
AS CONCHAS

Sempre que vamos à praia é impossível não as vermos!  Até gostamos de 
as levar para casa, mas sabias que não devemos fazê-lo? As conchas são 
muito importantes para os nossos amigos do mar.

As conchas são as carapaças protetoras dos moluscos. Existem dois tipos 
de moluscos: os que têm conchas, como as lesmas e as ostras, e os 
que não têm, como o polvo. 

Desta espécie que tem concha, uns podem ser univalves, que significa 
que só têm uma concha, e os bivalves, que podem ter duas, unidas de 
um lado, como os mexilhões!

Podem ter tamanhos, formas, cores e texturas diferentes.

As cores vivas ajudam a espantar os predadores e as cores mais neutras 
ajudam os animais a camuflarem-se no meio em que vivem.

Quando estes animais morrem, o corpo degrada-se rapidamente, en-
quanto que as conchas podem continuar intactas durante muito 
tempo! 



E é através das tempestades e das correntes marinhas que são transpor-
tadas de um lado para o outro e aparecem nas praias.

E mesmo depois continuam a ter um papel essencial para o ecossistema 
marinho, uma vez que podem servir de abrigo a outros animais como 
os caranguejos-ermitões, que não conseguem desenvolver uma carapaça 
protetora e, por isso, aproveitam as conchas que encontram. 

Por outro lado, as conchas libertam um composto muito importante 
para a formação de outros organismos, ao que chamamos de carbonato 
de cálcio.  

As conchas promovem também a estabilidade do ambiente marinho e 
servem de material de construção de ninhos de aves. No entanto, a 
apanha de conchas nas praias pelos humanos é um fator que contribui 
para o aumento da erosão e impede a reciclagem do carbonato 
de cálcio que outros organismos precisam para sobreviver e, assim leva 
ao desaparecimento de algumas espécies. 



1 Ajuda esta pequena concha a proteger o caranguejo-ermitão.
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2 Une os pontos de 1 a 10 e completa a concha. De seguida, 
dá-lhe cor com os teus materiais favoritos.
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