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CIÊNCIAS – AULA 3 
 
Unidade Temática: Matéria e energia. 

Objetos do Conhecimento: Propriedades físicas e químicas dos materiais. 

 
Mas por que o Mar Morto possui esse nome? 

 
A origem do nome do Mar Morto deve-se ao fato de esse mar não oferecer condições para 

a manutenção de espécies de seres vivos, tanto animais quanto vegetais. Por isso, na 

impossibilidade de haver vida, diz-se que ele é morto. 

Isso acontece em razão da elevada quantidade de sal — muito maior do que em qualquer 

corpo de água do planeta. Essa ocorrência resulta da intensa taxa de evaporação da região, que 

faz com que a água evapore e os sais não. Como o Rio Jordão joga continuamente uma carga de 

sais minerais no Mar Morto, a sua salinidade elevada mantém-se. 

A quantidade de sal no Mar Morto é tão acentuada que interfere na densidade de suas 

águas. Por causa disso, um corpo precisa ser extremamente denso para afundar nele. A prova disso 

é o fato de qualquer pessoa conseguir flutuar normalmente em suas águas. 

 
Entretanto, existe uma certa surpresa nessa história toda: o Mar Morto não é mar e nem está morto!  

O Mar Morto não é mar porque, tecnicamente, um mar é uma extensão de um oceano, 

estando cercado por faixas contínuas de terra, mas não se isolando totalmente das águas 

oceânicas. No caso do Mar Morto, ele encontra-se totalmente isolado, sendo abastecido somente 

pelo Rio Jordão e outros afluentes. Trata-se, então, de um grande lago de água salgada. 

O Mar Morto não está “morto” porque, de acordo com descobertas da década de 1990, existe 

sim vida nele. Mas a vida, nesse caso, resume-se a uma bactéria que consegue sobreviver nesse 

ambiente, a Haloarcula Marismortui, além de outro tipo de bactéria e uma espécie de alga marinha. 

Então, tecnicamente, há vida sim no mar morto, embora quase todas as espécies do planeta não 

consigam sobreviver ao seu ambiente pouco favorável. 
Fonte: https://escolakids.uol.com.br/geografia/por-que-o-mar-morto-possui-esse-nome.htm | Acesso em 12/01/2021 

Imagem: https://pixabay.com/pt/photos/mar-morto-divers%C3%A3o-pessoas-4504139/ 
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Compreendendo os significados; 

• Sais minerais: 
São substâncias inorgânicas contendo cátions e íons metálicos. Eles são necessários ao 

corpo por serem responsáveis pelo bom funcionamento do metabolismo. 

• Salinidade: 
Quantidade total de sais minerais na água marinha. 

• Densidade: 
Característica do que é denso, espesso, nebuloso ou pesado; densidão. 

Fonte: michaelis.uol.com.br | https://pt.wikipedia.org/wiki/Sais_minerais 

 

A partir da leitura do texto, responda: 

 

1- Explique a origem do nome Mar Morto: 

  

  

  

 

 

2- Por que não há condições favoráveis de vida animal ou vegetal no Mar Morto? 

  

  

  

 

 

3- Complete o trecho do texto a seguir, utilizando as palavras do quadro: 

 

densidade - afundar - flutuar 

 

A quantidade de sal no Mar Morto é tão acentuada que interfere na ________________________ 

de suas águas. Por causa disso, um corpo precisa ser extremamente denso para 

_____________________ nele. A prova disso é o fato de qualquer pessoa conseguir 

_____________________ normalmente em suas águas. 

  


	A ÁGUA
	AS ATIVIDADES QUE MAIS CONSOMEM ÁGUA

