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NATURA + 
 

Natura + é um projeto que pretende dar ao público a oportunidade de se colocar na 

pele de um cientista para explorar a vida selvagem de Portugal. 
 

Estará o solo do meu jardim saudável? Que espécies de peixes existem naquele rio? 
 

Descubra você mesmo! 

 
As questões anteriores (e muitas mais!) podem ser investigadas por qualquer cidadão curioso, com 

recurso aos materiais disponibilizados pelo projeto Natura +. Ao todo são cinco as temáticas abordadas: 

peixes, lontras, morcegos, qualidade do solo e poluição por resíduos sólidos. Pode consultar as restantes 

atividades em: https://www.natura-mais.com/atividades 

 

Ao realizar qualquer uma das nossas atividades, está a recolher dados valiosos que permitirão tirar 

conclusões acerca do estado de conservação da biodiversidade e a evolução dos seus principais fatores 

de ameaça em Portugal. Por isso, é muito importante que partilhe os seus resultados connosco 

através da seguinte hiperligação: https://www.natura-mais.com/partilhar-resultados 

 

Faça parte deste projeto. A Natureza agradece e nós também! 
 

 

REDE NATURA 2000 
 

A Natura 2000 é uma rede de áreas protegidas gerida de forma coordenada pela 

Comissão Europeia e os Estados Membros. Atualmente, ela engloba mais de 27 000 áreas 

protegidas, que ocupam cerca de 18% da área terrestre da União Europeia (UE) e mais 

6% da sua área marinha.  
 

A Rede Natura 2000 é a principal estratégia da UE para combater o problema da perda de 

biodiversidade, que está a ocorrer a um ritmo alarmante. Através dela, a UE pretende garantir a 

preservação a longo-prazo de todas as espécies e habitats de interesse Europeu. Para isso, os Estados 

Membros comprometeram-se a tomar as medidas necessárias para manter ou recuperar o bom estado 

de conservação dos sítios Natura 2000 e a monitorizá-los regularmente. Em Portugal, existem 158 

áreas protegidas que integram a Rede Natura 2000. Pode descobrir mais sobre esta rede internacional 

em: http://natura2000.eea.europa.eu/ 

 

Neste contexto, a Natura + assume-se como uma ferramenta útil para monitorizar esta rede, com o 

objetivo máximo de contribuir para o sucesso desta iniciativa de conservação.  
 

 

Se visitar algum dos sítios da Rede Natura 2000, faça uma das nossas atividades. 

 

 
 

                                               
 

https://www.natura-mais.com/atividades
http://www.natura-mais.com/partilhar-resultados
http://natura2000.eea.europa.eu/
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O solo é constituído por minerais, matéria orgânica, ar, água e organismos vivos. Ele é 

essencial para a manutenção da vida na Terra, pois assegura serviços de ecossistema 

muito importantes, como a disponibilização de alimento e habitat para diversas espécies. 

Mas, atualmente, os solos estão a ficar cada vez mais degradados sobretudo devido ao 

seu uso não sustentável por parte do Homem (ex. uso excessivo de pesticidas). Contudo, 

o processo de formação do solo é muito lento: um solo com 2 cm de altura pode demorar 

mais de 500 anos para se formar! Por isso, é considerado um recurso não renovável, o 

que torna ainda mais urgente intervir no sentido de o preservar! 

 

Serviços de ecossistema prestados pelo solo 
 

Aos benefícios que o Homem obtém da Natureza é dada a 

designação de “serviços de ecossistema”. Os serviços de 

ecossistema providenciados pelo solo são: 
 

• O fornecimento de alimento e de fibras 

As plantas utilizam os nutrientes presentes no solo para 

se desenvolverem. Além disso, alguns microrganismos 

que se encontram no solo promovem o crescimento das 

plantas e outros até as protegem contra herbívoros e 

agentes patogénicos! 
 

• A manutenção de organismos com potencial para o 

desenvolvimento de novos produtos  

Por exemplo, alguns organismos que habitam o solo 

(figura 1) produzem compostos químicos que podem ser 

usados para conceber medicamentos. 
 

• A disponibilização de habitat 

O solo alberga uma grande biodiversidade, ou seja, uma 

elevada diversidade de organismos vivos. Ao todo, estima-

se que o solo sirva de habitat para, pelo menos, 11 milhões 

de espécies, incluindo plantas, algas, minhocas, moluscos, 

insetos, fungos e bactérias! 
 

• A regulação da composição atmosférica e do clima 

O solo e os organismos que o habitam são capazes de 

regular a quantidade de gases de efeito de estufa 

presentes na atmosfera. 
 

• A purificação da água 

A água que se infiltra ou escorre através do solo, ao 

interagir com as partículas deste e com os organismos que 

o habitam, vai-se purificando de alguns contaminantes até 

chegar às massas de água recetoras. 
 

Figura 1 – Fungo do género Penicillium 

visto ao microscópio. Alguns destes fungos 

produzem substâncias químicas a partir das 

quais se desenvolveram antibióticos! 

Figura 2 – Tardígrado visto ao microscópio. 

Os tardígrados são animais de reduzidas 

dimensões (0,1 a 1,7 mm), que habitam o 

meio aquático. Encontram-se também na 

água acumulada entre as partículas do solo. 

Estes são considerados os animais mais 

resistentes à face da Terra. Até conseguem 

sobreviver às condições adversas do espaço! 
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• O controlo das populações de agentes patogénicos 

De uma forma geral, os solos com uma maior biodiversidade apresentam uma menor quantidade 

de organismos causadores de doenças.  
 

• A manutenção de zonas de lazer 

O solo é fundamental para a existência dos espaços verdes (parques, jardins, …) que são usados 

para atividades de lazer pelo Homem. 

 

A qualidade do solo 
 

Para que um dado solo consiga providenciar os serviços de ecossistema previamente mencionados, é 

necessário que este esteja em bom estado. Existem muitos fatores que influenciam a qualidade de 

um solo, entre os quais: 
 

• A quantidade de matéria orgânica 

Os microrganismos que habitam o solo decompõem a 

matéria orgânica em nutrientes, que ficam disponíveis 

para serem absorvidos pelas plantas. Quanto mais 

matéria orgânica, mais nutrientes poderão ser 

disponibilizados! 
 

• A vegetação 

A vegetação existente influencia a quantidade e 

qualidade da matéria orgânica que chega ao solo. Além 

disso, as plantas protegem o solo contra a erosão 

causada pelo vento e pela água. 
 

• Os microrganismos do solo 

Os microrganismos são os principais responsáveis pela 

decomposição da matéria orgânica. Quanto maior a 

biodiversidade de microrganismos, mais rapidamente 

se processa a decomposição! 
 

• A capacidade de infiltração e retenção de água 

A água é necessária para a manutenção da vida no solo. 

Os microrganismos, as plantas e os outros habitantes do 

solo precisam de água para sobreviver. 
 

• O grau de compactação do solo 

A compactação do solo conduz a uma redução do 

oxigénio e água disponíveis, assim como ao colapso dos 

poros usados como habitat por diversos organismos. 

Consequentemente, solos mais compactos albergam 

uma menor biodiversidade.  
 

• As minhocas e os outros “engenheiros” do solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Actinobactérias observadas ao 

microscópio. Estas bactérias são capazes de 

produzir uma substância chamada geosmina, 

que é a responsável pelo característico cheiro 

a terra depois de chover. 

Figura 5 – Indivíduo adulto pertencente à 

espécie Lumbricus rubellus. Esta é uma das 

minhocas mais abundantes na Europa. 

Figura 4 – Algumas práticas agrícolas, como o 

uso de tratores, tornam os solos mais 

compactos. 

 

As raízes das plantas e os animais que habitam o solo, 

especialmente as minhocas, têm uma grande influência 

na sua estrutura. Ao escavarem túneis, criam habitats 

adequados para organismos mais pequenos, tornam o 

solo menos compacto, facilitam a penetração e retenção 

de água no solo e aceleram a decomposição de matéria 

orgânica ao promoverem a sua circulação. Algumas 

minhocas conseguem ainda produzir hormonas que 
estimulam o crescimento das plantas! 
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• O pH 

O pH é uma das condições abióticas que determina que 

espécies vegetais e animais são capazes de habitar um 

determinado solo. Diferentes espécies têm diferentes 

tolerâncias a este parâmetro. Contudo, solos muito 

ácidos (pH<5,0) ou muito básicos (pH>7,5) têm 

tendência a albergar menor biodiversidade. Além disso, 

o pH influencia a quantidade de nutrientes disponíveis 

no solo. Logo, também o sucesso da produção de plantas 

de interesse comercial depende do pH do solo. 
 

• A poluição 

Diferentes tipos de poluição afetam o solo de formas distintas. Por exemplo, os plásticos 

depositados no chão, com o passar do tempo, degradam-se em pedaços cada vez mais pequenos, 

que podem condicionar o crescimento das minhocas e até conduzir à sua morte. 

 

Você pode ajudar! 
 

 
 

Na atividade “Este solo é de qualidade?”, irá 

avaliar a qualidade de um solo à sua escolha. Ao 

partilhar os seus resultados connosco, estará a 

contribuir para o mapeamento da qualidade dos 

solos em Portugal! Toda a informação recebida 

será analisada pela equipa do projeto “Natura +”, 

para detetar áreas mais degradadas e perceber 

como diferentes atividades humanas afetam a 

qualidade dos solos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – O morangueiro (Fragaria vesca) 

necessita de um solo com o pH entre 5,0 e 6,5 

para se desenvolver adequadamente. 

 

Figura 7 – Cientista a avaliar a qualidade de um solo, 

utilizando métodos semelhantes aos incluídos na atividade 

“Este solo é de qualidade?”. 
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Onde e quando realizar esta atividade? 
  

A atividade “Este solo é de qualidade?” pode ser realizada durante todo o ano, em qualquer local que 

contenha solo. Desde jardins, campos agrícolas e florestas até bermas de estrada, qualquer um é 

adequado! Mas, tente não realizar esta atividade nos 2-3 dias seguintes a grandes chuvadas. 
 

     
 

     
Figura 8 – Exemplos de locais adequados para realizar esta atividade. 

 
 

Material necessário 
 

Para realizares esta atividade, vai precisar de: 
 

• Um dispositivo móvel com GPS  

(ex. telemóvel) ou computador; 
  

• Uma máquina fotográfica; 

• Um relógio ou cronómetro; 

• O caderno de campo (pág. 8-13); 

• Um lápis; 

• Uma régua ou fita-métrica; 

• Uma pá; 

• Um tabuleiro ou bacia grandes; 

• Um tabuleiro ou bacia pequenos; 

• Dois copos ou frascos; 

• Uma colher; 

• Uma garrafa de água de 75 cL ou outro 

recipiente com igual capacidade; 
  

• Duas tiras de pH (indicador universal)*; 

• Dois litros de água; 

• Algumas folhas de papel higiénico, papel 

de cozinha ou lenços de papel; 
  

• Algumas gotas de vinagre; 

• Uma colher de chá de mostarda em pó. 

 
* Podem obter-se em lojas de animais que vendam acessórios para aquários ou em lojas online (ex. eBay e Amazon) 
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Figura 9 – Obtenção de coordenas GPS através do Google Maps. O primeiro valor que se encontra rodeado a vermelho em 

ambas estas figuras corresponde à latitude e o segundo à longitude. 9-A:  Num dispositivo móvel, aceda à aplicação Google 

Maps e toque com o indicador no mapa, o mais próximo possível da sua localização atual, para criar um alfinete. Irá aparecer 

uma caixa com o nome do local e a morada. As coordenadas GPS aparecerão numa barra no topo do ecrã. 9-B: No website, 

procure o seu local de estudo no mapa e clique sob este com o botão direito do rato. Irá aparecer uma caixa com o nome do 

local, o código postal e as coordenadas GPS. 

 
Precauções a tomar 

 

 Não realize esta atividade sozinho;  
 Se o local de estudo não se situar num terreno seu, certifique-se que tem a permissão dos 

proprietários para realizar a atividade nesse sítio; 

 Não manipule o solo com as mãos se este contiver vidros ou outros resíduos perigosos; 

 Evite danificar a vegetação; 

 Tenha cuidado para não perturbar a vida selvagem durante a realização da atividade. 
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* Nº de pessoas que contribuíram diretamente para os resultados registados neste caderno de campo. 

 
 
 

 Data da saída de campo:         /       /                Hora de início:       :      h     Hora de fim:      :      h 

 
 Número de participantes*: 
 

  
  
Parte A | Descrição do local  
 

1. Onde vai realizar esta atividade? 
  

 

 

  

  

 
2. Fotografe o local e também a paisagem em redor; 

 

 
3. Como está o tempo hoje? 

                                                                 
                    ◯                             ◯                                ◯                                         ◯                                          ◯ 

 

4. Quão ventoso está o dia? 
 

                                            
                    ◯                           ◯                                   ◯                                               ◯ 

  

5. Como se caracteriza o local em termos de presença humana? 
 

◯ Zona urbana                      ◯ Zona suburbana                      ◯ Zona rural 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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6. O local fica numa zona residencial ou industrial? 
 

◯ Zona residencial                     ◯ Zona industrial                      ◯ Não se aplica 

 

7. Qual das seguintes opções descreve melhor o sítio que vai analisar? 
 

◯ Campo agrícola                ◯ Jardim                  ◯ Campo não cultivado/Pastagem 
 

◯ Horta                                   ◯ Floresta               ◯ Plantação florestal (ex. eucaliptal) 
 

◯ Berma de estrada            ◯ Outra:  
 

8. Quão distante fica a rua/estrada mais próxima? 
 

◯ A menos de 20 m               ◯ 20 a 100 m                ◯ A mais de 100 m 
 

Nome da rua/estrada: 

 

9. Assinale todos os sinais de poluição que consegue ver nas proximidades: 
 

                              
                               ◯ Lixo                                   ◯ Chaminés industriais            ◯ Tanques de armazenamento  

                                                                                                                                                              (ex. combustível) 
 

                                               
          ◯ Espuma em charcos, lagos, …                  ◯ Cano de esgoto                ◯ ETAR – Estação de Tratamento  

                                                                                                                                                            de Águas Residuais  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                  ◯ Outros, nomeadamente:                   

 
 

 

Parte B | Recolha de minhocas 
 

1. No local que pretende analisar, delimite um quadrado com 20 cm de lado; 
  

2. Empurre, com a ponta de um lápis ou de uma caneta, a superfície do solo. Foi difícil? 
 

◯ Não, foi fácil               
 

◯ Sim, foi difícil: tive que fazer alguma força para a ponta entrar completamente no solo                
 

◯ Sim, foi muito difícil: tive que fazer muita força para a ponta entrar completamente no solo 

Outros 
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3. Quanta vegetação se encontra a cobrir o solo dentro do seu quadrado? 
 

                     
                                ◯ 0 – 25 %                                                                                  ◯ 25 – 50 %      

 

                
                               ◯ 50 – 75 %                                                                               ◯ 75 – 100 %                                        
 

4. O seu quadrado encontra-se debaixo da copa de uma ou mais árvores? 
 

◯ Sim                 ◯ Não            
 

5. Escave a área delimitada até a sua cova ter uma profundidade de 10 cm; 
 

6. Coloque o solo que remover num tabuleiro e todas as minhocas que encontrar num recipiente 

com um papel humedecido no interior; 
 

7. Enquanto escavava, viu raízes de plantas vivas? 
 

◯ Não 
 

◯ Sim, mas apenas raízes de pequenas dimensões (diâmetro < 0,5 cm)        
       

◯ Sim, mas apenas raízes de pequena e média dimensão (diâmetro < 2 cm)              
 

◯ Sim, incluindo uma, ou mais, raízes de grande dimensão (diâmetro > 2 cm) 
 

8. Observe as minhocas que recolheu e conte o número de indivíduos adultos e indivíduos imaturos 

(ver figura 10); 

 
 

Figura 10 – Nas minhocas, os indivíduos adultos apresentam uma estrutura saliente, em forma de anel, que se 

destaca do resto do corpo – o clitelo. Os indivíduos imaturos não apresentam clitelo. 
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9. Quantas minhocas encontrou?                Adultas                                      Imaturas 
 

10. Enxague as minhocas com um pouco de água; 
 

11. Devolva as minhocas ao solo, mas coloque-as longe da cova que escavou! 
 

12. Para extrair as minhocas que habitam zonas mais profundas do solo, prepare uma solução de 

mostarda e verta-a na cova que escavou. Não se preocupe, a solução de mostarda não mata nem 

causa danos aos animais do solo! 
 

 
 

 
 

13. Quanto tempo demorou a solução a escoar totalmente? 
 

◯ Mais de 5 minutos                
 

◯ Menos de 5 minutos:                    minutos e                   segundos 
  

14. Quantas minhocas emergiram da cova durante os 5 minutos que se seguiram à aplicação da 

solução de mostarda?             
  

 Adultas                                               Imaturas 

  
15. Enxague as minhocas e devolva-as ao solo. 

 

Parte C | Propriedades do solo 

Para todas as atividades incluídas nesta parte C, utilize o solo que retirou da cova. 

 

1. Vê algum material que não devesse estar no solo (ex. metais, plásticos, vidros)? 
 

◯ Não, nenhum                                     ◯ Sim, mas são poucos (1 – 2 itens)      
 

◯ Sim, alguns (3 – 10 itens)              ◯ Sim, muitos (> 10 itens) 

 

2. Assinale todos os sinais de poluição que encontrou: 
 

◯ Materiais de construção (ex. tijolos, cimento)                           ◯ Vidros (ex. garrafas partidas) 
 

◯ Metais (ex. lata de refrigerante)                                                       ◯ Pedaços de madeira processada 
 

◯ Plásticos (ex. fragmentos de uma embalagem/saco)                 ◯ Outro: 

 

3. Pegue numa mão cheia de solo e aperte-o. Qual o nível de humidade do solo? 
 

◯ Solo seco               ◯ Solo húmido             ◯ Solo encharcado: quando aperto, a água pinga 

Figura 11 – Instruções de preparação da solução de mostarda, que é utilizada para extrair as minhocas que 

habitam as zonas mais profundas do solo. Depois de adicionar a mostarda em pó à água, agite a mistura de forma 

a que a mostarda fique bem dissolvida.  
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4. Quantificação do pH do solo 
 

4.1. Qual é o pH da água? 
Encha um copo com a água que trouxe consigo até esta 

perfazer uma altura de 5 cm. Mergulhe a tira de pH no 

copo durante 3 segundos. Retire a tira do copo e 

espere 2 minutos para que a cor final se forme. 
 

◯ 1      ◯ 2       ◯ 3       ◯ 4       ◯ 5       ◯ 6       ◯ 7 
 

◯ 8      ◯ 9       ◯ 10     ◯ 11    ◯ 12     ◯ 13    ◯ 14        
 

4.2. Qual é o pH do solo? 
Coloque num copo uma camada de solo com cerca de 

1 cm de altura. De seguida, encha o copo com água até 

a solução perfazer uma altura de 5 cm. Tape o copo e 

agite muito bem a mistura durante cerca de 1 minuto. 

Mergulhe a tira de pH no copo durante 3 segundos. 

Retire a tira do copo e espere 2 minutos para que a cor 

final se forme. 
 

  ◯ 1     ◯ 2     ◯ 3     ◯ 4     ◯ 5     ◯ 6     ◯ 7     ◯ 8     ◯ 9     ◯ 10     ◯ 11     ◯ 12     ◯ 13     ◯ 14        

      
5. Como é o cheiro do solo que está a analisar?  

◯ Mau (ex. cheiro pantanoso/podre)                ◯ Cheiro a terra, doce e fresco                ◯ Não tem cheiro 

    
6. Qual das seguintes cores é mais semelhante à cor do solo? 

 

 
                       ◯                          ◯                            ◯                            ◯                           ◯                            ◯ 

 

 
                       ◯                          ◯                            ◯                            ◯                           ◯                            ◯ 

 

7. Teste da efervescência: o que acontece quando adiciona vinagre ao solo? 
Coloque uma quantidade de solo com o tamanho aproximado de uma moeda de 2 euros na tampa de uma 

garrafa. Verta algumas gotas de vinagre no solo e observe o que acontece. A formação de espuma indica 

que está presente no solo carbonato de cálcio, que é uma substância que contribui para o aumento do pH. 
 

◯ Forma-se espuma                    ◯ Não acontece nada            

          
8.  Coloque todo o solo de volta na cova que escavou. 

 
 

Parte D | Interpretação de resultados 
 

Complete a tabela II, que se encontra na página seguinte, tendo em conta as respostas que deu nas 

questões anteriores para descobrir qual é a qualidade do seu solo! 
 

 
 

Figura 12 – Exemplo de tiras de pH que se podem utilizar 

para o passo 4. Neste caso, a parte colorida da tira deve 

ser mergulhada no copo. Passados 2 minutos, as cores da 

tira devem ser comparadas com o esquema de cores de 

referência presente na caixa, para descobrir qual o pH do 

solo e da água. 
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Tabela II – Esquema de referência para a classificação da qualidade de um solo com base em algumas das suas propriedades. 

Parâmetros Perguntas 

Qualidade do solo Solo 
estudado 
(pontos) 

Má 
(2 pontos) 

Razoável 
(5 pontos) 

Boa 
(8 pontos) 

Compactação B.2 Muito difícil Difícil Fácil  

Vegetação 1 
B.3 
B.4 

0 – 25 % 
Sim/Não 

25 – 50 % 
Não 

Outras 
combinações 

 

Dimensão das raízes B.7 
Sem raízes ou 

só raízes 
pequenas 

Só raízes 
pequenas e 

médias 

Uma, ou 
mais, raízes 

grandes 
 

Nº total de minhocas B.9 + B.14 < 5 5 – 10 > 10  

Capacidade de infiltração B.13 > 5 min 3 – 5 min < 3 min  

Quantidade de resíduos C.1 > 10 3 – 10 0 – 2  

Retenção de água C.3 Solo seco Solo húmido 
Solo 

molhado 
 

pH do solo 2 C.4.2 < 5,0 ou > 7,5 
5,0 – 5,5 ou 

7,0 – 7,5 
5,5 – 7,0  

Cheiro do solo 3 C.5 Mau cheiro Sem cheiro 
Cheiro a 

terra 
 

Cor do solo 4 C.6 Outras 
Castanho claro 

ou vermelho 
escuro 

Preto  
ou castanho 

escuro 
 

TOTAL - 
20 – 32 
pontos 

33 – 59 
pontos 

60 – 80 
pontos 

 

1 Para determinar a pontuação que o seu solo recebe no parâmetro “vegetação”, deve ter em conta as respostas que deu às 

questões B.3 e B.4. Se em B.3 respondeu “0 – 25 %”, então o seu solo recebe apenas 2 pontos neste parâmetro. Se em B.3 

respondeu “25 – 50%” e, em B.4, colocou “Não”, o seu solo arrecada 5 pontos. Se em B.3 assinalou “25 – 50 %”, mas em B.4 

respondeu “sim”, o seu solo obtém os 8 pontos. Também consegue a pontuação máxima neste parâmetro se em B.3 assinalou 

a opção “50 – 75 %” ou “75 – 100 %”. 
2 O pH da água com que se realiza este passo vai interferir com a medição do pH do solo. Para determinar o pH real do solo 

teria de ser utilizada água desionizada, que é usada em laboratórios. Por isso, a medição do pH da água vai servir para a 

equipa da Natura + validar as suas medições. 
3 Mau cheiro sugere que o solo está poluído, enquanto o cheiro a terra indica a presença de atividade microbiana. 
4 Existem vários fatores que influenciam a cor do solo, incluindo a quantidade de matéria orgânica. De uma forma geral, 

quanto mais escuro for um solo, mais matéria orgânica tem. 

 

 

Qual é a qualidade do solo que analisou? 
 

◯ Má               ◯ Razoável               ◯ Boa 

 

Parte E | Partilhar os resultados 
 

Obrigada por realizar esta atividade. Esperamos que tenha gostado! Agora, não se esqueça de partilhar 

os seus resultados connosco. A informação que recolheu é muito importante para percebermos como 

diferentes atividades humanas afetam a qualidade dos solos. Com a sua ajuda, estaremos um passo mais 

perto de melhor proteger este valioso recurso! 
 

Submeta os seus resultados através da seguinte hiperligação:  

https://www.natura-mais.com/partilhar-resultados 

Obrigada por participar! 
 

http://www.natura-mais.com/partilharresultados
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Figuras numeradas 

Figura 1 – fotografia original de AJC1, disponibilizada sob a licença CC BY-SA 2.0 em 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Penicillium_sp._conidiophore.jpg 

Figura 2 – fotografia original de Bob Goldstein & Vicky Madden, UNC Chapel Hill 

(https://tardigrades.bio.unc.edu/), disponibilizada sob a licença CC BY-NC-SA 2.0 em 

https://www.flickr.com/photos/waterbears/2851666759/ 

Figura 3 – fotografia original de David Berd (CDC-USA), disponibilizada sob a licença CC0 em 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Streptomyces_sp_01.png 

Figura 4 – fotografia original de Scott Bauer (U.S. Department of Agriculture), disponibilizada sob a 

licença CC0 em https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Farmer_and_tractor_planting.jpg 

Figura 5 – fotografia original de Holger Casselmann, disponibilizada sob a licença CC BY-SA 3.0 em 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbricus_rubellus_HC1.jpg 

Figura 6 – adaptada (correção de cores) da fotografia original de ACBahn, disponibilizada sob a licença 

CC BY 3.0 em https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kermeter_Walderdbeeren02.jpg 

Figura 7 – fotografia original de Tom Koerner (U.S. Fish and Wildlife Service), disponibilizada sob a 

licença CC0 em http://ow.ly/JkKn50jqmni 

Figura 8, primeira foto – fotografia original de Rasbak, disponibilizada sob a licença CC BY-SA 3.0 em 

http://ow.ly/gcjZ50jqCXD 

Figura 8, segunda foto – fotografia original de Mihael Simonič, disponibilizada sob a licença CC BY-SA 

3.0 em http://ow.ly/TGKw50jqCZw 

Figura 8, terceira foto – fotografia original de Doris Antony, disponibilizada sob a licença CC BY-SA 3.0 

em https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atzenhain.jpg 

Figura 8, quarta foto – recortada da fotografia original de Benchill, disponibilizada sob a licença CC 

BY-SA 3.0 em https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ettrick,_Otago,_New_Zealand.jpg 

Figura 8, quinta foto – recortada da fotografia original de Free-Photos, disponibilizada sob a licença 

CC0 em https://pixabay.com/pt/montanhas-paisagem-prado-natureza-919040/ 

Figura 8, sexta foto – recortada da fotografia original de Alenka Veber, disponibilizada sob a licença 

CC BY-SA 3.0 em http://ow.ly/WN8W50jqDmQ 

Figura 9 – mapa da autoria de Google & Instituto Geográfico Nacional 

Figura 10 – Indivíduo adulto: fotografia original de Rob Hille, disponibilizada sob a licença CC BY-SA 

3.0 em https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earthworm_02.jpg 

Figura 10 – Indivíduo imaturo: : fotografia original de Rob Hille, disponibilizada sob a licença CC BY-

SA 3.0 em https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbricus_terrestris_R.H_(2).JPG 

Figura 11: figura elaborada com recurso a ícones disponibilizados por https://openclipart.org/ 

Figura 12: fotografia original de Sofia Oliveira, coordenadora da Natura +.  
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Figuras não numeradas 

Imagem da capa – Jardim: recortada da fotografia original de Brandondowhaniuk, disponibilizada sob 

a licença CC0 em https://pixabay.com/en/grass-flora-nature-leaf-growth-3151382/ 

Imagem da capa – Mão com solo: recortada da fotografia original de Jing, disponibilizada sob a licença 

CC0 em https://pixabay.com/en/soil-hand-farm-garden-fertilizer-766281/ 

Pág. 8, Lixo: fotografia da autoria de Bo Eide, disponibilizada sob a licença CC0 em 

http://ow.ly/LifG50jbEuc 

Pág. 8, Crescimento de algas descontrolado: fotografia da autoria de Neil Williamson, disponibilizada 

sob a licença CC BY-SA 2.0 em http://ow.ly/cBuf50jbDky 

Pág. 8, Chaminés industriais: fotografia da autoria de Ralf Steinberger, disponibilizada sob a licença 

CC BY 2.0 em https://www.flickr.com/photos/ralf-steinberger/36270185604/ 

Pág. 8, Tanques de armazenamento: fotografia da autoria de Gregor, disponibilizada sob a licença 

CC0 em https://pixabay.com/en/factory-storage-tank-chemistry-644982/ 

Pág. 8, Espuma: fotografia da autoria de dangerismycat, disponibilizada sob a licença CC BY-NC-ND 2.0 

em http://ow.ly/O9GG50jbHK8 

Pág. 8, Cano de esgoto: fotografia da autoria de Jodie C., disponibilizada sob a licença CC BY-ND 2.0 em 

https://www.flickr.com/photos/jodcol/9693686708/ 

Pág. 8, ETAR: recortada da fotografia original de Seviwiki, disponibilizada sob a licença CC BY-SA 3.0 

em https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edarranilla.jpg 
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