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A MALÁRIA já chegou a infectar nove dentre dez pessoas em Bornéu do Norte, hoje 

conhecido como Sabah. Em 1995, a Organização Mundial da Saúde (OMS) passou 

a pulverizar a ilha com dieldrin (um agrotóxico parente do DDT) para matar os 

MOSQUITOS que transmitem a MALÁRIA. O programa foi tão bem sucedido que a 

temida doença foi praticamente eliminada. 

Então fatos inesperados começaram a acontecer. O dieldrin também matou 

outros insetos, incluindo MOSCAS e BARATAS que viviam nas casas. Os moradores 

da ilha aplaudiram.  

A seguir, pequenos LAGARTOS comedores de insetos, que também viviam nas 

casas, morreram após devorarem os INSETOS contaminados com dieldrin. Os 

GATOS começaram a morrer após se alimentarem dos lagartos. Sem os GATOS 

os RATOS proliferaram e infestaram os vilarejos.  

 

Quando as pessoas foram ameaçadas pela PESTE SILVESTRE, transmitida por 

PULGAS de rato, a OMS soltou na ilha gatos saudáveis por meio de paraquedas, 

para ajudar o controle dos RATOS. A operação “Cat Drop” funcionou. 

Mas então os telhados das casas dos moradores dos 

vilarejos começaram a cair. O dieldrin havia matado as 

VESPAS e outros insetos que se alimentavam de um tipo de LAGARTA que 

não foi afetada pelo agrotóxico. Com a maioria dos predadores 

eliminados, a população de LAGARTAS explodiu e mastigou caminho até o 

seu alimento favorito: folhas usadas nos telhados da casa. 

Por fim, o episódio teve um final feliz: tanto a MALÁRIA quanto os efeitos inesperados do programa 

de pulverização foram controlados. No entanto, essa cadeia de eventos não intencionais e não 

previstos enfatiza a imprevisibilidade de se interferir em uma comunidade. Isso nos faz lembrar 

que, quando intervimos na natureza, é preciso perguntar:  

“E agora, o que irá acontecer?”. 

 
Fonte: TYLER MILLER G. Ciência Ambiental. Ed. CENGAGE learning. p.134 
 

 

 



 

EXERCÍCIOS 

1. As relações ecológicas são interações entre os seres vivos que vivem em um determinado 

ambiente. Essas interações podem trazer benefícios ou não para as espécies envolvidas. São 

exemplos de relações ecológicas a predação ou predatismo, parasitismo e competição. 

a) A predação é uma relação ecológica em que uma espécie captura, mata e come indivíduos de 

outra espécie (as presas). Procure no texto dois exemplos de predação. 

 

b) O parasitismo é uma relação ecológica em que uma espécie se alimenta de outra espécie 

hospedeira. Procure no texto um exemplo de parasitismo. 

 

Vídeo sugerido para consulta: https://www.youtube.com/watch?v=uHEVh1K2C0g 

2. Qual o agente causador da malária?  

 

3. Como podemos contrair malária? 

 

4. Como podemos nos proteger da malária? 

 

5. Após assistir ao vídeo “Febre amarela: degradação ambiental e descuido com vacinação 

ajudam a entender o surto” (https://www.youtube.com/watch?v=RX6QahLmUaw) responda: 

a) Pesquise qual o causador (vírus, bactéria ou protozoário) da febre amarela. 

 

b) Como podemos contrair febre amarela? 

 

c) Como podemos nos proteger da febre amarela? 

 

6. Após a leitura do texto e a visualização do vídeo, explique de que maneira as ações humanas 

podem afetar o ambiente e a nossa saúde. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uHEVh1K2C0g
https://www.youtube.com/watch?v=RX6QahLmUaw

