
1. Recursos Naturais – Utilização e consequências 

2.  Protecção e Conservação da Natureza 



O que são Recursos Naturais? 

Que Recursos Naturais existem e em que são utilizados? 

Quais as consequências da sobreexploração dos recursos 

naturais? 



 São materiais existentes na natureza e que o Homem utiliza para 
satisfazer as  suas necessidades.     

 Ex: Recursos minerais, energéticos, hídricos e biológicos. 

1. Recursos Naturais – utilização e consequências 

O QUE SÃO RECURSOS NATURAIS? 



1. Recursos Naturais – utilização e consequências 

QUE TIPOS DE RECURSOS NATURAIS EXISTEM? 

RECURSOS NATURAIS 

NÃO RENOVÁVEIS  RENOVÁVEIS 

São gerados a uma velocidade inferior 

à que o Homem os consome, pelo que 

acabam por se esgotar. 

 São gerados a uma velocidade igual ou 

superior à que o Homem é capaz de os 

consumir, pelo que não se esgotam. 
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APLICANDO... 

1. Quais das imagens 

correspondem a recursos 

renováveis? E a recursos não 

renováveis? 

2. Quais dos recursos podem 

ser considerados: 

a) Minerais?  

b) Hídricos? 

c) Biológicos? 

d) Energéticos? 

3. Qual das imagens 

corresponde a um recurso 

que demora milhões de anos 

a formar-se? 

A 

E D 

B 

C 



Recursos Energéticos Recursos Minerais 



Recursos Minerais 

      Não Metálicos                                                                Metálicos 

 São acumulações ou concentrações de rochas e minerais na crosta terrestre,  

extraídos em pedreiras e minas. 

O QUE SÃO RECURSOS MINERAIS? 

QUE RECURSOS MINERAIS EXISTEM? 

RECURSOS MINERAIS 

Ex: Estanho, volfrâmio, urânio, cobre, pirites, 

chumbo 

 

Ex: Areias, granito, calcário, gesso, mármore, 
       sal-gema, caulino 



     Jazidas de Urânio  

     Jazidas de Ferro  

     Jazidas de Cobre  

     Jazidas de Pirite 

     Jazidas de Estanho  

     Jazidas de Volfrâmio  

ONDE PODEMOS ENCONTRAR ALGUMAS DAS JAZIDAS PORTUGUESAS? 

Aljustrel e 

Castro Verde 

Neves- Corvo 

Marvão 

Moncorvo 

Alto Alentejo 

Beiras 

Bragança 

Montalegre 

Panasqueira 

Panasqueira 



ONDE PODEMOS ENCONTRAR ALGUMAS PRINCIPAIS EXPLORAÇÕES 

DE ROCHAS EM PORTUGAL? 

      Granito 

      Ardósia  

      Xistos  

      Calcário/Mármore 

      Sal-Gema  

Norte de 

Portugal 

Barrancos  

e Mourão 

Valongo 

Loulé 

Carriço 
(Pombal) 

Matacães 

(Torres Vedras) 

Estremoz, Borba e 
Vila Viçosa 

Pêro Pinheiro  
e Loures 

Maciço 

Estremenho 



Grafite 

Caulinite 

Areia 
Calcário 

Volfrâmio 
Bronze 

EM QUE SÃO UTILIZADOS OS RECURSOS MINERAIS? 

E ainda... em automóveis, outras indústrias, cunhagem de moedas e produção de energia! 



QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS DA SOBREEXPLORAÇÃO DOS 

RECURSOS MINERAIS? 

  Deplecção destes recursos a curto 
prazo. 

 Poluição do ar, provocada pela 
ventilação das minas e pela libertação 
de poeiras durante o processo de 
separação de minerais. 

 Desequilíbrio dos ecossistemas 
instalados, resultante do abate de 
árvores, remoção da cobertura de solo 
e construção de estradas e edifícios 
para lavagens e tratamento do minério 
extraído. 

 Doenças respiratórias. 

 Contaminação de águas 
subterrâneas, lagos e rios. 



RECURSOS ENERGÉTICOS 

CARVÃO PETRÓLEO GÁS NATURAL 

O QUE SÃO RECURSOS ENERGÉTICOS?  São aqueles que correspondem a 

 fontes de energia. 

QUE RECURSOS ENERGÁTICOS EXISTEM? 

ENERGIA NUCLEAR COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS 

RECURSOS ENERGÉTICOS 



É uma rocha sedimentar biogénica. 

Forma-se por decomposição, em ambientes 

sem oxigénio, de detritos vegetais que caíram 

em lagunas. 

Há vários tipos de carvões: turfa, lenhite, 

hulha e antracite. 
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ANTRACITE 



Significa “óleo de pedra”. 

É uma substância natural, viscosa e de 

cor negra, constituída essencialmente 

por hidrocarbonetos. 

Forma-se em zonas de bacias ou golfos 

onde as águas praticamente não se 

movimentam e onde os sedimentos se 

vão depositando sobre seres vivos 

microscópios que acabam por morrer e 

ser transformados em hidrocarbonetos, 

por acção de bactérias específicas.  

PETRÓLEO b 



Combustíveis: 

- Gasóleo 
- Gasolina 
- Fuelóleo 

- Gás propano/butano 

O PETRÓLEO BRUTO É UTILIZADO NA PRODUÇÃO DE: 

Produtos 
Petroquímicos: 

- Plásticos 
- Detergentes 
- Borrachas 

- Resinas 
- Fertilizantes 

- Tintas 
- Medicamentos 

- Cosméticos 
-Artigos eléctricos 



GÁS NATURAL C 

 Forma-se ao mesmo tempo que o petróleo, uma vez o processo de 

formação de hidrocarbonetos líquidos (petróleo) produz geralmente 

hidrocarbonetos gasosos (gás natural). 



Não polui o ar; 

 Menor risco de acidentes se ocorrer um 
aperfeiçoamento dos reactores; 

 Manutenção das reservas em 
combustíveis fósseis. 

 Perigo de contaminação do meio ambiente 
por fugas de radioactividade; 

 Desconhecimento de formas de redução 
dos resíduos, ou seja, do destino a dar-lhes; 

 Perigoso transporte dos resíduos, podendo 
ocorrer acidentes; 

 É um recurso não renovável. 

ENERGIA NUCLEAR D 

QUAIS AS DESVANTAGENS DESTA ENERGIA? 

COMO É PRODUZIDA? 

Recorrendo à energia libertada 

numa cisão (ou fusão) nuclear de 

um combustível radioactivo 

(urânio ou plutónio), sendo para 

isso necessário a utilização de um 

reactor. 

QUAIS AS VANTAGENS DESTA ENERGIA? 



 Esgotamento das jazidas e do 

urânio; 

 Poluição do ar, do solo e das 

águas; 

Alterações climáticas;  

Perda de biodiversidade; 

Destruição do equilíbrio de 

ecossistemas. 

 Doenças graves nos mineiros 

que extraem o carvão. 

QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS DA SOBREEXPLORAÇÃO DOS 

RECURSOS ENERGÉTICOS? 



Energias alternativas 

Que energias são estas? Para descobrires, 

terás de esperar pela próxima aula !!! Por 

agora realiza as actividades seguidamente 

propostas ... 

Acabaste de verificar que os recursos energéticos, 

sobretudo os combustíveis fósseis, se encontram 

em fase de esgotamento. Que outros recursos pode 

o Homem utilizar em sua substituição? 



Recursos Hídricos 

Recursos Energéticos 

Alternativos 
Recursos  Biológicos 



RECURSOS ENERGÉTICOS ALTERNATIVOS 

 São formas de energia inesgotáveis e não poluentes. 

 Constituem a única alternativa viável aos combustíveis fósseis. 

ENERGIA  
EÓLICA 

 Baseia-se na força do vento. 

 Ex(1): Parques eólicos para produção de 

electricidade. 

ENERGIA  
SOLAR 

Baseia-se na energia luminosa do Sol 

transformada em energia calorífica e eléctrica. 

 Ex(1): Painéis solares que captam a energia 

do sol e convertem-na em electricidade ou calor 

(aquecimento da água e das habitações). 

     Ex(2): Carros solares  (atingem 130km/h) 



ENERGIA  
GEOTÉRMICA 

 Baseia-se na utilização da água quente e do 

vapor de água que brotam do interior da Terra, 

devido ao vulcanismo. 

 Ex(1): Central Geotérmica da Ilha Terceira 

– aproveita o calor interno da Terra para 

aquecimento e produção de electricidade. 

ENERGIA  
DAS MARÉS 

 Baseia-se na força das ondas e das 

marés. 

 Ex(1): Usada para accionar turbinas que 

geram electricidade. 



ENERGIA  
DA BIOMASSA 

 Baseia-se na queima ou transformação 

de produtos orgânicos (matéria vegetal, 

detritos animais ou lixos domésticos), sendo 

o calor resultante utilizado para 

aquecimento. 

 Por transformação dos estrumes, ao 

abrigo do ar, pode obter-se um gás – o 

Biogás – utilizado como combustível no 

aquecimento e na produção de energia. 

ENERGIA 

HIDROELÉCTRICA 

Baseia-se na força das águas. As 

barragens armazenam água que, em queda, 

faz accionar máquinas que geram 

electricidade. 

 Desvantagens: Envolve custos elevados 

(implica a construção de barragens e o 

transporte da energia eléctrica produzida), 

provoca alterações nos ecossistemas e 

deslocações de populações inteiras. 



São o conjunto de materiais (vestuário, calçado, madeira) e energia 

(alimentos) que o Homem pode obter a partir de outros seres vivos.       

 São obtidos através da caça, da pesca, da agricultura, da pecuária e das 
florestas 

O QUE SÃO RECURSOS BIOLÓGICOS? 

RECURSOS BIOLÓGICOS 



 Perda de biodiversidade; 

 Degradação dos solos, 

devidos ao sobrepastoreio e 

agricultura intensiva; 

 Extinção de muitas espécies 

originada pela caça e pesca 

excessivas; 

 Desaparecimento de espécies 

vegetais e animais provocado 

pela desflorestação. 

QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS DA SOBREEXPLORAÇÃO DOS 

RECURSOS BIOLÓGICOS? 



 Representam a quantidade de água superficial e subterrânea que está 

disponível para o Homem. 
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Dos 3% de água doce, perto de 2% 

está congelada nos calotes polares, 

restando apenas 1% para consumo 

real. 

RECURSOS HÍDRICOS 



 Contaminação das águas residuais e domésticas por poluentes; 

 Contaminação dos cursos de água e lençóis freáticos por adubos 

 Contaminação de rios e ribeiras devido a descargas industriais;  

 Perda de biodiversidade; 

Assim sendo, a água apesar de ser considerada um recurso renovável pode vir a ser um 

recurso limitado, porque a sua qualidade está ameaçada por actividades humanas.  

Previsão preocupante 

Em 2025, 3000 milhões de pessoas estarão afectadas por grande escassez de 

água, se consumo se mantiver.  

QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS DA SOBREEXPLORAÇÃO DOS 

RECURSOS HÍDRICOS? 




