Nome comum Bacalhau-do-atlântico
Nome científico Gadus morhua
Dieta Peixes e invertebrados, como cefalópodes, moluscos, crustáceos, poliquetas e equinodermes
Tamanho até 200 cm
Habitat Atlântico
Profundidade Até 600 m
Distribuição Atlântico, costa noroeste e nordeste, e Ártico, incluindo
mar de Barents, mar do Norte e norte do Golfo da Biscaia
Estatuto de conservação Vulnerável
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A coloração do bacalhau varia entre o castanho e o verde, com manchas na zona dorsal e tonsprateados na zona ventral. O corpo é robusto, lateralmente achatado e a cabeça pode ter até um
quarto do comprimento do peixe. Pode também ser reconhecido pela presença de três barbatanas
dorsais, duas anais e pelo barbilho na mandíbula inferior.
O barbilho, que faz lembrar um bigode, é uma característica peculiar por ser uma estrutura sensorial
usada pelo bacalhau para se alimentar em condições de fraca visibilidade. Através deste recetor,
consegue encontrar as suas presas, mas também detetar eventuais perigos.

O bacalhau pode viver até aos 25 anos, atingir dois metros de comprimento e pesar 96 quilogramas.
Os adultos vivem em águas profundas e frias, no entanto, os juvenis preferem zonas menos profundas por terem diferentes locais para se abrigar. Estes animais formam grandes cardumes para se
protegerem dos predadores, como focas, baleias, tubarões, golfinhos, polvos, espadartes e algumas
aves marinhas. Ao nascer e ao pôr-do-sol, dispersam para se alimentar, tendo uma dieta omnívora
variada. Enquanto, os juvenis se alimentam de zooplâncton, de bivalves e de crustáceos, os adultos
preferem arenque, pescada, tamboril e até mesmo bacalhaus mais pequenos.
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A relação dos portugueses com o bacalhau começou ainda antes da formação do Reino de Portugal. No século X, os povos da Península Ibérica já trocavam sal por bacalhau com os Viquingues,
pioneiros na pesca deste peixe.
No final do século XV, vários navegadores portugueses navegaram para o Atlântico Noroeste em
busca da contracosta da Índia, e descobriram então a Terra Nova dos Bacalhaus. Com este engano
começou a pesca do bacalhau para os portugueses, na qual se usavam caravelas e baleeiras,
navios polivalentes de pesca e carga, que tanto pescavam bacalhau como baleias. Em meados do
século XVI, já o bacalhau era moeda de troca nas importações de vários produtos vindos de
Espanha. Na Segunda Guerra Mundial, para evitar que os países envolvidos no conflito confundissem os bacalhoeiros portugueses com navios inimigos, aqueles passaram a ter os cascos pintados
de branco, nos quais se destacava a palavra «Portugal». Os barcos ficariam conhecidos por Frota
Branca. Esta atividade envolveu milhares de portugueses e as suas famílias, e teve sempre um lado
social e humano – por vezes heroico, outras dramático.
Hoje, Portugal tem poucas embarcações dedicadas à pesca do bacalhau, no entanto, é o terceiro maior
consumidor, a seguir à Noruega e à Islândia, consumindo cerca de cinco mil toneladas só no Natal.
Conheça mais sobre a origem da relação dos portugueses com o bacalhau em:

http://www.natgeo.pt/historia/2021/02/a-origem-do-consumo-de-bacalhau-em-portugal

| 3

O bacalhau-do-atlântico é das espécies mais pescadas mundialmente e os portugueses consomem
cerca de vinte por cento desse pescado. A pesca intensiva e descuidada, impediu a reposição natural do stock em certas zonas, pelo que, em 1996, a espécie foi classificada como vulnerável pela
IUCN. Consequentemente, os stocks estão atualmente sujeitos a planos anuais de gestão de captura.
As alterações climáticas também têm impactado a mortalidade das larvas e dos adultos de algumas
populações, e, ainda, os padrões de comportamento da espécie.

Este mês sugerimos que explore com os alunos a longa-metragem «Sacred cod» que retrata o
colapso da pesca do bacalhau em Nova Inglaterra, nos Estados Unidos da América. Este documentário mergulha no impacto da sobrepesca, das alterações climáticas e das políticas governamentais sobre os pescadores e os stocks de peixe.
Visualize também o documentário «Wasted! The Story of Food Waste» que aborda os impactos
ambientais do desperdício alimentar, dos nossos hábitos e das práticas insustentáveis da produção
alimentar. Com a participação de chefes de cozinha famosos, o documentário explora soluções
inovadoras para reinventar a nossa relação com a produção alimentar e como podemos combater
o desperdício.
Veja mais informações e aceda aos trailers dos documentários em:
https://sacredcodfilm.com/
https://www.youtube.com/watch?v=AcVNFJn7NgI
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Mais de um terço dos alimentos são desperdiçados com um enorme impacto ambiental, sendo
responsável por oito por cento de todas as emissões de gases de estufa. Parte destas emissões
dá-se nos aterros, com a produção de metano derivado da decomposição dos alimentos.
Estima-se que um quilograma de alimento gera cerca de 2,5 quilogramas de dióxido de carbono
equivalente.
De acordo com a FAO, cerca de trinta por cento da terra agrícola é usada para cultivar alimentos
que acabam desperdiçados e, segundo a WWF, a pegada no consumo de água deste desperdício
é de 250 biliões de litros de água.
Deitar fora um quilograma de bananas é o mesmo que deixar o duche a correr durante 84 minutos.
Em Portugal, a maior parte do desperdício alimentar acontece nas nossas casas, representando
cerca de 31% do total, seguindo-se o desperdício na agricultura, no retalho e na indústria. Assim, por
ano, os portugueses desperdiçam cerca de um milhão de toneladas de comida, o equivalente a
274 mil quilogramas por dia. A principal razão deste desperdício é a passagem do prazo de
validade dos alimentos e o armazenamento incorreto dos mesmos.
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Desenvolva com os alunos a atividade «Um Natal sustentável». O Natal envolve muita magia, alegria
e, especialmente, muita comida. Mas, infelizmente, também é sinónimo de desperdício. Podemos
tornar esta época mais sustentável, reduzindo os resíduos produzidos e mobilizando os alunos para
sensibilizarem as suas famílias e amigos.
Objetivo

Criar uma lista de boas práticas ambientais para aplicar na ceia de Natal.
Desenvolvimento

Em grupos, os alunos devem planear uma ceia de Natal sustentável, com o mínimo desperdício
possível. Para isso, devem desenvolver um guião com todos os passos, desde a compra dos
produtos até ao seu consumo e descarte. É importante os alunos conseguirem explicar o porquê
das suas escolhas.
Primeiro, os alunos devem discutir as seguintes questões:
Que alimentos da ceia de Natal podem ser substituídos?
Que quantidades são necessárias?
Onde devem ser realizadas as compras?
Como devem ser as embalagens dos alimentos?
Que certificações devem ter os produtos?
O que se deve reaproveitar durante a confeção?
O que fazer com as sobras?
Que vantagens tem esta ceia de Natal?
Qual o orçamento necessário?
No final deve ser elaborada uma lista de boas práticas para desenvolver uma ceia de Natal sustentável, que deve ser apresentada a toda a comunidade escolar e aplicada na cantina.
Aceda a material de apoio em:
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/guiaconsumopescadowwf.pdf
https://www.vidaativa.pt/fruta-da-epoca/
https://do-zero.pt/supermercado-semdesperdicio-sacos/
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Com o aproximar das festividades, gostamos de juntar aqueles que nos são mais próximos à volta de
uma mesa com boa comida. No entanto, esta também é uma época em que se geram muitas sobras,
pelo que cada um de nós pode e deve ser um agente no combate ao desperdício.

Estarmos conscientes do desperdício é o primeiro passo para contribuir para uma solução. Assim,
trazemos algumas dicas para o combate ao desperdício, válidas durante todo o ano:

Planear a ementa com
antecedência e calcular as
porções. Para facilitar esta
tarefa aceda à «calculadora»
de porções em:

Fazer uma lista de
compras, para evitar
distrações com promoções
de última hora;

À mesa, evitar servir todas
as iguarias de uma só vez para
que estas não se estraguem
durante longas horas à
temperatura ambiente;

Após a refeição, colocar
os restos em recepientes
apropriados e conservar no
local mais indicado;

Partilhar as sobras com os
convidados ou doar a uma
instituição, cumprindo as
normas de segurança alimentar;

Saber interpretar os
prazos de validade.

htps:/w .lovef odhatewaste.com/fo ds-andrecips/fo d-porti n-calu tor-y ur-gide-prfect-porti n-size#porti n_calu tor;

Reinventar as sobras para
fazer novos pratos, por
exemplo bacalhau cozido para
pataniscas, bolo-rei para
torradas e peru para croquetes;

Congelar os restos, tendo
em conta a sua durabilidade.
Queijos duros, semi-duros e
moles duram até oito meses.
Pratos de carne ou peixe
duram até três meses. Os
frutos secos podem durar até
um ano. O bolo-rei/rainha dura
entre 12 e 18 meses;

htps:/ to go dtog .pt/ movement/households/entender-dat s-de-valida e

Explore mais dicas para combater o desperdício neste Natal em:
https://toogoodtogo.pt/pt/blog/guia-natal-zero-desperdicio
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