
OS VIRUS



Virus:  
Seres microscópicos que non teñen órganos 
sexuais, e por tanto, no non se reproducen 
por si mesmos. E tampouco  se moven por si 
mesmos. 
E un ácido nucleico rodeado por unha coraza 
de proteínas. Para poder reproducirse 
necesitan a outros seres vivos porque 
necesitan células animais, vexetais o bacterias. 
Polo tanto son necesariamente parásitos. 
Fora das células as que parasitan, é como si 
estuveran mortas, por iso e tan difícil loitar 
contra elas. Os virus están formados por ADN 



ou ARN rodeado por unha tapa de proteína, e 
poden ter distintas formas.  
Cada tipo de virus, ataca a un tipo de bacteria 
ou de célula. Como os grandes animais e 
plantas teñen moitas células, poden ser 
atacados por moitos tipos de virus. O virus 
entra por calquera líquido corporal, pasa ao  
sangue e do a sangue vai ao órgano onde 
está a célula que vai a atacar e fixase nela.  
Pasalle o ácido nucleico (ADN o ARN) e este 
entra  no núcleo da célula. Ao entrar no 
núcleo utiliza a célula para reproducirse e así  
formar mais virus. Enton a célula  destruese. E 
os  novos virus saen da célula. 
 Mentras todo isto sucede, o sistema 
inmunitario, que son as defensas do animal o 
a persona, detecta o virus e crea exércitos 
enormes dunhas proteínas  chamadas 
anticorpos, que van a combatir ao virus 
invasor. 
Cando os anticorpos detectan o virus, 
aparecen os síntomas da enfermidade. A 
mayoría das veces ganan  os anticorpos e o 
organismo se cura. Pero non sempre e así, 
depende da idade, do estado físico do 
paciente, depende do virus atacante etc... 



 
Coronavirus:  
O coronavirus é unha familia moi grande de 
virus: Son virus con ARN, que esta protexidos 
por unha proteína. Rodeado por unha 
envoltura de proteínas e grasas. E por riba 
desta hai outra cobertura  en forma de corona 
(por iso chamase coronavirus). Como o 
coronavirus ten unha capa de grasa por fora, o 
xabón a disolve e así se inactiva o virus. Por iso 
e tan importante lavar as mans con xabón. 

Coronavirus no medio ambiente: 





No medio ambiente hai riscos naturais e riscos 
humanos.  
Po la crisis do coronavirus gran parte das 
industrias deixaron de traballar,  a xente está 
nas súas casas e hai menos vehículo 
circulando. Por tanto disminuiron os riscos de 
origen humana. Exemplos:  
1. Contaminación atmosférica: Producida 

polas combustions e emisións das 
industrias e dos vehículos, disminuiron. 
Como consecuencia, disminuiu a campá 
de po. Na foto vese o Himalaya,  dende 



Punyab, no Norte da India a mais de 
160km de distancia 

2. Contaminación acústica: O estar a xente 
nas súas casas, e non circular cos seus 
vehículos o ruido disminuiu de xeito que 
se pode escoltar o chiar dos paxaros. 

3. Contaminación das augas: actividades do 
ser humano xeran enormes residuos 
tóxicos e augas residuais, que verten a os 
ríos, mares, océanos. Ao parar a actividade 
industrial disminuiu a contaminación das 
augas e como consecuencia por exemplo: 
en Venecia poderse ver o fondo dos 
canais e os peixes nadando. 

4. Ao non haber xente nin ruido nas ruas, os 
animáis están acercándose as cidades, 



como por exemplo: os cervos, na cidade 
xaponesa la nara 


