
Como Fatores Abióticos Afetam Diferentes Espécies de 

Planta? 

Introdução 

Ecologistas usam a palavra ambiente para se referir a todas as condições ou fatores 

envolvendo um organismo. Condições ambientais incluem fatores bióticos e fatores 

abióticos. Fatores bióticos são qualquer ser vivo no ambiente com o qual o organismo 

possa interagir, como animais, plantas, fungos e bactérias. Fatores abióticos se 

referem aos componentes físicos, são qualquer parte não-vivente do ambiente, como 

a luz do sol, calor, chuva, tipo de solo, umidade. 

Materiais 

4 copos de papel          areia           terra              sementes de centeio e arroz           lápis     

Procedimento 

1.Faça três furos com lápis no fundo de cada um dos copos. Encha dois copos com 

quantidades iguais de areia e dois copos com a mesma quantidade de terra.  

2.Faça cinco buracos superficiais e separados na areia e terra de cada um dos copos. 

Plante cinco sementes de arroz em um copo com areia e cinco sementes de arroz em 

um copo com terra. Repita o processo com as sementes de centeio. 

3.Identifique cada um dos copos com o tipo de solo e semente que ele contém. 

4.Coloque todos os copos em um lugar com bastante exposição a luz do sol. A cada dia 

durante 4 semanas, molhe os copos com a mesma quantidade de água e anote suas 

observações referentes ao crescimento das plantas. 

Observações: Molhe as plantas em horários de sol não muito forte. A quantidade de 

água não deve ser muita, cuide para não encharcar os copos. 

 

Análise 

1.Em qual meio o arroz cresceu melhor: terra ou areia? E o centeio? 

2.Terra retém mais água do que areia, provendo um ambiente úmido. O que você 

pode inferir, usando suas observações, sobre o tipo de solo que favorece o 

crescimento de arroz? E de centeio? 

3.Qual competiria de maneira mais satisfatória em um ambiente seco: arroz ou 

centeio? E em um ambiente úmido? 



Como Fatores Bióticos Afetam o Crescimento? 

Materiais 

Dois copos de papel       grãos de feijão       terra para plantio        lápis      

Procedimento 

1.Identifique um copo como 3  e outro como 15 . Faça três furos com lápis no fundo 

de cada copo. Encha os copos com terra.  

2.Plante três sementes de feijão no copo 3  e 15 sementes no copo 15 . 

3.Molhe os dois copos de forma que a terra fique apenas úmida. Cuide para não 

encharcar a terra. 

4.Coloque os copos em um local que receba luz do sol indireta. Molhe os copos 

igualmente quando necessário. 

5.Anote suas observações com relação ao crescimento das sementes a cada dois dias 

por duas semanas.  

Análise 

 Que diferenças no crescimento você observou? 

 Que forma de interação ocorreu nesse experimento? 
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