre-
to-Lei n.o 276/99, de 23 de Julho, o mais tardar até
30 dias após a entrada em vigor do presente diploma.

Artigo 12.o

Sanções

Os planos e programas previstos nos artigos 4.o e 7.o
podem incluir sanções efectivas, proporcionadas e dis-
suasivas para as violações das disposições necessárias
à sua operacionalidade e eficácia.

Artigo 13.o

Revogação

É revogada a Portaria n.o 623/96, de 31 de Outubro.

Artigo 14.o

Aplicação às Regiões Autónomas

1 — O presente diploma aplica-se às Regiões Autó-
nomas dos Açores e da Madeira, sem prejuízo das adap-
tações decorrentes da estrutura própria da administração
regional autónoma, a introduzir em diploma regional
adequado.

2 — Os serviços e organismos das respectivas admi-
nistrações regionais devem remeter ao IA, sempre que
solicitadas por este, as informações necessárias ao cum-
primento das obrigações de informação determinadas
no âmbito da União Europeia.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 23
de Outubro de 2003. — José Manuel Durão Bar-
roso — Maria Teresa Pinto Basto Gouveia — Carlos
Manuel Tavares da Silva — Amílcar Augusto Contel Mar-
tins Theias.

Promulgado em 5 de Dezembro de 2003.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 10 de Dezembro de 2003.
O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.

ANEXO I

Especificações, valores alvo e objectivos a longo prazo
aplicáveis ao ozono

I — Especificações:
Todos os valores são expressos em lg/m3. Os volumes

devem ser normalizados à temperatura de 293 K e à
pressão de 101,3 kPa. Deve ser utilizada a hora da
Europa Central (CET) (1).

Para serem válidos, os dados anuais sobre as exce-
dências utilizados para verificar o cumprimento dos valo-
res alvo e objectivos a longo prazo devem satisfazer
os critérios estabelecidos na secção II do anexo III.

(1) Ou a hora adequada no caso das Regiões Autónomas.

II — Valores alvo aplicáveis ao ozono:

Parâmetro Valor alvo para 2010 (a)

1 — Valor alvo para protecção da saúde
humana.

Valor máximo das médias octo-horárias do
dia (b).

120 lg/m3 — valor a não exceder em mais de
25 dias por ano civil, calculados em média em
relação a três anos (c).

2 — Valor alvo para protecção da vege-
tação.

AOT40 calculado com base em valores horários
medidos de Maio a Julho (inclusive).

18 000 lg/m3.h — calculados em média em rela-
ção a cinco anos (c).

(a) O cumprimento dos valores alvo será avaliado a partir desta data. Assim, 2010 será o primeiro ano cujos dados serão utilizados para calcular a avaliação da conformidade nos
três ou cinco anos seguintes, consoante o caso.

(b) O valor máximo das médias de concentração octo-horárias do dia será seleccionado pela análise das médias por períodos consecutivos de oito horas, calculadas a partir de
dados horários e actualizados de hora a hora. Cada média octo-horária assim calculada será atribuída ao dia em que termina, ou seja, o primeiro período de cálculo para um dia determinado
será o período decorrido entre as 17 horas do dia anterior e a 1 hora desse dia; o último período de cálculo para um dia determinado será o período entre as 16 e as 24 horas desse
dia.

(c) Caso os dados anuais utilizados para a determinação das médias relativas a três ou cinco anos não sejam completos e consecutivos, os requisitos mínimos para verificação do
cumprimentos dos valores alvo são os seguintes:

Valor alvo para protecção da saúde humana — dados válidos por um ano;
Valor alvo para protecção da vegetação — dados válidos por três anos.

III — Objectivos a longo prazo para o ozono:

Parâmetro Objectivos
a longo prazo

1 — Objectivo a longo prazo para protecção da saúde
humana.

Valor máximo da média diária octo-horária num ano civil . . . . 120 lg/m3

2 — Objectivo a longo prazo para a protecção da
vegetação.

AOT40 calculado com base em valores horários medidos de
Maio a Julho (inclusive).

6 000 lg/m3.h
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ANEXO II

Limiares de informação e de alerta

I — Limiares de informação e de alerta aplicáveis ao
ozono:

Parâmetro Limiar

1 — Limiar de informação Média horária . . . . . . . . . 180 lg/m3

2 — Limiar de alerta . . . Média horária (a) . . . . . . 240 lg/m3

(a) Para aplicação do artigo 7.o, as excedências em relação ao limiar devem ser medidas
ou previstas durante três horas consecutivas.

II — Informação mínima a fornecer ao público caso
seja excedido ou se preveja que venha a ser excedido
o limiar de informação ou o limiar de alerta:

Devem divulgar-se ao público, numa escala suficien-
temente vasta, logo que possível, as seguintes infor-
mações:

1 — Informações sobre a(s) excedência(s) obser-
vada(s):

Localização ou zona de ocorrência;
Tipo de limiar excedido (limiar de informação ou

limiar de alerta);

Hora e duração da ocorrência;
Concentração média horária ou octo-horária mais

elevada.

2 — Previsões para a próxima tarde/dia(s):

Área geográfica de ocorrência das excedências pre-
vistas do limiar de informação e ou de alerta;

Alterações previstas da poluição (melhoria, esta-
bilização ou deterioração).

3 — Informações sobre o tipo de população em causa,
possíveis efeitos na saúde e procedimento recomendado:

Informações sobre os grupos da população de risco;
Descrição dos sintomas prováveis;
Precauções recomendadas a tomar pela população

em causa;
Onde encontrar informações complementares.

4 — Informações sobre acções preventivas destinadas
a reduzir a poluição e ou a exposição à mesma:

Indicação dos principais sectores de origem;
Acções recomendadas para reduzir as emissões.

ANEXO III

Informações a apresentar à Comissão e critérios para a agregação de dados, bem como para o cálculo dos parâmetros estatísticos

I — Informações a apresentar à Comissão:

Tipo de estação Nível Período de ponderação/
acumulação

Dados provisórios mensais
de Abril a Setembro Relatório anual

Limiar de informação . . . . . Qualquer . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 lg/m3 Uma hora . . . . . . . . . . . . . . . . Para cada dia de excedência(s): Para cada dia de excedência(s):
Data;
Número total de horas

de ocorrência das
excedências;

Data;
Número total de horas

de ocorrência das
excedências;

Máximo horário de
ozono e níveis de
NO2 corresponden-
tes, se necessário;

Máx imo horár io de
ozono e níveis de NO2
correspondentes, se
necessário.

Níveis mensais máxi-
mos horários de
ozono.

Limiar de alerta . . . . . . . . . . Qualquer . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 lg/m3 Uma hora . . . . . . . . . . . . . . . . Para cada dia de excedência(s): Para cada dia de excedência(s):
Data;
Número total de horas

de ocorrência das
excedências;

Data;
Número total de horas

de ocorrência das
excedências;

Máximo horário de
ozono e níveis de
NO2 corresponden-
tes, se necessário.

Máx imo horár io de
ozono e níveis de NO2
correspondentes, se
necessário.

Protecção da saúde . . . . . . . Qualquer . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 lg/m3 Oito horas . . . . . . . . . . . . . . . . Para cada dia de excedência(s): Para cada dia de excedência(s):
Data;
Máximo das médias

octo-horárias.

Data;
Máximo das médias

octo-horárias.

Protecção da vegetação . . . . Suburbana, rural, rural de
fundo.

AOT40=6 000 lg/m3. h Uma hora, cumulativamente
de Maio a Julho (inclu-
sive).

Valor.

Protecção das florestas . . . . Suburbana, rural, rural de
fundo.

AOT40=20 000 lg/m3. h Uma hora, cumulativamente
de Abri l a Setembro
(inclusive).

Valor.

Materiais . . . . . . . . . . . . . . . . Qualquer . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 lg/m3 Um ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valor.
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No âmbito do relatório anual, devem também for-
necer-se as seguintes informações, caso ainda não
tenham sido transmitidos, nos termos da Decisão
n.o 97/101/CE, do Conselho, todos os dados horários
disponíveis para o ozono, o dióxido de azoto e os óxidos
de azoto relativos ao ano em causa:

Para o ozono, o dióxido de azoto, os óxidos de
azoto e para a soma do ozono e do dióxido de
azoto (adicionados como partes por mil milhões
e expressos em lg/m3 de ozono), o valor máximo,
bem como os percentis 50, 98 e 99,9, assim como
a média anual e o número de dados válidos das
séries horárias;

O valor máximo, os percentis 98 e 50 e a média
anual das séries dos máximos diários octo-ho-
rários de ozono.

Os dados incluídos nos relatórios mensais são con-
siderados provisórios, devendo ser actualizados, se
necessário, nos relatórios posteriores.

II — Critérios para a agregação de dados e cálculo
dos parâmetros estatísticos:

Os percentis devem ser calculados por recurso ao
método especificado na Decisão n.o 97/101/CE, do
Conselho.

Na agregação de dados, bem como no cálculo dos
parâmetros estatísticos, devem utilizar-se os seguintes
critérios de validação:

Parâmetro Percentagem requerida de valores válidos

Valores horários . . . . . . . . . . . . . . 75 % (quarenta e cinco minutos).

Valores octo-horários . . . . . . . . . . 75 % dos valores (seis horas).

Parâmetro Percentagem requerida de valores válidos

Valores máximos diários das
médias octo-horárias, calcula-
das por períodos consecutivos
de oito horas.

75 % das médias por períodos
consecutivos de oito horas
(18 médias octo-horárias por
dia).

AOT40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 % dos valores horários no
período definido para o cálculo
do valor AOT40 (a).

Média anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 % dos valores horários no
período de Verão (Abril-Se-
tembro) e Inverno (Janeiro-
-Março, Outubro-Dezembro),
considerados separadamente.

Número de excedências e valores
máximos mensais.

90 % dos valores máximos diários
das médias octo-horárias
(27 valores diários disponíveis
por mês).

90 % dos valores horários medi-
dos entre as 8 e as 20 horas
(hora da Europa Central).

Número de excedências e valores
máximos anuais.

Valores relativos a cinco meses do
semestre de Verão (Abril a
Setembro).

(a) No caso de não estarem disponíveis todos os dados, deve ser utilizado o seguinte
factor para o cálculo dos valores AOT40:

AOT 40 (estimado)=AOT 40 (medido) × (número total de horas possíveis)/
(número de valores horários medidos)

sendo número total de horas possíveis o número de horas dentro do período de tempo
considerado para a definição do AOT40 (das 8 às 20 horas da Europa Central, de 1 de
Maio até 31 de Julho de cada ano, para protecção da vegetação, e de 1 de Abril até 30 de
Setembro de cada ano, para protecção da floresta).

ANEXO IV

Critérios para a classificação e localização dos pontos de amostragem para a determinação das concentrações de ozono

No que respeita às medições fixas, deve ter-se em conta o seguinte:
I — Critérios de localização em macroscala:

Tipo de estação Objectivos de medição Representatividade (a) Critérios macroscópicos de localização

Urbana . . . . . . . . . . . . . Protecção da saúde humana — avaliar a
exposição da população urbana ao
ozono, isto é, nos locais onde a den-
sidade populacional e a concentração de
ozono são relativamente elevadas e
representativas do nível de exposição da
população em geral.

Alguns quilómetros qua-
drados.

Longe da influência de emissões locais, tais
como tráfego, estações de serviços, etc.

Locais arejados onde possam ser medidas
concentrações de ozono homogéneas.

Localizações tais como zonas residenciais
e comerciais de cidades, parques (longe
de árvores), vias de grandes dimensões
ou praças com tráfego reduzido ou nulo,
espaços abertos característicos das insta-
lações de educação, desporto ou recreio.

Suburbana . . . . . . . . . . . Protecção da saúde humana e da vegeta-
ção — avaliar a exposição da população
e da vegetação na periferia das aglome-
rações, nos locais onde se observam
níveis de ozono mais elevados e nos
quais são susceptíveis de estarem directa
ou indirectamente expostas.

Algumas dezenas de quiló-
metros quadrados.

A uma certa distância das áreas de emissão
máxima dos percursores de ozono, a sota-
vento da(s) principal(ais) direcção(ões)
do vento durante as condições favoráveis
à formação de ozono.

Locais onde a população, as culturas sen-
síveis e os ecossistemas naturais, existen-
tes na periferia de uma aglomeração, se
encontram expostos a níveis elevados de
ozono.
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Tipo de estação Objectivos de medição Representatividade (a) Critérios macroscópicos de localização

Se adequado, algumas estações suburbanas
podem situar-se a barlavento das zonas
de emissão máxima, de modo a deter-
minar os níveis regionais de fundo de
ozono.

Rural . . . . . . . . . . . . . . . Protecção da saúde humana e da vegeta-
ção — avaliar a exposição da população,
das culturas e dos ecossistemas naturais
às concentrações de ozono à escala
sub-regional.

Nível sub-regional (algu-
mas centenas de quiló-
metros quadrados).

As estações podem ser instaladas em loca-
lidades de pequenas dimensões e ou áreas
que possuam ecossistemas naturais, flo-
restas ou culturas.

Devem ser representativas dos níveis de
ozono fora da influência directa de emis-
sões locais, nomeadamente de instalações
industriais e infra-estruturas rodoviárias.

Podem situar-se em espaços abertos, à
excepção de cumes montanhosos eleva-
dos.

Rural de fundo . . . . . . . Protecção da vegetação e da saúde
humana — avaliar a exposição das cul-
turas e dos ecossistemas naturais, bem
como da população, às concentrações de
ozono à escala regional.

Nível regional/nacional/con-
tinental (1000 km2 a
10 000 km2).

Estações localizadas em áreas com baixa
densidade populacional, que possuam,
nomeadamente, ecossistemas naturais ou
florestas, distantes de zonas urbanas e
industriais e afastadas e fora da zona de
influência das fontes de emissões locais.

Devem evitar-se as localizações especial-
mente susceptíveis da ocorrência de fenó-
menos de inversão próximo do solo, bem
como os cumes das montanhas de maior
altitude.

Não são recomendáveis as zonas costeiras
com ciclos eólicos diurnos locais acen-
tuados.

(a) Os pontos de amostragem devem também, sempre que possível, ser representativos de locais semelhantes que não se encontrem na vizinhança imediata.

No que respeita às estações rurais e rurais de fundo,
deve ter-se em conta, sempre que necessário, a coor-
denação com as exigências estabelecidas pelo Regula-
mento (CE) n.o 1091/94, da Comissão, relativo à pro-
tecção das florestas, na Comunidade, no que se refere
à poluição atmosférica.

II — Critérios de localização em microscala:
Devem respeitar-se, na medida do possível, as seguin-

tes orientações:

O fluxo de ar em torno da tomada de ar não deve
ser afectado (livre num ângulo de, pelo menos,
270o) por eventuais obstáculos que possam inter-
ferir com a circulação de ar na vizinhança do
dispositivo de amostragem, nomeadamente edi-
fícios, varandas, árvores ou outros obstáculos,
pelo que deverá ser respeitada uma distância
superior ao dobro da altura do obstáculo rela-
tivamente ao plano do referido dispositivo;

Em geral, a tomada de ar deve situar-se a uma
altura compreendida entre 1,5 m (zona de res-
piração) e 4 m do nível do solo. A referida altura
pode ser superior no caso das estações urbanas,
em determinadas circunstâncias, bem como nas
zonas florestais;

A tomada de ar deve ser colocada ao abrigo de
fontes de emissões, tais como chaminés de fornos
e de incineradores, e a uma distância superior
a 10 m da infra-estrutura rodoviária mais pró-
xima, distância esta que aumentará em função
da intensidade do tráfego;

O exaustor do sistema de amostragem deve ser
posicionado de modo a evitar a recirculação do
ar expelido para a entrada do sistema.

Podem também ter-se em conta os seguintes factores:

Fontes de interferência;
Segurança;
Acessibilidade;
Disponibilidade de corrente eléctrica e comunica-

ções telefónicas;
Visibilidade do local relativamente à área envol-

vente;
Segurança da população e dos operadores;
Possibilidade de instalar pontos de amostragem

para outros poluentes;
Requisitos em matéria de planeamento.

III — Documentação e revisão da localização:
Os procedimentos de selecção de locais devem ser

devidamente documentados na fase de classificação,
com identificação através de coordenadas e utilizando
meios como fotografias da área envolvente e um mapa
pormenorizado. Os locais devem ser reavaliados perio-
dicamente, com base na actualização dessa documen-
tação, para garantir que os critérios de selecção per-
manecem válidos.

Tal facto implica uma selecção e interpretação ade-
quadas dos dados no contexto dos processos meteo-
rológicos e fotoquímicos que afectam as concentrações
de ozono medidas no local em causa.



ANEXO V

Critérios para a determinação do número mínimo de pontos de amostragem para a medição fixa de concentrações de ozono

I — Número mínimo de pontos de amostragem para medições fixas em contínuo com o objectivo de avaliar
a qualidade do ar, tendo em vista o cumprimento dos valores alvo, dos objectivos a longo prazo e dos limiares
de informação e alerta, caso a medição em contínuo seja a única fonte de informações:
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População (× 1000) Aglomerações (urbanas e suburbanas) (a) Outras zonas (suburbanas e rurais) (a) Rurais de fundo

‹ 250 . . . . . . . . . . . . . . . 1.
250-499 . . . . . . . . . . . . . 1. 2.

Densidade média — uma estação por
50 000 km2 em todas as zonas (b).

500-999 . . . . . . . . . . . . . 2. 2.
1000-1499 . . . . . . . . . . . 3. 3.
1500-1999 . . . . . . . . . . . 3. 4.
2000-2749 . . . . . . . . . . . 4. 5.
2750-3749 . . . . . . . . . . . 5. 6.
›3750 . . . . . . . . . . . . . . . Uma estação adicional por 2 milhões

de habitantes.
Uma estação adicional por 2 milhões

de habitantes.

(a) Pelo menos uma estação em zonas suburbanas em que seja susceptível de se observar o maior nível de exposição da população. Nas aglomerações, pelo menos, 50 % das estações
deverão estar localizados em zonas suburbanas.

(b) Recomenda-se uma estação por 25 000 km2 em zonas acidentadas.

II — Número mínimo de pontos de amostragem para
medições fixas em zonas e aglomerações que cumpram
os objectivos a longo prazo:

Juntamente com outros métodos de avaliação com-
plementar, tais como a modelização da qualidade do
ar e a medição paralela do dióxido de azoto, o número
de pontos de amostragem para o ozono deve ser sufi-
ciente para analisar as tendências no domínio da polui-
ção pelo ozono e verificar o cumprimento dos objectivos
a longo prazo. O número de estações localizadas em
aglomerações e outras zonas pode ser reduzido a um
terço do número referido na secção I. Quando os dados
provenientes das estações de medição fixa forem a única
fonte de informação, deverá ser mantida, pelo menos,
uma estação de monitorização. Se, em zonas onde se
procede à avaliação suplementar, e como resultado desse
facto, se verificar a existência de zonas sem qualquer
estação, deve garantir-se a determinação adequada das
concentrações de ozono, relativamente aos objectivos
a longo prazo, mediante a coordenação, em termos de
número de estações, com as zonas vizinhas. O número
de estações rurais de fundo deve ser de 1 por
100 000 km2.

ANEXO VI

Medição de substâncias precursoras de ozono

Objectivos

Os principais objectivos das medições em causa con-
sistem em analisar as tendências relativas às substâncias
precursoras de ozono, verificar a eficiência das estra-
tégias de redução das emissões, bem como a coerência
dos inventários de emissões, e contribuir para a iden-
tificação das fontes de emissões responsáveis pelas con-
centrações de poluição.

A contribuição para a elucidação dos processos de
formação do ozono e de dispersão das substâncias pre-
cursoras, bem como a aplicação de modelos fotoquí-
micos, constitui um objectivo adicional.

Substâncias

A medição de substâncias precursoras de ozono deve
incluir, pelo menos, os óxidos de azoto e os compostos
orgânicos voláteis (COV) relevantes.

Apresenta-se de seguida uma lista dos compostos
orgânicos voláteis cuja medição se recomenda:

Etano;
Etileno;
Acetileno;
Propano;
Propeno;
n-butano;
i-butano;
1-buteno;
trans-2-buteno;
cis-2-buteno;
1,3-butadieno;
n-pentano;
i-pentano;
1-penteno;
2-penteno;
Isopreno;
n-hexano;
i-hexano;
n-heptano;
n-octano;
i-octano;
Benzeno;
Tolueno;
Etilbenzeno;
m+p-xileno;
o-xileno;
1,2,4-trimetilbenzeno;
1,2,3-trimetilbenzeno;
1,3,5-trimetilbenzeno;
Formaldeído;
Hidrocarbonetos totais não metânicos.

Métodos de referência

O método de referência aplicável aos óxidos de azoto
é especificado no Decreto-Lei n.o 111/2002, de 16 de
Abril.

O IA informa a Comissão dos métodos utilizados para
a amostragem e determinação dos COV.

Localização

As medições devem ser efectuadas, em particular em
zonas urbanas e suburbanas, em locais estabelecidos em
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conformidade com as exigências do Decreto-Lei
n.o 276/99 e considerados adequados relativamente aos
objectivos de monitorização.

ANEXO VII

Objectivos de qualidade dos dados e compilação
dos resultados da avaliação da qualidade do ar

I — Objectivos de qualidade dos dados:
Os seguintes objectivos de qualidade dos dados, rela-

tivos à precisão e exactidão dos métodos de avaliação,
ao período mínimo de amostragem e à recolha de dados
de medição, são apresentados como linhas de orientação
para os programas de garantia de qualidade:

Ozono, monóxido de azoto
e dióxido de azoto

Medição fixa em contínuo:

Incerteza das medições indivi-
duais.

15 %.

Taxa mínima de recolha de dados 90 % no Verão e 75 % no
Inverno.

Medição indicativa:

Incerteza das medições indivi-
duais.

30 %.

Taxa mínima de recolha de dados 90 %.
Período mínimo abrangido . . . . . › 10 % no Verão.

Modelização:

Incerteza:

Médias horárias diárias . . . . . . 50 %.
Máximo diário octo-horário . . . 50 %.

Estimativa dos objectivos:

Incerteza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 %.

A incerteza de um método de medição (com um inter-
valo de confiança de 95%) é definida de acordo com
os princípios estabelecidos no guia da ISO Guide to
the Expression of Uncertainty in Measurement (ISO 1993),
ou na norma ISO 5725-1 Accuracy (trueness and pre-
cision) of measurement methods and results (1994) ou
numa norma equivalente. As percentagens de incertezas
constantes do quadro referem-se a medições individuais,
determinadas para o período de cálculo dos valores alvo
e objectivos a longo prazo, para um intervalo de con-
fiança de 95%. A incerteza das medições fixas em con-
tínuo deve interpretar-se em termos de aplicabilidade
na gama de concentrações utilizadas para o limiar em
causa.

A incerteza para a modelização e estimativa dos objec-
tivos é definida como o desvio máximo entre a con-
centração medida e calculada, no período de cálculo
do limiar em causa, sem ter em conta a sequência dos
acontecimentos.

O «período abrangido» é definido como a percen-
tagem de tempo adoptada para o estabelecimento do
limiar durante o qual o poluente é medido.

A «recolha de dados» é definida como a razão entre
o período durante o qual o instrumento produz dados

válidos e o período durante o qual deve ser calculado
o parâmetro estatístico ou o valor agregado.

As exigências em termos de mínimo de dados reco-
lhidos e de período abrangido mínimo não incluem a
perda de dados devida à calibração regular ou à manu-
tenção normal dos instrumentos.

II — Resultados da avaliação da qualidade do ar:
As seguintes informações devem ser recolhidas, pelas

CCDR, nas zonas e aglomerações em que sejam uti-
lizadas outras fontes para além da medição, para com-
pletar os dados obtidos por esta:

Descrição das operações de avaliação efectuadas;
Métodos específicos utilizados, acompanhados da

sua descrição;
Fontes de dados e de informações;
Descrição dos resultados, incluindo os graus de

incerteza e, em particular, a extensão de todas
as eventuais áreas na zona ou na aglomeração
em que as concentrações excedam os objectivos
a longo prazo ou valores alvo;

No caso dos objectivos a longo prazo ou valores
alvo destinados à protecção da saúde humana,
a população potencialmente exposta a concen-
trações superiores a estes valores.

Sempre que possível, as CCDR devem elaborar mapas
das distribuições das concentrações dentro de cada zona
e aglomeração.

III — Normalização:
O volume de ozono deve ser normalizado nas seguin-

tes condições de temperatura e pressão: 293 K,
101,3 kPa.

No que respeita aos óxidos de azoto, aplicam-se as
condições de normalização especificadas no Decreto-Lei
n.o 111/2002.

ANEXO VIII

Método de referência para a análise do ozono e calibração
dos instrumentos para a sua medição

I — Método de referência para a análise do ozono
e calibração dos instrumentos para a sua medição:

Método de análise:

Fotometria de ultravioleta (ISO 13964:1998 —
Qualidade do ar — Determinação de ozono no
ar ambiente — Método fotométrico no ultra-
violeta).

Método de calibração:

Fotómetro UV de referência (ISO 13964:1998).

O Comité Europeu de Normalização (CEN) encon-
tra-se a desenvolver este método. Após a publicação
da respectiva norma, o método e as técnicas nele descri-
tas constituirão o método de referência e de calibração.

Pode ser utilizado qualquer outro método desde que
se demonstre que os resultados são equivalentes aos
do método acima referido.
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MINISTÉRIOS DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO

REGIONAL E DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO

Despacho conjunto n.o 686-E/2005. — O Decreto-Lei
n.o 233/2004, de 14 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decre-
to-Lei n.o 243-A/2004, de 31 de Dezembro, estabeleceu o regime de
comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa na
Comunidade Europeia, transpondo para a ordem jurídica interna a
Directiva n.o 2003/87/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 13 de Outubro.

No quadro deste regime, torna-se necessário definir, na sequência
da notificação à Comissão Europeia do Plano Nacional de Atri-
buição de Licenças de Emissão, aprovado pela Resolução do Con-

selho de Ministros n.o 53/2005, de 3 de Março, e em momento prévio
ao arranque do registo nacional de licenças de emissão, o montante
de licenças de emissão a atribuir a cada instalação existente no
início do período de mercado de três anos que termina em Dezembro
de 2007.

Assim, nos termos do n.o 1 do artigo 16.o do Decreto-Lei
n.o 233/2004, de 14 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.o 243-A/2004, de 31 de Dezembro, determina-se o seguinte:

É aprovada a lista de instalações existentes participantes no comér-
cio de emissões e a respectiva atribuição inicial de licenças de emissão,
que constitui o anexo ao presente despacho conjunto.

27 de Junho de 2005. — O Ministro do Ambiente, do Ordenamento
do Território e do Desenvolvimento Regional, Francisco Carlos da
Graça Nunes Correia. — O Ministro da Economia e da Inovação,
Manuel António Gomes de Almeida de Pinho.

ANEXO

Lista de instalações existentes e respectivas licenças de emissão a atribuir para o período de 2005-2007

1 077.01 Centrais Termo- Carvão Central Termoeléctrica do Pego Tejo Energia, Produção e Distribuição de Energia Eléctrica, S.A 3.801.434

2 078.01 eléctricas Carvão Central Termoeléctrica de Sines Companhia Portuguesa de Produção de Electricidade 7.837.380

3 057.01 Biomassa Central Termoeléctrica de Mortágua O&M Serviçoes S.A. 1.510

4 058.01 CCGT Central Termoelétrica do Ribatejo Companhia Portuguesa de Produção de Electricidade 2.019.570

5 019.01 CCGT Central de Ciclo Combinado da Tapada do Outeiro Turbogás - Produtora Energética, S.A 2.600.858

6 055.01 Fuel Central Termoeléctrica do Carregado Companhia Portuguesa de Produção de Electricidade 1.088.575

7 059.01 Fuel Central Termoeléctrica do Barreiro Companhia Portuguesa de Produção de Electricidade 253.048

8 054.01 Fuel Central Termoeléctrica de Setúbal Companhia Portuguesa de Produção de Electricidade 2.505.210

9 075.01 Fuel Central Térmica do Porto Santo EEM, SA 26.793

10 076.01 Fuel Central Térmica da Vitória EEM, SA 324.052

11 066.01 Fuel Central Térmica de Santa Bárbara Electricidade dos Açores, S.A. 34.582

12 067.01 Fuel Central Térmica do Belo Jardim Electricidade dos Açores, S.A. 129.061

13 068.01 Fuel Central Termoeléctrica do Caldeirão Electricidade dos Açores, S.A. 185.152

14 069.01 Fuel Central Termoeléctrica do Pico Electricidade dos Açores, S.A. 30.013

15 010.01 Fuel Central Termoeléctrica do Caniçal Atlantic Islands Electricity 127.000

16 053.01 Gasóleo Central Termoeléctrica de Tunes Companhia Portuguesa de Produção de Electricidade 5.000

17 196.01 Refinação Refinação Refinaria de Sines Petróleos de Portugal - Petrogal S.A 2.313.908

18 197.01 Refinação Refinaria do Porto Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A. 951.969

19 004.01 Cogeração Agroalimentar
Unicer - Central de Produção combinada de calor e electricidade Unicer, Energia e Ambiente, S.A. 41.154

20 005.01 Agroalimentar
Unicer - Central de Produção combinada de calor e electricidade Unicer, Energia e Ambiente SA 12.096

21 012.01 Agroalimentar CTE - Central Termoeléctrica do Estuário, Lda. CTE - Central Termoeléctrica do Estuário, Lda. 23.716

22 009.01 Agroalimentar Companhia Térmica Tagol, Lda Companhia Térmica Tagol, Lda 42.752

23 040.01 Agroalimentar RAR-Cogeração Unipessoal Lda RAR-Cogeração Unipessoal Lda 51.117

24 017.01 Agroalimentar POWERCER GALP POWER, SGPS, SA 38.498

25 223.01 Agroalimentar DAI, Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, S.A. DAI, Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, S.A. 53.069

26 178.01 Agroflorestal
Siaf - Sociedade de Iniciativa e Aproveitamentos Florestais - 
Energia, S. A. - Mangualde

Siaf - Sociedade de Iniciativa e Aproveitamentos Florestais - Energia, 
S. A. - Mangualde

23.122

27 003.01 Agroflorestal Enercaima - Produção de Energia, S.A. Enercaima - Produção de Energia, S.A. 60.827

28 016.01 Agroflorestal
Sonae Indústria - Produção e Comercialização de Derivados de 
Madeira, S. A. - Oliveira do Hospital

Sonae Indústria - Produção e Comercialização de Derivados de 
Madeira, S. A.

31.678

29 056.01 Papel
Central de Cogeração da Soporgen

SOPORGEN - Sociedade Portuguesa de Geração de Electridade e 
Calor, S.A 239.942

30 095.01 Papel Centro de Produção do Prado Prado Energia - Sociedade Unipessoal Lda 14.375

31 025.01 Papel ENERPULP - Cogeração Energética de Pasta, S.A. (Setúbal) ENERPULP - Cogeração Energética de Pasta, S.A. 34.248

32 022.01 Papel
SPCG - Sociedade Portuguesa de Cogeração Eléctrica, S.A. SPCG - Sociedade Portuguesa de Cogeração Eléctrica, S.A. 166.000

33 047.01 Papel ENERPULP Lavos ENERPULP 103.047

34 144.01 Papel Central de Cogeração de CACIA ENERPULP 135.468

35 026.01 Papel
Caima Energia: Constância Caima - Energia, Empresa de Gestão e Exploração de Energia, SA

7.837

36 043.01 Papel Portucel Viana Energia Portucel Viana Energia, Empresa de Cogeração Energética, S.A 89.817

37 060.01 Químico Central de Cogeração da Energin ENERGIN - Sociedade de Produção de Electriidade e Calor, S.A. 199.250

38 141.01 Químico Bamiso Bamiso, S.A. 63.778

39 092.01 Químico Selenis Energia, S.A. Selenis Energia, S.A. 41.225

40 038.01 Químico Carriço Cogeração GALP POWER, SGPS, SA 139.284

41 176.01 Químico Central Termoeléctrica Repsol - Produção de Electricidade e Calor, ACE 429.710

42 170.01 Têxtil Saramagos Saramagos - Soc.Prod.Energia, S.A 47.751

43 008.01 Têxtil Companhia Térmica Mundo Textil, ACE Companhia Térmica Mundo Textil, ACE 24.184

44 071.01 Têxtil Lameirinho Recursos Energéticos S.A. Lameirinho Recursos Energéticos S.A. 46.851

45 101.01 Têxtil MABERA - Acabamentos Têxteis, S.A. MABERA - Acabamentos Têxteis, S.A. 12.440

46 029.01 Têxtil A.F.G.E.R. - Cogeração S.A A.F.G.E.R. - Cogeração S.A 27.000

47 167.01 Vários Unidade de Cogeração (Adelino Duarte da Mota) Adelino Duarte da Mota, S.A 42.346

48 001.01 Vários
SEVA - Central de produção combinada de calor e eléctricidade SEVA - Sociedade Energética de Valdante, S.A. 

38.789

49 028.01 Vários SPE-Sociedade de Produção de Electricidade e Calor S.A. SPE-Sociedade de Produção de Electricidade e Calor S.A. 55.626

50 011.01 Vários Fábrica do Arco - Recursos Energéticos, S.A. Fábrica do Arco - Recursos Energéticos, S.A. 35.871

51 006.01 Vários Companhia Térmica do Serrado, ACE Companhia Térmica do Serrado, ACE 18.276

52 007.01 Vários Companhia Térmica Oliveira Ferreira, ACE Companhia Térmica Oliveira Ferreira, ACE 12.181

53 036.01 Vários Enerbeira - Recursos Energéticos Lda. Enerbeira - Recursos Energéticos Lda. 48.262

54 027.01 Vários Central de Cogeração do Parque das Nações Climaespaço - Soc. Prod.Distrib.Urb.Energia Térmica, SA. 28.429

N.º TEGEE Sector Subsector Instalação Operador

Licenças
anuais a
atribuir
(t CO2)

Lista de instalações existentes e respectivas licenças de emissão a atribuir para o período de 2005-2007
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Licenças
anuais a
atribuir
(t CO2)

55 072.01 Instalação de Agroalimentar Tagol - Companhia de Oleaginosas do Tejo S.A. Tagol - Companhia de Oleaginosas do Tejo S.A. 11.667

56 031.01 Combustão Agroalimentar Iberol – Sociedade Ibérica de Oleaginosas, S.A. Iberol – Sociedade Ibérica de Oleaginosas, S.A. 27.655

57 034.01 Agroalimentar Alcantara - Refinarias Açúcares, S.A. Alcantara - Refinarias Açúcares, S.A. 38.990

58 074.01 Agroalimentar Fábrica de Avanca Nestlé Portugal, S.A. 21.514

59 106.01 Agroalimentar Fábrica de Benavente Indústrias de Alimentação IDAL, Lda 27.982

60 100.01 Agroalimentar
Pronicol, Produtos Lácteos, S. A  - Instalação Industrial da Quinta 
de S. Luís, Angra do Heroísmo

Pronicol, Produtos Lácteos, S. A. 15.830

61 211.01 Agroalimentar Central Térmica COMPAL - Companhia Produtora de Conservas Alimentares 11.529

62 085.01 Agroalimentar Rogério Leal & Filhos, SA Rogério Leal & Filhos, SA 16.672

63 235.01 Agroalimentar Instalação de Combustão (Avilafões) Avilafões - Aviários de Lafões Lda. 4.167

64 194.01 Agroalimentar SUGAL - Alimentos, S.A. SUGAL - Alimentos, S.A. 8.965

65 033.01 Agroalimentar Tabaqueira, S.A. Tabaqueira, S.A. 4.795

66 037.01 Agroflorestal Luso Finsa - Indústria e Comercio de Madeiras S.A. Luso Finsa - Indústria e Comercio de Madeiras S.A. 6.240

67 041.01 Metais ferrosos Lusosider - Aços Planos, S.A. Lusosider - Aços Planos, S.A. 15.928

68 208.01 Químico Quimigal - produção de anilina e derivados e cloro alcalis Quimigal, Quimica de Portugal, S.A. 36.081

69 042.01 Químico Continental Mabor, Indústria de Pneus S.A. Continental Mabor, Indústria de Pneus S.A. 13.203

70 018.01 Químico UFAA-Unidade Fabril de Adubos de Alverca ADP-Adubos de Portugal, S.A. 9.830

71 021.01 Químico

DOW - Fabrico de matérias plásticas sob formas primárias - 
Isocianatos poliméricos de base MDI (metileno de Difenil 
Isocianato)

DOW Portugal, Produtos Químicos, SUL 49.093

72 030.01 Químico UFL - Unidade Fabril do Lavradio AP - AMONÍACO DE PORTUGAL, SA 116.854

73 169.01 Têxtil Riopele Fábrica Têxtil Riopele, S.A. 22.015

74 014.01 Têxtil Arco Têxteis,S.A. Arco Têxteis,S.A. 8.389

75 002.01 Têxtil TMG - Acabamentos Têxteis TMG - Acabamentos Têxteis 27.259

76 119.01 Têxtil
Tinturaria e Acabamentos de Tecidos, Vale de Tábuas, Lda. Tinturaria e Acabamentos de Tecidos, Vale de Tábuas, Lda. 10.094

77 121.01 Têxtil Coelima Indústrias Texteis, S.A. Coelima Indústrias Texteis, S.A. 17.395

78 020.01 Têxtil ATB-Acabamentos Têxteis de Barcelos, Lda ATB-Acabamentos Têxteis de Barcelos, Lda 7.020

79 233.01 Têxtil Malhas Eical Malhas Eical 6.278

80 142.01 Metais ferrosos Metais ferrosos Fábrica do Seixal da SN Seixal Siderurgia Nacional,SA SN Seixal Siderurgia Nacional,SA 175.953

81 150.01 Metais ferrosos Fábrica da Maia da SN Maia - Siderurgia Nacional, SA SN Maia - Siderurgia Nacional, SA 132.831

82 032.01 Cimentos e cal Cal Microlime, Lda Microlime - Produtos de Cal e Derivados, Lda 31.948

83 050.01 Cal Calcidrata Calcidrata - Indústrias de Cal, S.A. 26.702

84 051.01 Cal Manuel Piedade Batista e Irmão, Lda Manuel Piedade Batista e Irmão, Lda 19.716

85 079.01 Cal
Indústria Mineral-Calcinação de Calcários - Produção de cales 
não hidráulicas

Lusical - Companhia Lusitana de Cal S.A 229.426

86 105.01 Cal Secil Martingança, Lda Secil Martingança, Lda 13.002

87 175.01 Cal
Fábrica de Cal Hidráulica do Cabo Mondego

Fábrica de Cal Hidráulica do Cabo Mondego da CIMPOR – Indústria de 
Cimentos, S.A.

49.839

88 103.01 Cimentos Fábrica Maceira-Liz CMP - Cimentos MAceira e Pataias, S.A 778.033

89 102.01 Cimentos Fábrica Secil-Outão SECIL - Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A 1.541.495

90 173.01 Cimentos
Centro de Produção de Alhandra

Centro de Produção de Alhandra da CIMPOR – Indústria de Cimentos, 
S.A.

1.736.995

91 172.01 Cimentos
Centro de Produção de Loulé

Centro de Produção de Loulé da CIMPOR – Indústria de Cimentos, 
S.A.

509.112

92 174.01 Cimentos
Centro de Produção de Souselas

Centro de Produção de Souselas da CIMPOR – Indústria de Cimentos, 
S.A.

1.719.333

93 104.01 Cimentos Fábrica Cibra-Pataias CMP - Cimentos Maceira e Pataias, S.A 479.892

94 045.01 Vidro Embalagem Saint-Gobain Mondego, SA Saint-Gobain Mondego, S.A. 79.989

95 052.01 Embalagem RICARDO GALLO - Vidro de Embalagem, S.A. RICARDO GALLO - Vidro de Embalagem, S.A. 86.716

96 049.01 Embalagem
Santos Barosa Vidros, S.A. - Produção e Comercialização vidro 
embalagem

Santos Barosa Vidros, S.A. 140.764

97 098.01 Embalagem Fábrica da Marinha Grande BA - Fábrica de Vidros Barbosa & Almeida, S.A. 95.716

98 099.01 Embalagem Fábrica de Avintes BA - Fábrica de Vidros Barbosa & Almeida, S.A. 69.684

99 177.01 Embalagem Sotancro, embalagem de vidro, S.A. Sotancro, embalagem de vidro, S.A. 59.348

100 244.01 Outros Fábrica de Vidros Dâmaso-Vidros de Portugal, S.A. 15.164

101 015.01 Outros Crisal - Cristalaria Autmoática, S.A. Crisal - Cristalaria Autmoática, S.A. 37.017

102 044.01 Plano Saint-Gobain Glass Portugal, Vidro Plano, S.A. Saint-Gobain Glass Portugal, Vidro Plano, S.A. 96.755

103 046.01 Pasta e papel Integrado Soporcel Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, SA 53.742

104 087.01 Papel Fábrica de Papel de Ponte Redonda Manuel José de Oliveira & Cª Lda 2.049

105 062.01 Papel NISA-Indústria Transformadora de Celulose e Papel,SA NISA-Indústria Transformadora de Celulose e Papel,SA 3.059

106 063.01 Papel Companhia de Cartões do Cávado,S.A. Companhia de Cartões do Cávado,S.A. 3.432

107 107.01 Papel Sociedade Transformadora de Papéis Vouga, Lda Sociedade Transformadora de Papéis Vouga, Lda 3.669

108 089.01 Papel Fapovar - Fábrica de Papel de Ovar, SA Fapovar - Fábrica de Papel de Ovar, S.A. 3.508

109 225.01 Papel Fabrica de Papel e Cartão da Zarrinha S.A Fabrica de Papel e Cartão da Zarrinha S.A 9.304

110 061.01 Papel Oliveira Santos & Irmão, Lda Oliveira Santos & Irmão, Lda 2.512

111 073.01 Papel António Marques, Lda António Marques, Lda 1.632

112 064.01 Papel Fapajal - Fábrica de papel do Tojal, S.A. Fapajal - Fábrica de papel do Tojal, S.A. 9.590

113 024.01 Papel Portucel - Fábrica de Papel de Setúbal Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. 6.249

114 096.01 Papel CPK - Companhia Produtora de Papel Kraftsack, S.A. CPK - Companhia Produtora de Papel Kraftsack, S.A. 0

115 070.01 Papel Luís Santos & Monteiro SA Luís Santos & Monteiro SA 5.889

116 171.01 Papel Renova - Fábrica 2 Renova - Fábrica de Papel do Almonda SA 34.539

117 181.01 Papel Joaquim Mariz de Carvalho,& CA, Lda Joaquim Mariz de Carvalho,& CA, Lda 3.239

118 093.01 Papel Renova - Fábrica 1 Renova - Fábrica de Papel do Almonda SA 13.336

119 039.01 Papel Portucel Viana Portucel Viana, Empresa Produtora de Papeis Industriais, S.A 23.388

120 186.01 Papel Fábrica de Papel da Lapa, Lda Fábrica de Papel da Lapa, Lda 3.764

121 088.01 Papel Papeleira Portuguesa, S.A. Papeleira Portuguesa, S.A. 10.959

122 086.01 Papel Cemopol Celuloses Moldadas Portuguesas, Lda Cemopol Celuloses Moldadas Portuguesas, Lda 7.442

123 013.01 Papel Gopaca - Fábrica de Papel e Cartão, S.A. Gopaca - Fábrica de Papel e Cartão, S.A. 0

124 065.01 Papel Prado-Cartolinas da Lousã, S.A Prado-Cartolinas da Lousã, S.A 0

125 094.01 Papel Prado Karton Prado Karton - Companhia de Cartão, S.A. 558

126 048.01 Pasta CELBI CELBI 69.553

127 023.01 Pasta Portucel - Fábrica de Pasta de Setúbal Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. 33.995

128 035.01 Pasta Caima - Industria de Celulose; Constância Caima Industria de Celulose SA 0

129 145.01 Pasta Fábrica de CACIA PORTUCEL - Empresa Produtora de Pasta e Papel, SA 31.237

130 097.01 Pasta Portucel Tejo - Empresa de Celulose do Tejo S.A. Portucel Tejo - Empresa de Celulose do Tejo S. A. 26.196
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131 219.01 Cerâmica Argila Maxit - Argilas Expandidas, SA Maxit - Argilas Expandidas, SA 69.650

132 238.01 Argila Argex Argex - Argila Expandida, S.A 28.483

133 204.01 Pisos e azulejos Cerâmica de São Paulo, S.A Cerâmica de São Paulo, S.A 6.496

134 189.01 Pisos e azulejos GOLDCER - Indústria Cerâmica, S.A. GOLDCER - Indústria Cerâmica, S.A. 5.543

135 240.01 Pisos e azulejos Poceram - Produtos Cerâmicos, S.A. Poceram - Produtos Cerâmicos, S.A. 22.683

136 241.01 Pisos e azulejos Nextile Poceram - Produtos Cerâmicos, S.A. 9.195

137 214.01 Pisos e azulejos Recer - Indústria de Revestimentos Ceramicos, S.A. Recer - Indústria de Revestimentos Ceramicos, S. A 29.821

138 207.01 Pisos e azulejos Soladrilho, SA Soladrilho, SA 6.601

139 200.01 Pisos e azulejos Revigrés (Unidade 2 e 3) Revigrés - Indústria de Revestimentos de Grés, Lda 13.026

140 206.01 Pisos e azulejos Revigrés (Unidade 1 e 5) Revigrés - Indústria de Revestimentos de Grés, Lda 24.829

141 226.01 Pisos e azulejos Gresco - Grés de Coimbra, S.A. Gresco - Grés de Coimbra, S.A. 15.514

142 184.01 Pisos e azulejos Cerdomus - Indústrias Cerâmicas SA Cerdomus - Indústrias Cerâmicas SA 7.322

143 222.01 Pisos e azulejos Unidade da Aguada de Baixo ALELUIA - Cerâmica , Comércio e Indústria S. A 6.754

144 198.01 Pisos e azulejos Unidade de Ilhavo ALELUIA - Cerâmica, Comércio e Indústria S. A 15.611

145 187.01 Pisos e azulejos GRESART - Industria Cerâmica, S.A. GRESART - Industria Cerâmica, S.A. 15.774

146 192.01 Pisos e azulejos Grestejo - Industrias Cerâmicas SA Grestejo - Industrias Cerâmicas SA 4.626

147 190.01 Pisos e azulejos Maronagrés - Comércio e Indústria Cerâmica S.A. Maronagrés - Comércio e Indústria Cerâmica S.A. 15.564

148 188.01 Pisos e azulejos Dominó, Industrias Cerâmicas S.A Dominó, Industrias Cerâmicas S.A 21.181

149 217.01 Pisos e azulejos ALELUIA - Cerâmica, Comércio e Indústria S. A. ALELUIA - Cerâmica, Comércio e Indústria S. A. 14.576

150 218.01 Pisos e azulejos Novagrés Novagrés - Indústria Cerâmica, S.A 27.586

151 242.01 Pisos e azulejos Cinca - Unidade de Produção de Mealhada Cinca - Companhia Industrial de Cerâmica, SA 19.964

152 243.01 Pisos e azulejos Cinca - Unidade de Produção de Fiães Cinca - Companhia Industrial de Cerâmica, SA 24.215

153 220.01 Pisos e azulejos Unidade Fabril Pavigrés Pavigrés Cerâmicas, S.A. 15.861

154 168.01 Pisos e azulejos Unidade Fabril Grespor Pavigrés Cerâmicas SA 13.040

155 182.01 Pisos e azulejos Unidade Fabril CEREV Pavigrés Cerâmicas, S.A. 10.900

156 213.01 Refratários Cerâmica Liz, S.A. Cerâmica Liz, S.A. 6.249

157 232.01 Refratários Abrigada, Companhia Nacional de Refractários, S.A. Abrigada, Companhia Nacional de Refractários, S.A. 3.058

158 084.01 Tijolos e telhas Cerâmica Outeiro do Seixo, S.A. Cerâmica Outeiro do Seixo, S.A. 10.326

159 114.01 Tijolos e telhas UCHERÂMICA - Cerâmica da Ucha, Lda UCHERÂMICA - Cerâmica da Ucha, Lda 4.696

160 110.01 Tijolos e telhas CONSTRUCER - Cerâmica de Construção, S.A CONSTRUCER - Cerâmica de Construção, S.A 3.326

161 109.01 Tijolos e telhas Certelha Certelha  Industria de Ceramica, Lda 3.186

162 111.01 Tijolos e telhas CEPABIL - Cerâmica de Tijolos e Pavimentos, S.A. CEPABIL - Cerâmica de Tijolos e Pavimentos, S.A. 8.539

163 115.01 Tijolos e telhas Cetipal - Cerâmica de Tijolos e Pavimentos, S.A. Cetipal, S.A. 5.998

164 112.01 Tijolos e telhas Cerâmica F. Santiago, Lda. Cerâmica F. Santiago, Lda. 7.352

165 131.01 Tijolos e telhas Cerâmica de Santo André Cersan 2 - Cerâmica de Coruche, lda 2.321

166 116.01 Tijolos e telhas A. Silva & Silva - Cerâmica, S.A. A. Silva & Silva - Cerâmica, S.A. 6.373

167 090.01 Tijolos e telhas Cerâmica Vala, Lda Cerâmica Vala, Lda 5.582

168 201.01 Tijolos e telhas J. Umbelino Silva Monteiro, S.A. J. Umbelino Silva Monteiro, S.A. 9.625

169 117.01 Tijolos e telhas Cerâmica Certrês, Lda. Cerâmica Certrês, Lda. 1.782

170 091.01 Tijolos e telhas Cerâmica Rosário S.A. Cerâmica Rosário S.A. 9.032

171 118.01 Tijolos e telhas Cerâmica do Prado Infante, Lda. Cerâmica do Prado Infante, Lda. 4.347

172 113.01 Tijolos e telhas Inacer - Indústria Nacional de Cerâmica, Lda Cerâmica das Quintãs, Lda 8.900

N.º TEGEE Sector Subsector Instalação Operador

Licenças
anuais a
atribuir
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173 123.01 Cerâmica Tijolos e telhas BARVEL - Empresa Cerâmica de Barro Vermelho, S. A. BARVEL - Empresa Cerâmica de Barro Vermelho, S. A. 10.283

174 124.01 Tijolos e telhas Cerâmica das Quintãs, Lda. Cerâmica das Quintãs, Lda. 13.372

175 125.01 Tijolos e telhas Cerâmica Primor, Lda. Cerâmica Primor, Lda. 4.348

176 126.01 Tijolos e telhas Cerâmica Domingos F. Anacleto, S.A. Cerâmica Domingos F. Anacleto, S.A. 3.362

177 127.01 Tijolos e telhas Cerâmica de Ferreirós, Lda Cerâmica de Ferreirós, Lda 6.819

178 120.01 Tijolos e telhas A Telheira de Chaves, Lda A Telheira de Chaves, Lda 6.390

179 147.01 Tijolos e telhas CeltiCerâmica - Indústria Cerâmica Portuguesa, S.A CeltiCerâmica - Indústria Cerâmica Portuguesa, S.A 6.781

180 202.01 Tijolos e telhas Sociedade Cerâmica Silmar, S.A. Sociedade Cerâmica Silmar, S.A. 4.691

181 139.01 Tijolos e telhas Cerâmica do Centro, Lda Cerâmica do Centro, Lda 9.990

182 166.01 Tijolos e telhas Faceal - Fábrica de Cerâmica do Algarve Faceal - Fábrica de Cerâmica do Algarve 6.746

183 128.01 Tijolos e telhas Cerâmica de Boialvo, Lda. Cerâmica de Boialvo, Lda. 11.464

184 191.01 Tijolos e telhas J. Coelho da Silva, Lda. J. Coelho da Silva, Lda. 15.600

185 129.01 Tijolos e telhas I.B.V. - Indústria de Barro Vermelho, S.A. CeltiCerâmica - Indústria Cerâmica Portuguesa, S.A. 6.671

186 130.01 Tijolos e telhas Sociedade Cerâmica do Alto, Lda Sociedade Cerâmica do Alto, Lda 4.937

187 132.01 Tijolos e telhas Cerâmica Castros, S.A Cerâmica Castros, S.A 8.026

188 133.01 Tijolos e telhas Cerâmica Flaviense, Lda Cerâmica Flaviense, Lda 3.855

189 209.01 Tijolos e telhas Cerâmica Coelho da Silva IV, S.A. J. Coelho da Silva, Lda. 8.768

190 205.01 Tijolos e telhas Empresa Cerâmica Cervar, S.A. Empresa Cerâmica Cervar, S.A. 9.185

191 108.01 Tijolos e telhas M. A. Lopes D'Avó, Lda M. A. Lopes D'Avó, Lda 6.477

192 143.01 Tijolos e telhas Cerâmica do Salvadorinho, SA Cerâmica do Salvadorinho, S.A. 4.480

193 154.01 Tijolos e telhas Cerâmica Torreense - F4+F5 Cerâmica Torreense 13.891

194 134.01 Tijolos e telhas SOLCER - Empresa Cerâmica, SA SOLCER - Empresa Cerâmica, SA 7.508

195 146.01 Tijolos e telhas Cerâmica da Floresta, Lda Cerâmica da Floresta, Lda 6.194

196 135.01 Tijolos e telhas Cerâmica Estrela D'Alva Barbosa Coimbra, S.A 4.225

197 136.01 Tijolos e telhas Cerâmica Moderna do Olival, Lda Cerâmica Moderna do Olival, Lda 1.752

198 185.01 Tijolos e telhas Tijolar - Cerâmica do Olival, S.A Tijolar - Cerâmica do Olival, S.A 6.161

199 203.01 Tijolos e telhas Fábricas Mendes Godinho, S.A. - Divisão Cerâmica Fábricas Mendes Godinho, S.A. - Divisão Cerâmica 3.365

200 137.01 Tijolos e telhas Cerâmica Avelar, S.A. Cerâmica Avelar, S.A. 12.796

201 122.01 Tijolos e telhas J. Monteiro e Filhos Lda J. Monteiro e Filhos Lda 8.093

202 080.01 Tijolos e telhas LUSOCERAM - Unidade Industrial de Bustos LUSOCERAM - Empreendimentos Cerâmicos, S.A. 19.195

203 081.01 Tijolos e telhas LUSOCERAM - Unidade Industrial de S. Francisco LUSOCERAM - Empreendimentos Cerâmicos, S.A. 4.345

204 082.01 Tijolos e telhas LUSOCERAM - Unidade Industrial do Ramalhal LUSOCERAM - Empreendimentos Cerâmicos, S.A. 11.811

205 083.01 Tijolos e telhas LUSOCERAM - Unidade Industrial do Outeiro LUSOCERAM - Empreendimentos Cerâmicos, S.A. 53.063

206 151.01 Tijolos e telhas Nergal Nergal - Nova Cerâmica Algarvia Lda. 6.144

207 138.01 Tijolos e telhas Inducerâmica - Indústrias Cerâmicas, S.A Inducerâmica - Indústrias Cerâmicas, S.A 10.535

208 157.01 Tijolos e telhas F. S. e Cerâmica Amaro de Macedo, S.A F. S. e Cerâmica Amaro de Macedo, S.A 6.068

209 158.01 Tijolos e telhas Cerâmica do Rodeio, Lda Cerâmica do Rodeio, Lda 4.401

210 140.01 Tijolos e telhas Cerâmica Vicente e Filhos, Lda Cerâmica Vicente e Filhos, Lda 6.848

211 183.01 Tijolos e telhas Campos- Fábricas Cerâmicas, SA Campos- Fábricas Cerâmicas, SA 19.522

212 180.01 Tijolos e telhas Cerâmica Sotelha, SA Cerâmica Sotelha, SA 12.630

213 159.01 Tijolos e telhas Cerâmica Barragem Castelo de Bode, Lda Cerâmica Barragem Castelo de Bode, Lda 5.655

214 160.01 Tijolos e telhas A Tijoleira Central de Estarreja, Lda A Tijoleira Central de Estarreja, Lda 5.613
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215 161.01 Tijolos e telhas CERAVE - Cerâmica Avelense, S.A. CERAVE - Cerâmica Avelense, S.A. 3.166

216 162.01 Tijolos e telhas Cerâmica Tabuense, Lda. Cerâmica Tabuense, Lda. 5.579

217 199.01 Tijolos e telhas Cerâmica Condestável, Lda Cerâmica Condestável, Lda 7.338

218 193.01 Tijolos e telhas Cerâmica das Alhadas, SA Cerâmica das Alhadas, SA 9.508

219 215.01 Tijolos e telhas Empresa de Cerâmica da Carriça, S.A. Empresa de Cerâmica da Carriça, S.A. 5.793

220 227.01 Tijolos e telhas Cosbar Cosbar - Cerâmica do Barlavento, S.A. 7.809

221 148.01 Tijolos e telhas Abilio Duarte da Mota & Filhos, Lda Abilio Duarte da Mota & Filhos, Lda 11.346

222 149.01 Tijolos e telhas Abilio Duarte da Mota, Lda Abilio Duarte da Mota, Lda 6.233

223 228.01 Tijolos e telhas Cerâmica do Planalto - Variz Cerâmica do Planalto, Lda 12.155

224 152.01 Tijolos e telhas Unidade Industrial da Chamusca Cerâmica Vale da Gândara, S.A 4.829

225 165.01 Tijolos e telhas Unidade Industrial de Mortágua Cerâmica Vale da Gândara, S.A. 6.241

226 153.01 Tijolos e telhas Cerâmica Torreense - F1 Cerâmica Torreense 2.421

227 210.01 Tijolos e telhas Martelha, Lda Martelha - Cerâmica de Martingança, Lda 5.009

228 156.01 Tijolos e telhas Cerâmica de Pegões Cerâmica de Pegões - J. G. Silva, S.A. 6.897

229 163.01 Tijolos e telhas António Simões & Filhos, Lda António Simões & Filhos, Lda 5.055

230 164.01 Tijolos e telhas CERPOL - Empresa Cerâmica Portugal, S.A. CERPOL - Empresa Cerâmica Portugal, S.A. 5.532

231 216.01 Tijolos e telhas MARGON, S.A. MARGON, S.A. 20.180

232 212.01 Tijolos e telhas Cerâmica da Cruz do Campo Iberoceram 10.235

233 229.01 Tijolos e telhas Cerâmica Central do Algoz, Lda Cerâmica Central do Algoz, Lda 5.480

234 155.01 Tijolos e telhas Cerâmica Torreense - F3 Cerâmica Torreense 7.576

235 230.01 Tijolos e telhas Grésil Grésil 2.475

236 195.01 Tijolos e telhas Lusotelha, Telhas e Tijolos de Águeda, Lda. Lusotelha, Telhas e Tijolos de Águeda, Lda. 6.590

237 231.01 Tijolos e telhas Cerâmica Ulmense, Lda Cerâmica Ulmense, Lda 5.782

N.º TEGEE Sector Subsector Instalação Operador

Licenças
anuais a
atribuir
(t CO2)

238 179.01 Cerâmica Tijolos e telhas ECC - Empresa Cerâmica de Candosa, Lda ECC - Empresa Cerâmica de Candosa, Lda 4.903

239 236.01 Tijolos e telhas Cerâmica 1 Preceram - Indústrias de Construção, SA 21.224

240 237.01 Tijolos e telhas Cerâmica 2 Preceram - Indústrias de Construção, SA 14.663

241 234.01 Tijolos e telhas Fábrica Jerónimo Pereira Campos, Filhos, SA Fábrica Jerónimo Pereira Campos, Filhos, SA 8.067

242 224.01 Tijolos e telhas Sobralcer - Cerâmica do Sobral, Lda Sobralcer - Cerâmica do Sobral, Lda 3.801

243 239.01 Tijolos e telhas Preceram Norte (ex- Fabricel) Preceram - Norte, Cerâmicas, SA 10.430

244 221.01 Tijolos e telhas Tijolágueda - Cerâmica de Águeda - Lda Tijolágueda - Cerâmica de Águeda - Lda 5.785

TEGEE — Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa.
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