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A FLORESTA

Uma exposição para a descobrir,            
um guia didático para a proteger

Este guia foi concebido com o objetivo de orientar e 
potenciar ao máximo o trabalho dos professores com 
os grupos escolares durante a visita à exposição. 

Trata-se de um recurso didático que apresenta, num 
formato adaptado ao trabalho escolar diário, não 
só os conteúdos da exposição como inclui também 
alguns dos próprios materiais gráficos. O professor 
irá encontrar propostas para preparar a visita, assim 
como sugestões para desenvolver um trabalho 
posterior na sala de aula, que irá ajudar a consolidar 
os conhecimentos adquiridos.

O guia segue a estrutura da exposição, apresentando 
os conteúdos em quatro capítulos correspondentes 
aos quatro temas da amostra:

1. O ECOSSISTEMA FLORESTAL
2. A ÁRVORE
3. AS FLORESTAS DA PENÍNSULA IBÉRICA
4. A FLORESTA E O SER HUMANO

Cada um destes capítulos inclui várias unidades 
didáticas, nas quais é sempre possível encontrar 
uma informação geral e outra complementar: 
leituras recomendadas, gráficos, experiências, 
conhecimentos interessantes, etc.

Cada um dos quatro temas apresenta, também, uma 
proposta de atividade específica, concebida para 
reproduzir algumas das experiências que se podem 
observar na exposição, ou para aprofundar algumas 
das questões que foram suscitadas.

O guia termina com mais duas secções: um glossário 
extenso, que fornece ao utilizador uma definição 
breve e precisa dos principais conceitos técnicos da 
publicação, e uma proposta de recursos didáticos 
e referências bibliográficas incluindo publicações, 
páginas da Internet e recursos audiovisuais.

Esta publicação é o guia didático da exposição:  
A FLORESTA
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O ECOSSISTEMA FLORESTAL

A floresta é um ecossistema

À primeira vista, uma floresta poderia ser definida 
como um conjunto de árvores. Seria o mesmo que 
dizermos que a sociedade humana é apenas um 
grupo de pessoas. Uma floresta é muito mais do que 
isso. Trata-se de um conjunto de plantas, de animais, 
de fungos e de diversos microrganismos, protistas e 
moneras, de espécies diferentes que interagem num 
determinado meio: nascem, crescem, alimentam-se 
uns dos outros, colaboram, protegem-se, morrem, 
decompõem-se. O conjunto de seres vivos denomina-
se biocenose. O meio que os rodeia, isto é, o substrato 
geológico, a água e a atmosfera, denomina-se biótopo. 
O conjunto de seres vivos, o meio envolvente e as 
relações que se estabelecem constituem um sistema 
ecológico, isto é, um ecossistema.

O ecossistema florestal não é uma entidade isolada. 
Faz parte de outro sistema maior, no qual tudo também 
se encontra interligado: o Sistema Terrestre. Se 
considerarmos uma escala de organização ecológica 
partindo dos níveis mais globais, como a biosfera ou o 
bioma mediterrânico, até aos mais específicos, como 
a floresta, a árvore ou o grupo de microrganismos 
que atua no solo da floresta, podemos estabelecer 
diferentes escalas, algumas incorporadas noutras, 
como acontece com as famosas bonecas russas, as 
matryoshkas.

Leitura 
recomendada

“Uma floresta não é uma reunião de árvores, mas 
sim um clube, um clube muito bem organizado. Os 
sócios deste ecossistema são os seres vivos, que 
se relacionam no seu amplo espaço social. O clube 
rege-se por um regulamento interno, de ordem natural, 
que reúne a pluralidade diversificada dos membros 
inscritos.

Como em qualquer organização, devemos referir as 
diferentes categorias sociais. As plantas formam o 
grupo mais importante. [...]
 
Os animais, o grupo de sócios menos volumoso mas 
muito influente, não poderiam viver dentro do clube, 
se não fossem as plantas. Alguns, inclusive, utilizam-
nas como habitação. Assim, enquanto muitos insetos 
residem nas plantas inferiores, grande parte das aves 
prefere as coberturas. [...]

Um terceiro grupo de sócios é constituído pelos fungos 
e pelos microrganismos. São membros minúsculos 
mas muito abundantes e geralmente vivem na 
folhagem e no solo.”

A floresta, mais do que um clube
La Vola
Editora Proa

Para refletir

Depois de ler o texto anterior, considera que a 
floresta pode ser comparada a uma sociedade 
humana, como um clube?
Quem seriam os sócios do clube? 
Que normas de funcionamento teria?
Que funções desempenharia? 
E que ameaças teria? 

Invente uma história, resultante desta reflexão, 
definindo previamente as personagens e o papel 
desempenhado.
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Floresta e o clima

O tipo e as características das florestas dependem 
diretamente do clima. Geralmente, a velocidade de 
crescimento das árvores é proporcional à temperatura 
e ao grau de humidade. Assim, em climas húmidos e 
quentes, as árvores crescem mais rapidamente do 
que em ambientes secos e frios. Da mesma forma, o 
crescimento das árvores é superior durante as estações 
mais quentes e chuvosas, como a primavera, e para 
durante as estações secas ou frias, como o inverno. 
Este crescimento das árvores pode ser observado 
diretamente nos anéis que se formam no tronco, ano 
após ano, e que podemos visualizar se fizermos um corte 
de secção.
 
Nas regiões do mediterrâneo, por exemplo, existe uma 
alternância acentuada das estações, com variações 
significativas de temperatura e humidade. Durante 
a primavera o crescimento é favorecido graças ao 
aumento da temperatura e da precipitação. Nessa 
altura, entre o tronco e o córtex, formam-se vasos 
condutores de diâmetro relativamente grande que dão 
origem a uma madeira clara e porosa, denominada 
“madeira inicial” ou “madeira de primavera”. O verão 
mediterrâneo é caracterizado por um declínio drástico 
das chuvas. Estas alterações traduzem-se num 
abrandamento do crescimento: os vasos tornam-se 

mais pequenos e a madeira mais escura e maciça. É a 
chamada “madeira de verão”. Finalmente, no inverno, 
com temperaturas baixas, o crescimento para. Esta 
sucessão de acontecimentos cria os típicos anéis da 
madeira, nos quais a junção da banda clara e escura 
equivale a um ano. Se contabilizarmos os anéis da 
secção de um tronco, podemos estimar a idade da 
árvore. Os anéis de crescimento são um registo dos 
acontecimentos climáticos na vida da árvore: os anéis 
largos indicam períodos climáticos favoráveis, enquanto 
que os estreitos revelam uma situação de crise, como 
uma seca anormal ou um período de baixas 
temperaturas.

Finalmente, devemos ter em conta a perspetiva inversa, 
ou seja, a influência das árvores e das florestas no 
clima. De facto, as árvores desempenham um papel 
fundamental na regulação do clima: ajudam a manter 
a água no solo graças às raízes e a um efeito de 
sombra, e fornecem humidade à atmosfera através da 
evapotranspiração. Para além disso, contribuem para 
atenuar a alteração climática, uma vez que consomem 
grandes quantidades de dióxido de carbono, que é um 
dos principais gases com efeito de estufa. A conservação 
das florestas e a gestão florestal são, portanto, ações 
que favorecem a sustentabilidade do planeta.

A história de uma árvore
Depois de uma gestão sustentável da floresta, esta árvore foi abatida com o certificado 

florestal FSC. 2005
A população mundial atinge os 6.000 milhões de habitantes. 2000

Cimeira da Terra (Nações Unidas, Rio de Janeiro). 1992 
Cai o Muro de Berlim. 1989

O Homem chega à Lua. 1969
Em Cuba, a revolução de Fidel Castro vence. 1959

A Rússia coloca em órbita o primeiro satélite artificial, o Sputnik. 1957
Bomba atómica sobre o Japão e final da 2ª Guerra Mundial. 1945

Começa a Guerra Civil espanhola. 1936

É proclamada a República espanhola. 1931
Alexander Fleming descobre a penicilina. 1928

Howard Carter descobre o túmulo de Tutancámon. 1922
A Revolução Russa irrompe. 1917

Albert Einstein propõe a sua teoria da Relatividade Geral. 1916
Tem início a 1ª Guerra Mundial. 1914

O explorador norueguês Roald Amundsen chega ao Polo Sul. 1911
Terramoto em São Francisco. 1906

Marconi inventa o rádio. 1901
Nos inícios do século XX, a população mundial atinge os 1.600 milhões de habitantes.  1900

Primeira projeção cinematográfica dos irmãos Lumière. 1895

A AIT em Paris declara o 1º de maio como Dia Internacional do Trabalhador. 1889

As Potências Europeias dividem o continente africano na conferência de Berlim. 1884

Thomas Alva Edison inventa a eletricidade. 1879
O Yellowstone é declarado o primeiro parque natural do mundo. 1872

Jules Verne publica o seu romance “Da Terra à Lua”. 1865
Charles Darwin publica “A origem das espécies”. 1860

Karl Marx e Friedrich Engels publicam o “Manifesto Comunista”. 1848

A Inglaterra declara a abolição da escravatura nas suas colónias. 1834

Napoleão é coroado imperador. 1804
A população mundial atinge, aproximadamente, os 1.000 milhões de habitantes. 1800

 

Experiência Numa serralharia ou num estabelecimento semelhante, obtenha uma secção de um tronco de uma árvore 
recém-cortada. Contabilize os anéis e estabeleça neles dados importantes da sua história pessoal: a sua 
data de nascimento, a dos seus pais, o ano em que o seu clube favorito ganhou o campeonato, etc.
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O solo, a base da floresta

O solo é o substrato natural no qual se desenvolve a 
vida vegetal da floresta. A formação da floresta é um 
processo que se prolonga por milhares de anos, no qual 
estão envolvidos dois elementos principais. Por um lado, 
a rocha que se desintegra gradualmente, meteorizando-
se através dos agentes meteorológicos; por outro lado, 
o fornecimento de matéria orgânica pelos seres vivos: 
folhas secas, restos de madeira, excrementos, animais 
em decomposição, fungos, etc. A camada superior do 
solo tem uma cor escura devido à matéria orgânica 
decomposta ou húmus. Geralmente, a camada inferior é 
mais clara, de acordo com a rocha que lhe deu origem.
As funções do solo são fundamentais para a floresta, 
uma vez que, para além do seu papel de suporte físico 
para as raízes das árvores, atuam também como 
reservatório de água e de substâncias minerais de 
que as plantas precisam para a sua nutrição, e que 
se libertam lentamente através da degradação dos 
resíduos orgânicos. 

O solo é também um habitat para vários microrganismos 
que desempenham a função de decomposição da 
matéria orgânica e, portanto, da formação de húmus. 
Podemos classificá-los em duas categorias: os 
necrófagos, como as minhocas, as lesmas e alguns 
artrópodes, eliminam os restos vegetais e animais; 
os decompositores, entre os quais se destacam as 
bactérias e os fungos, transformam as moléculas 
orgânicas em nutrientes disponíveis para as plantas.

Finalmente, deve referir-se que o solo desempenha 
uma função ambiental essencial de retenção de água, 
especialmente durante os períodos de chuva intensa. 
Desta forma, o solo da floresta atua como uma esponja 
gigante, evitando os problemas de erosão resultantes 
das inundações fortes e repentinas.

<< Minhoca de terra adulta

Leitura recomendada

As observações feitas pelo naturalista Charles Darwin sobre a minhoca são 
muito interessantes. No seu livro A formação do húmus vegetal pela ação 
das minhocas (1881), afirma:
“É difícil que existam outros animais que tenham desempenhado um 
papel tão importante na história mundial como estes organismos de 
organização tão simples.”
Na verdade, acredita-se que existam cerca de 500 a 2.000 quilos de 
minhocas por hectare de solo agrícola. 

Darwin observa que, em poucos anos, as minhocas são capazes de criar 
20 centímetros de húmus a partir da decomposição da matéria vegetal, 
equivalentes a cerca de 5 kg/m2. Da mesma forma, incorporam nutrientes 
no solo e ventilam-no graças às galerias que escavam.

A formação do húmus vegetal pela ação das minhocas
Charles Darwin (1881)
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Uma floresta de relações mútuas

Um mundo de relações
A floresta é uma densa rede de relações entre todos os 
membros do ecossistema. Em particular, e em termos 
de ciência ecológica, a floresta é definida por uma 
circulação complexa de matéria e energia.

As árvores e as plantas verdes pertencem ao primeiro 
nível da cadeia alimentar. Através da energia solar, 
da água e do dióxido de carbono do ar, a clorofila das 
plantas é capaz de sintetizar matéria vegetal nova 
(enquanto liberta oxigénio). Estes organismos com a 
capacidade de criar matéria viva a partir da energia 
solar, são denominados autotróficos.

No outro lado da balança, encontram-se os 
heterotróficos, ou seja, os organismos -como animais 
ou os fungos- que não podem sintetizar matéria através 
da energia solar e que, por isso, devem obter o seu 
alimento através da matéria orgânica dos autotróficos 
ou de outros heterotróficos. No primeiro caso incluem-
se os herbívoros, ou seja, os animais que se alimentam 
de plantas. O segundo caso é o dos carnívoros, que se 
alimentam de outros animais. 

O ciclo finaliza-se com os organismos necrófagos e 
decompositores, como os fungos e as bactérias, que se 
desenvolvem na matéria orgânica morta, modificam a 
composição das moléculas e devolvem ao solo os seus 
componentes inorgânicos, que voltarão a incorporar-se 
no ciclo através das plantas.

Como em todos os ecossistemas, os elementos 
integrantes da floresta estabelecem uma rede de 
relações de dependência mútua e estreita, formando o 
que os ecologistas denominam de rede trófica.

Observação

Ao visitar uma floresta, podemos encontrar 
elementos diversos que demonstram as 
relações mútuas entre os seres vivos da 
floresta. 

Seguem-se alguns exemplos, alguns dos quais 
podem ser observados na exposição:

• Pinhas roídas por esquilos ou ratos.

• Líquenes, que são uma associação 
simbiótica entre uma alga e um fungo.

• Visco, uma planta parasita das árvores.

• Casulos de processionária, uma lagarta 
que se alimenta de agulhas do pinheiro.

• Penas de pássaros que foram devorados 
por um predador.

• Cogumelos em tronco, que crescem 
sobre a madeira.
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Atividade
Vamos fazer um terrário 
de minhocas

Construção do terrário

A construção do terrário é simples se acompanharmos 
os passos seguintes e observarmos o processo nas 
ilustrações:

1. Fazemos uma moldura de madeira com três lados.

2. Aparafusamos as placas de acrílico transparente em 
ambos os lados, deixando uma abertura por cima.

3. Enchemos o terrário com várias camadas de terra 
de cores diferentes: turfa, areia, terra de jardim, etc. 
Fazemos a última camada com folhagem.

4. Regamos a terra de forma moderada.

5. Inserimos as minhocas. Podem ser colhidas nos 
campos ou nos jardins, particularmente após um dia 
de chuva, uma vez que terão de sair para o exterior.

6. É aconselhável cobrir o terrário com uma manta e 
esperar alguns dias, sem deslocar o conjunto.

Para observar e refletir

• Após alguns dias, podemos descobrir o terrário e 
dar uma olhada.
• Se a terra tiver a consistência adequada, 
poderemos ver como as minhocas escavaram uma 
série de túneis.
• As minhocas ingerem cerca de 1 grama de terra 
por dia. 40% (0,4 g) é aproveitado como nutriente e o 
restante (0,6 g) é devolvido sob a forma de húmus.
• As minhocas aumentam a fertilidade da terra, uma 
vez que enterram a matéria orgânica e fazem emergir 

das zonas mais profundas a terra rica em minerais, 
ao mesmo tempo que arejam a terra.
• Quando decidirmos terminar as observações, 
podemos abrir a caixa e examinar a terra. Iremos, 
provavelmente, encontrar pequenos corpos do 
tamanho de um grão de arroz, com a forma de um 
limão e uma cor torrada: são os casulos com os ovos 
das minhocas.
• Após a realização das observações, devemos 
devolver as minhocas à natureza

Material necessário:

• Duas placas de acrílico transparente

• Uma ripa de madeira quadrada com cerca de 3 cm             
    de largura

• Parafusos, uma broca e uma chave de fendas

• Uma cobertura opaca (uma manta, um plástico,     
     etc.)

• Terra de cores ou texturas diferentes

• Minhocas
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A ÁRVORE

Como funciona uma árvore

O funcionamento de uma árvore
As árvores são os principais componentes da floresta, 
não apenas relativamente ao número e à biomassa 
do conjunto, mas também porque representam o 
principal componente visual da própria paisagem da 
floresta.

As árvores são plantas lenhosas com um tronco bem 
diferenciado, ao contrário dos arbustos (vegetais 
lenhosos mas sem tronco, como o urze, o buxo ou 
a aroeira) e das ervas (plantas não lenhosas, como 
o amor-perfeito ou a papoila). Por outro lado, do 
ponto de vista funcional, as árvores são organismos 
autotróficos capazes de sintetizar moléculas 
orgânicas a partir da luz solar, da água e do dióxido de 
carbono.

Expostas as considerações acima, numa árvore 
podem distinguir-se dois tipos de elementos:

• os elementos estruturais de suporte, constituídos 
pela madeira do tronco e dos ramos;

• e os elementos funcionais, constituídos por:
- as raízes, que absorvem a água e os nutrientes 
minerais,
- as folhas, onde ocorre a fotossíntese
- os vasos condutores que ligam os dois anteriores
- o sistema reprodutor, constituído por flores, frutos, 
sementes, etc.

As folhas desempenham as funções principais da 
árvore: a fotossíntese e o intercâmbio de gases e água 
com a atmosfera. A fotossíntese é um dos processos 
mais importantes da planta e também de toda a 
biosfera. Consiste na síntese de hidratos de carbono a 
partir da luz solar e de compostos inorgânicos, como 
o dióxido de carbono (que é absorvido pelas folhas) e a 
água (que é absorvida pelas raízes), com a libertação 
de oxigénio. Posteriormente, os hidratos de carbono 
são transformados em celulose e outros complexos.

As folhas também libertam vapor de água através 
dos estomas, pequenos poros nas folhas que abrem 
e fecham, dependendo das condições ambientais. 
O processo é denominado evapotranspiração e é o 
mecanismo que permite a distribuição de água e 
nutrientes desde as raízes até à copa, através de uma 
rede complexa de vasos condutores. É também graças 
a este fenómeno que a floresta transfere vapor de 
água para a atmosfera e ajuda a manter a humidade 
do ambiente.

Sabia que...

Um carvalho adulto de tamanho médio...

• ... tem cerca de 250.000 folhas?
• ... absorve cerca de 600 l de água e nutrientes todos os dias?
• ... sintetiza cerca de 5 kg de hidratos de carbono?
• ... liberta diariamente quase 2 m3 de oxigénio?
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As sementes

A semente e a sua dispersão

Sabia que...

• ... quando o engenheiro suíço George de Mestral 
(1907-1990) inventou o velcro, inspirou-se num 
exame microscópico das sementes do género 
Xanthium que permaneciam agarradas às suas 
roupas e aos pelos do seu cão?
• ... as sementes de dispersão hidrocórica resistem 
a viagens transoceânicas? A semente da planta 
denominada guaco, do género Mucuna, da América 

Central, chega já fértil às zonas costeiras da Europa, 
arrastada pela corrente do Golfo. Também o coco, 
que é uma semente, pode ser transportado pelos 
oceanos.
• ... as sâmaras de algumas espécies parecem-
se, curiosamente, com a hélice de um helicóptero? 
Dentro destas espécies, destacam-se os bordos que 
crescem nas nossas zonas urbanas

Sementes  anemocóricas Sementes  zoocóricas

No decorrer da evolução das espécies, as sementes 
constituem uma das inovações mais particulares 
das plantas vasculares e uma das causas do 
seu sucesso atual. A semente é uma unidade de 
dispersão independente, uma vez que o embrião 
está protegido por um revestimento duro e seco 
e dispõe de uma reserva alimentar, o que o torna 
independente da variabilidade do meio envolvente.

A dispersão das sementes é um processo natural 
que apresenta mecanismos muito distintos e que 
nos diz muito sobre a adaptabilidade das espécies 
às condições do meio ambiente e, também, sobre 
a sua capacidade para utilizar recursos diferentes 
de forma a aumentar a eficiência reprodutora. 
Em última análise, tem o intuito de evitar a queda 
vertical da semente num espaço já ocupado 
pelos progenitores e, por outro lado, promover 
um deslocamento horizontal que proporcione 
a colonização de novos territórios e a expansão 
da espécie. Assim, as sementes adaptaram a 
sua morfologia ao transporte por mecanismos 
diferentes, dos quais se destacam os seguintes: 

• A dispersão através do vento ou anemocórica:       
por norma, as sementes que utilizam este 
mecanismo possuem extensões em forma de asa, 
ou estruturas com penas ou felpudas, que atrasam 
a queda e facilitam o deslocamento horizontal, 
principalmente em condições de vento.

• A dispersão através de animais ou zoocórica: 
ocorre quando as sementes são transportadas 
pelos animais. Podemos distinguir duas estratégias. 
No caso da dispersão exozoocórica, as sementes 
aderem aos animais através de substâncias 
viscosas, como o visco, ou através de estruturas em 
forma de gancho, como acontece, por exemplo, com a 
arzola. Na endozoocórica, a semente move-se para o 
estômago do animal, revestida com uma membrana 
resistente ao suco gástrico, e é expulsa com os 
excrementos.

• Por fim, na dispersão hidrocórica, as sementes 
são transportadas por rios e correntes de água.

Sementes  hidrocóricas
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A madeira

A madeira das árvores
Nas secções anteriores, salientámos que a árvore 
apresenta alguns elementos de suporte estrutural, 
constituídos pela madeira do tronco e dos ramos. A 
madeira é composta por duas substâncias orgânicas, a 
celulose e a lignina, ambas com uma grande resistência 
e rigidez.

Se imaginarmos o tronco da árvore na direção 
longitudinal e se, para além disso, tivéssemos a 
capacidade de observá-lo com o detalhe de um 
microscópio, seria possível observar que, todos os anos, 
à volta do tronco, como se fosse um papel de embrulho, 
cresce uma camada fina de células embrionárias 
-câmbio vascular- capaz de criar vasos condutores até 
ao interior da árvore -xilema- e, também, até ao exterior 
-floema. Quando o xilema envelhece e deixa de ser 
funcional, transforma-se naquilo a que chamamos de 
madeira. Por fim, devemos abordar o córtex, que cresce 
na parte mais externa da árvore.

Resumindo, os principais tecidos responsáveis pela 
formação das partes estruturais da árvore são os 
seguintes:

• O câmbio vascular, que é uma camada geradora com 
células embrionárias capazes de criar o xilema até ao 
interior e o floema até ao exterior.

• O xilema, composto por vasos condutores de seiva 
bruta desde as raízes até às folhas.

• O floema, composto por vasos condutores que 
transportam a seiva elaborada desde as folhas até às 

outras partes da planta.

• O córtex, composto por um câmbio vascular suberoso 
vivo que cresce para o exterior, e por uma camada mais 
externa, constituída por células mortas.

A parte mais interna do tronco, ou seja, o xilema velho e 
não funcional, endurece e forma o cerne ou o coração, 
a essência da madeira e o suporte da árvore. Enquanto 
isso, as camadas mais externas continuam funcionais. 
Assim, a vida da árvore encontra-se no contorno do 
tronco, parte denominada alburno.

Câmbio 
vascular

Cerne

Córtex

Floema

Xilema

Biografia: Antonio Stradivarius
e a madeira do mínimo de Maunder

A qualidade de um determinado tipo de madeira pode revelar-se em aspetos tão diversos 
como a rigidez, a cor, o tato ou, até mesmo, o desenho das veias. No entanto, aprofundando 
um pouco mais, podemos focar-nos na qualidade final dos objetos elaborados com 
esta madeira, como os móveis ou determinadas ferramentas de trabalho. O fabrico de 
instrumentos musicais é, provavelmente, o campo em que a qualidade da madeira é mais 
importante.

O maestro Antonio Giacomo Stradivarius (Cremona, Itália, 1644-1737) foi um dos melhores 
construtores de violinos da história, e os seus instrumentos ainda atingem preços 
extraordinários no mercado: em maio de 2006, um dos seus violinos —o “Hammer” de 
1707—, foi vendido por 2,7 milhões de euros. Uma das teorias formuladas para explicar 
a perfeição musical dos Stradivarius, para além da capacidade do luthier, foi a hipótese 
climática: a madeira utilizada cresceu durante o mínimo de Maunder, um período de frio 
que afetou a Europa entre 1645 e 1715. As baixas temperaturas fizeram com que a madeira 
tivesse anéis de crescimento mais compactos e, portanto, tornou-se mais densa. Existem 
outras hipóteses, como a singularidade do verniz ou a utilização de determinados pesticidas 
da época. Como diria o próprio maestro, se non è vero, è ben trovato.
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A fotossíntese 

A fotossíntese é o processo através do qual as plantas verdes 
sintetizam hidratos de carbono, através da luz solar, do dióxido 
de carbono e da água com libertação de oxigénio. Nesta 
experiência podemos observar este processo indiretamente, 
observando a libertação de oxigénio.

Procedimento

O procedimento é simples se seguirmos os passos 
seguintes e se observarmos o processo nas ilustrações:

1. Enchemos o recipiente e mergulhamos o frasco.

2. Colocamos a planta aquática no fundo do frasco.

3. Cobrimos a planta com o funil invertido.

4. De seguida, colocamos o tubo de ensaio sobre o 
dreno do funil, certificando-nos que não fica retido 
qualquer ar no tubo.

5. Cuidadosamente, retiramos o conjunto do recipiente 
e deixamo-lo perto de uma janela ensolarada.

6. Após algum tempo, iremos observar que, no interior 
do funil, começam a formar-se bolhas de ar. Ao longo 
do tempo, o tubo de ensaio irá preencher-se de gás. 
Este gás é o oxigénio libertado durante a fotossíntese.

7. Para o comprovar, são necessárias duas pessoas e a 
supervisão de um adulto. Por um lado, iremos acender 
o pau de madeira, deixar que arda um pouco e apagá-
lo.

8. Em seguida, iremos retirar o tubo de ensaio sem o 
virar, ou seja, mantendo-o sempre virado para baixo.

9. Iremos introduzir, de imediato, o pau apagado mas 
ainda quente

Atividade

Vamos estudar a
fotossíntese

Para observar e refletir

• Explique o que se passa. Repita o procedimento 
com um tubo de ensaio que contenha apenas ar. 
O que se passa com o pau?

Material necessário:

• Um tubo de ensaio

• Um frasco de cristal

• Um funil de vidro que, invertido, seja introduzido facilmente no frasco

• Uma planta de aquário (é possível adquiri-las em lojas de aquariofilia; alguns géneros apropriados 
incluem a Egéria, a Lemna, a Aponogeton, a Limnophila ou a Ceratophyllus, entre outros)

• Um pequeno pau de madeira

• Também precisamos de um recipiente grande

Luz

4H depois

Planta

Oxigénio

Fotossíntese
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AS FLORESTAS 
DA PENÍNSULA IBÉRICA

A definição da paisagem

As regiões biogeográficas  Ibéricas
Portugal pode qualificar-se como um país arborizado 
se considerarmos que quase um terço do seu território 
-especificamente 35% - está ocupado por estas 
formações vegetais. Isto representa uma extensão de 
cerca de 3,2  milhões de hectares. Mas nem todas estas 
florestas são iguais. Cada espécie de árvore desenvolve-
se melhor num determinado substrato e clima. Este 
facto pressupõe que o planeta pode ser dividido numa 
série de zonas biogeográficas, compreendidas como 
uma unidade territorial caracterizada por um conjunto 
de comunidades biológicas comuns. No território ibérico 
podemos distinguir quatro regiões bastante diferentes:

• A região mediterrânica é a mais extensa, pois abrange 
mais de três quartos do território, com a única exceção 
da faixa cantábrica, a alta montanha, o noroeste 
peninsular e as ilhas Canárias. O seu clima caracteriza-
se por um regime de precipitação irregular e escasso, 
concentrado no outono e na primavera, com verões 
quentes e secos e invernos moderados. Encontramos 
florestas de folha perene e esclerófila, resistentes à 
seca, como os azinhais, os sobreiros e várias formações 
de coníferas.

• A região atlântica  estende-se desde a faixa 
cantábrica até à Galiza. O seu volume de precipitação 
é muito superior ao da região mediterrânica e, 
consequentemente, crescem florestas caducifólias que 
exigem mais humidade, como os faiais, carvalhais e 
castanhais.

• A região alpina, menos extensa, limita-se às partes 
mais elevadas da montanha, principalmente aos 
Pirenéus. As florestas mais características da região são 
as de coníferas.

• A região macaronésica, típica das Ilhas Canárias 
e que apresenta florestas características do clima 
subtropical.

Também deve considerar-se a intervenção da   
sociedade humana na configuração da paisagem. É, 
então, a combinação de todas estas variáveis -espécies 
vegetais, clima, substrato, geografia e intervenção 
humana-, que definem a distribuição das florestas e a 
paisagem vegetal da Península Ibérica. Uma paisagem 
onde podemos encontrar mais de trinta espécies 
florestais diferentes.

Tipos de floresta 
e árvore mais 

característica

Floresta
mediterrânica

Sobreiro

Azinheira

Pinheiro de alepo

Floresta
sub-mediterrânica

Pinheiro vermelho

Aveleira

Floresta pinheiro-
das-canárias

Pinheiro-das-canárias
Floresta de
laurissilva
Laurissilva das 
Canárias

Floresta
atlântica

Faia

Roble

Floresta
sub-atlântica

Carvalho-português

Azinheira

Floresta 
alpina

Abeto

Pinheiro negro

Floresta
de sabinar

Sabinar de J. Phoenica
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As florestas nos distritos portugueses

A distribuição das florestas está condicionada às 
características naturais do território, mas também às 
características sociogeográficas de cada região. Através de 
variáveis como o “número de árvores por distrito” ou a “área 
florestal por habitante”, os quadros seguintes apresentam 
uma parte da história florestal da nossa geografia.

Atividade
Representar graficamente os dados das tabelas 
seguintes, por exemplo, dimensionando os distritos de 
acordo com a quantidade de árvores que apresentam.

    DISTRITO    NÚMERO DE ÁRVORES

   Castelo Branco    189.647.000

   Santarém    163.465.000

   Coimbra    133.533.000

   Beja    125.269.000

   Viseu    125.042.000

   Évora    114.629.000

   Leiria    110.249.000

   Portalegre    108.220.000

   Setúbal    104.332.000

   Aveiro    99.480.000

   Vila Real    82.117.000

   Bragança    72.355.000

   Braga    67.404.000

   Guarda    66.707.000

   Porto    57.871.000

   Viana do Castelo    49.494.000

   Faro    45.386.000

   Lisboa    31.455.000

   TOTAL    1.746.655.000

    DISTRITO  HA DE FLORESTA / HABITANTE

   Portalegre 2.37

   Beja 2.05

   Évora 1.98

   Castelo Branco 1.50

   Bragança 0.98

   Santarém 0.69

   Guarda 0.66

   Vila Real 0.62

   Viseu 0.48

   Coimbra 0.44

   Leiria 0.33

   Setúbal 0.31

   Viana do Castelo 0.29

   Faro 0.22

   Faro 0.19

   Viana do Castelo 0.11

   Faro 0.04

   Lisboa 0.02

  MÉDIA DO CONTINENTE 0.32
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As árvores únicas

Os avós das florestas do mundo
Todas as sociedades têm as suas árvores únicas, árvores 
de importância histórica ou simbólica -muitos conselhos 
de pessoas notáveis reuniram-se à volta de uma árvore 
e tomaram as grandes decisões dos seus povos-, ou 
reconhecidas por alguma característica específica -a 
altura, a espessura, a idade.

• A árvore mais alta do mundo é a General Sherman, 
do Parque Nacional da Sequóia na Califórnia. É o maior 
organismo vivo conhecido: mede 83,8 m de altura e a 
base tem um perímetro de 31 m. A sua idade estimada é 
de cerca de 2.200 anos

• A árvore, e o organismo vivo, mais antiga do mundo 
é um pinheiro da espécie Pinus longaeva, que cresce 
na cidade de Bristlecone, na Sierra Nevada, Califórnia. 
Estima-se que tenha nascido no ano 2832 A.C. e é 
conhecida popularmente pelo nome da personagem mais 
antiga da Bíblia: Matusalém.

• No continente europeu, o exemplar mais antigo é o 
Fortingall Yew, um teixo que cresce no pátio da igreja 
da pequena cidade escocesa de Fortingall. Acredita-se 
que a sua idade esteja compreendida entre os 2.000 e os 
2.500 anos.

• Na Ásia encontra-se a árvore com a data de plantação 
documentada mais antiga. É uma figueira do sudeste 
asiático da espécie Ficus religiosa. Este espécime foi 
plantado no ano 288 D.C. em Anuradhapura, na ilha de Sri 
Lanka.

Leitura 
recomendada

Ao velho ulmeiro, fendido pelo raio e na sua 
metade apodrecido,
com as chuvas de abril e o sol de maio, 
algumas folhas verdes caíram. O olmo 
centenário na colina que lambe o Douro! 
Um musgo amarelado contamina a casca 
esbranquiçada do tronco carcomido e 
poeirento. Não será, como os álamos 
cantores que guardam o caminho e a 
ribeira, casa de rouxinóis madrugadores. 
Um exército de formigas em fileira por ele 
trepa, e nas suas entranhas as teias pardas 
urdem as aranhas. Olmo do Douro, antes de 
derrubado pelo lenhador com o seu machado, 
e transformado em trave de sineira pelo 
carpinteiro, jugo de carro ou varal de carroça;
antes que rubro, em casa, de manhã, ardas 
de alguma miserável choça, à beira de um 
caminho; antes que te arranque um torvelinho 
e parta o sopro dos píncaros brancos;
antes que o rio até ao mar te arraste por vales 
e barrancos,
olmo, nos meus papéis notar quisera a graça 
de tua rama verdecida. Meu coração espera 
também, rumo à luz e rumo à vida, outro 
milagre da Primavera.

A um ulmeiro seco
Antonio Machado

<< 
General Sherman,

Califórnia

Nos versos de A UM ULMEIRO  SECO, Antonio Machado 
descreve a vida de uma árvore com o sentimento de um 
cientista e com a precisão dos grandes poetas. Cada estrofe 
é uma lição de ecologia florestal disfarçada de poema.
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Oliveira do Mouchão
  Oliveira
  Olea europaea var. europaea

  Abrantes
  Santarém

É uma oliveira (Olea europaea var. europaea) considerada, com toda a probabilidade, a oliveira mais antiga da 
Península Ibérica. Com um perímetro de 11,2 m na base e 6,5 m à altura do peito de uma pessoa, prevê-se que 
tenha 3.350 anos de idade.

Fichas

Árvores únicas 
de Portugal

    Nome    Espécie    Localização

A Castanheira de Vales
  Castanheiro
  Castanea sativa

  Vila Pouca de Aguiar
  Vila Real

Trata-se de um castanheiro (Castanea sativa) com um tronco de 15 metros de circunferência (perímetro medido 
à altura do peito). Este facto aliado ao diâmetro da sua copa (23 m) e à sua altura (24 m) conferem um aspeto 
bastante imponente a esta extraordinária árvore.

A Azinheira do Porto das Covas
  Azinheira
  Quercus rotundifolia

  Loulé
  Faro

Trata-se de uma azinheira (Quercus rotundifolia) com quase 19 m de altura, célebre pelo tamanho da sua copa, 
que chega a medir um diâmetro de aproximadamente 26 m. Esta zona do Algarve conta também com outras 
azinheiras conhecidas pelo tamanho da sua copa, por exemplo, a azinheira de Benafim, com 20 m de diâmetro e 
uns 16 m de altura.

Assobiador
  Sobreiro
  Quercus suber

  Palmela
  Setúbal

Este sobreiro (Quercus suber) é, quem sabe, o maior exemplar (16 m de altura) e o mais velho (mais de 230 
anos) da espécie reconhecida oficialmente desde 2011 como a Árvore Nacional de Portugal. Com cada extração 
da sua casca, aproveitamento realizado ao fim de alguns anos, são obtidos cerca de 1.200 quilos de cortiça, o 
suficiente para fabricar aproximadamente 100.000 rolhas.

Eucalipto da Mata Nacional         
de Vale de Canas

  Eucaplito
  Eucalyptus diversicolor

  Torres do Mondego
  Coimbra

Este eucalipto da espécie Eucalyptus diversicolor, com 72 metros, é a árvore mais alta da Península Ibérica e 
uma das mais altas do continente europeu. Apesar de não ser uma espécie autóctone (é nativa do sudoeste 
da Austrália), é importante reconhecer a singularidade desta árvore, uma verdadeira sobrevivente, já que além 
da sua idade (aproximadamente 150 anos) conseguiu resistir ao incêndio que em 2005 arrasou mais de três 
quartas partes do espaço natural onde vive.
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Atividade
Vamos elaborar um inventário e um calendário das 
árvores do nosso meio envolvente.
E, depois, vamos também fazer 

WONDERWALKING!.

Procedimento

O inventário

1. A cartografia 
Um primeiro passo para a realização do inventário 
é a delimitação do território de estudo. Faça-o com 
mapas da sua zona. Estude o território e delimite a 
área de estudo. Assegure-se de que não é demasiado 
pequena (para que possa abranger uma variedade 
suficiente de espécies) nem demasiado extensa (para 
que não exceda a sua capacidade).

2. Os guias de campo 
O segundo passo consiste em obter guias de campo 
de árvores que sejam de qualidade e, ao mesmo 
tempo, simples e práticas para utilização escolar. As 
lojas especializadas dispõem de guias manuais com 
estas características.

3.  As visitas 
O cerne da atividade baseia-se nas visitas de 
campo. Através da cartografia, devem estabelecer-
se itinerários básicos. Depois, será o momento de 
reconhecer as árvores uma por uma. A dinâmica 
de cada visita irá determinar o ritmo do estudo. 
É possível que, nas primeiras visitas, se dedique 
muito tempo a reconhecer as espécies. Mais tarde, 
quando os alunos se sentirem familiarizados com a 
determinação, o ritmo da atividade poderá acelerar.

4.  Não se deve menosprezar nenhum meio 
envolvente
Se não tiver uma área arborizada por perto, o estudo 
pode ser realizado em meios urbanos, como jardins 
ou mesmo ruas e praças. O único problema que pode 
surgir é trabalhar com espécies exóticas que não 
aparecem nos guias de campo.

5. Outro conselho interessante é consultar os 
especialistas na sua região                         
Normalmente, podemos contar com empresas 
ambientalistas ou naturalistas, dedicadas às 
caminhadas, etc., que podem ajudar-nos na nossa 
investigação. Muitas comunidades autónomas e 
municípios publicaram guias específicos de árvores 
ou possuem serviços que podem ajudar.

Como já vimos nas secções anteriores, nem todas 
as formações vegetais da Península são iguais. 
Cada espécie de árvore desenvolve-se melhor num 
determinado substrato e clima. Uma experiência 
interessante é elaborar um inventário das espécies 
arbóreas do nosso meio envolvente. Depois, podemos 
continuar com a elaboração do calendário dos 
processos fisiológicos principais, como a foliação, 
a floração, a frutificação e a queda da folha. Não é 
necessário viver perto de uma floresta: As árvores do 
meio urbano oferecem-nos muitas oportunidades 
para aprender e desfrutar.
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Espécie / 
Meses Carvalho Ulmeiro Bordo Castanheiro Sobreiro etc

FOLHA PERENE FOLHA PERENE

Janeiro

Fevereiro FLOR FOLHA

Março FLOR / FOLHA FOLHA FOLHA

Abril FLOR FLOR / FOLHA FLOR

Maio FLOR FRUTO FLOR

Junho FLOR

Julho FLOR

Agosto

Setembro

Outubro FRUTO FRUTO FRUTO FRUTO

Novembro FRUTO FRUTO

Dezembro

O wonderwalking

Uma atividade menos académica, mas que pode ser muito gratificante a nível pessoal, é a elaboração de 
uma “agenda pessoal da natureza”. Em alguns países, foram preparadas atividades de educação ambiental 
baseadas neste conceito, denominadas wonderwalking, o que significa caminhada maravilhosa. Porque, 
haverá algo mais maravilhoso do que caminhar todos os dias no mesmo meio envolvente, observando as 
alterações que a natureza experiencia no dia-a-dia e em cada estação?: o rebentar da folha, a floração, a 
frutificação, as mudanças de cor da folha, a queda..., ou seja, as alterações fenológicas. Transcrever tudo para 
uma agenda ou diário pode ser tão gratificante como ouvir uma boa música ou fazer uma viagem.

O calendário

Para a elaboração do calendário, basta observar os 
processos fisiológicos principais de cada árvore: 
a foliação, floração, frutificação e queda da folha. 
É altamente recomendável reservar a tarefa de 
elaboração do calendário para uma segunda fase, 
uma vez dominada a identificação das espécies e o 
território.

Para a realização do calendário, propomos a 
elaboração de uma tabela como a seguinte. O 
calendário pode incorporar metodologias da área 
da expressão plástica para que, no final do curso ou 
ciclo, possamos obter um belo mural que funcione 
de forma permanente.



 A FLORESTA I 21

Os produtos florestais

A utilização das florestas como fonte de recursos 
pelas sociedades humanas remonta à pré-história 
e à Antiguidade, períodos em que se registaram as 
primeiras intervenções de origem antrópica. Em 
Portugal, do final da Idade Média até ao século XIX, 
registou-se uma exploração gradual da floresta. Os 
motivos principais são a obtenção de madeira como 
combustível e a construção de edifícios e armazéns, 
assim como a conversão de florestas em cultivos. 
A partir de meados do século XX, esta atividade é 
reduzida devido à generalização dos modelos de 
combustíveis fósseis e à renovação dos materiais de 
construção.

No entanto, os recursos florestais englobam muito 
mais do que a madeira. A lista de produtos florestais 
é muito extensa, mas de maneira geral, podemos 
dividi-los em duas áreas principais:

· Os produtos florestais primários

São aqueles que são obtidos diretamente da 
árvore ou de outros constituintes da floresta. 
Destacam-se os seguintes:

• A madeira:  produto principal da árvore, 
utilizado desde tempos imemoriais como 
material de construção, para a produção de 
móveis, etc.

• A lenha:  utilizada como combustível nas 
habitações e no aquecimento, de forma direta 
ou transformada em carvão vegetal. Atualmente 
é aplicada em centrais elétricas que utilizam 
biomassa.

• A cortiça:  material utilizado como isolante 
térmico, acústico e vibratório, assim como nas 
rolhas de garrafas de vinho e de cava, funções nas 
quais ainda é insubstituível.

• A resina:  é utilizada para suportar os arcos 
de instrumentos musicais de cordas e para a 
obtenção de solventes.

• Os frutos:  a gama é muito extensa, e estende-
se desde os frutos secos aos pinhões ou 
castanhas, até às variedades frescas, como as 
framboesas, os morangos ou os abrunhos.

• As bolotas:  utilizadas tradicionalmente para 
alimentar os animais, atualmente são a base 
nutricional dos porcos destinados à obtenção de 
presunto da melhor qualidade.

• Os cogumelos:  a sua variedade é quase infinita, e 
são a base de uma cultura gastronómica rica.

• A trufa:  este tipo de fungo é considerado um dos 
melhores ingredientes em muitos pratos da cozinha 
sofisticada.

• As plantas medicinais:  espécies que possuem 
produtos ativos com ação farmacológica. São a base 
da produção de muitos medicamentos.

• As plantas aromáticas:  amplamente utilizadas na 
indústria da perfumaria. A região do Mediterrâneo é 
particularmente rica nestas plantas.

• A caça:  tradicionalmente era um suplemento ao 
regime alimentar básico, normalmente pobre em 
proteínas. Atualmente é regulamentada por várias 
normas.

• O mel:  outro produto da floresta de origem animal. 
Pensa-se que a sua colheita remonta ao período 
Neolítico.

A FLORESTA E O SER HUMANO

O supermercado florestal
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· Os produtos florestais processados

São aqueles que se obtêm através da transformação 
dos anteriores. Destacam-se os seguintes:

• Produtos industriais, tintas e vernizes:  através da 
destilação da madeira é possível obter produtos de 
utilização industrial. Os mais apreciados são o ácido 
acético, os formóis e os acetatos.

• Terebintina e derivados:  a terebintina, produto da 
destilação da resina de várias coníferas, é um líquido 
quase incolor com um aroma intenso. É utilizado para 
polir móveis e automóveis, para o fabrico de cânfora, 
e em materiais de limpeza, corantes, resinas e tintas 
leves. O óleo de terebintina é um produto tipicamente 
utilizado na medicina tradicional.

• Os aglomerados de madeira:  são fabricados a 
partir dos resíduos provenientes da serragem e 
escovagem da madeira, e são utilizados no fabrico de 
móveis.

• O papel:  o papel é um aglomerado de fibras 
vegetais entrelaçadas obtido a partir de uma mistura 
de celulose e pasta de papel. 

Ao consumir produtos em madeira provenientes 
de recursos florestais, é importante assegurarmo-
nos de que foram obtidos de acordo com critérios 
de preservação adequada das florestas mundiais. 
A nossa posição como consumidores pode ajudar 
a favorecer uma exploração florestal sustentável. 
Existem várias certificações a esse respeito, como a 
FSC, da Forest Stewardship Council, suportada pela 
WWF/ADENA, ou a PEFC, do Sistema Pan-Europeu de 
Certificação Florestal.

Sabia que...

• ... das 350.000 espécies de plantas vasculares que se estima que vivam 
na Terra, apenas 5% foram testadas em termos terapêuticos pelo Homem?

• ...das cerca de 3.300 espécies de plantas que vivem em Portugal 
continental, aproximadamente 350 possuem propriedades ou são 
utilizadas como plantas medicinais?.

• ...entre os componentes da planta, pode utilizar-se as folhas, os caules, 
os gomos, os tubérculos, os rizomas, os bolbos, as raízes, as flores, as 
pétalas, o pólen, os frutos e os esporos para fins medicinais?
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Os incêndios e outras ameaças

Os problemas das nossas florestas
Os incêndios florestais podem ocorrer naturalmente 
nos diferentes tipos de floresta devido a fenómenos 
como relâmpagos ou erupções vulcânicas. Os incêndios 
naturais são um fator que regula e condiciona a evolução 
das paisagens, principalmente em regiões climatéricas 
com períodos secos e quentes. Nas savanas africana, 
australiana e sul-americana, por exemplo, os incêndios 
promovem a predominância dos estratos arbustivo e 
herbáceo. Na região do Mediterrâneo, considera-se 
que os incêndios naturais fazem parte da sua dinâmica 
normal de funcionamento.

Apesar disso, atualmente as sociedades humanas têm 
vindo a revelar-se como um dos principais fatores no 
aumento dos incêndios. Os incêndios têm dimensões 
cada vez mais significativas, geralmente afetam mais 
de mil hectares e têm consequências mais graves, que 
ultrapassam o fenómeno estritamente ecológico e se 
tornam num problema de dimensão socioambiental.

As implicações ecológicas e ambientais são 
significativas: a destruição da vegetação associada aos 
incêndios leva ao aumento do risco de erosão dos solos, 
principalmente durante os períodos de chuvas fortes, 
tão características dos outonos mediterrânicos. Esta 
perda irreversível de solo também implica a eliminação 
dos nutrientes disponíveis. Por outro lado, todos estes 
danos têm efeitos socioeconómicos graves a longo 
prazo, como o abandono da atividade florestal, pecuária 
e agrícola e a diminuição do valor da paisagem e, 
consequentemente, também do turismo.

Por último, é importante mencionar o impacto, não 
negligenciável, dos incêndios florestais nas pessoas. 

Infelizmente, todos os anos surge o momento de 
lamentar a perda de algumas vidas humanas como 
resultado de um incêndio florestal.

Os incêndios não são a única ameaça para as nossas 
florestas: o abate não regulamentado de árvores, a 
construção de infraestruturas, as urbanizações, a 
circulação de veículos em zonas arborizadas não 
autorizadas, a chuva ácida, as descargas descontroladas 
e muitos outros problemas têm um impacto negativo na 
conservação dos espaços florestais.

Para mais informações, 
dirija-se aos Centros de 
Informação do Parque 
Natural ou ao Serviço 
de Vigilância.

Não se desvie dos 
percursos assinalados.

É estritamente proibido 
acender fogueiras em 
toda a área do Parque 
Natural.

Mantenha o Parque 
Natural limpo. Não deite 
papéis, plásticos ou 
latas para o chão.

É proibido acampar fora 
das áreas indicadas 
especificamente.

O tráfego rodoviário fora 
das estradas principais 
é proibido.

 
Exemplo da sinalização que iremos encontrar 

nos parques naturais

<<
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Esta tabela inclui o número de incêndios e a área 
afetada desde 1980. As causas do aumento que pode 
ser observado ao longo do tempo são, basicamente, 
o número de ocorrências, as atividades críticas na 
floresta, a continuidade e tipo das massas florestais.

Ano Área ardida ha Número                        
de incêndios

1980  44 251  2 349

1981  89 798  6 730

1982  39 556  3 626

1983  47 811  4 539

1984  52 710  7 356

1985  146 254  8 441

1986  89 522  5 036

1987  76 269  7 705

1988  22 434  6 131

1989  126 237  21 896

1990  137 252  10 745

1991  182 486  14 327

1992  57 011  14 954

1993  49 963  16 101

1994  77 323  19 983

1995  169 612  34 116

1996  88 867  28 626

1997  30 535  23 497

1998  158 369  34 676

1999  70 613  25 477

2000  159 605  34 109

2001  111 850  26 533

2002  124 411  26 488

2003  425 726  26 195

2004  129 539  21 870

2005  338 262  35 697

2006  75 510  19 929

2007  31 450  18 722

2008  17 244  13 832

2009  87 416  26 119

2010  133 090  22 026

2011  73 813  25 221

2012  110 231  21 176

2013  152 756  19 291

2014  19 929  7 067

2015  64 443  15 851

2016  161 522  13 261

2017  540 630  21 002

Área ardida 2017 Área ardida 2016

Área ardida e Número de incêndios

Á
re

a 
ar
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da

 (h
a)
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º 
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s

Fonte: ICNF. INE.
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Procedimento

O papel é um dos produtos obtidos a partir dos recursos 
florestais que é mais utilizado na escola. É interessante 
calcular a quantidade de papel que consumimos na sala 
de aula e depois convertê-la no número equivalente de 
árvores utilizadas para fabricar papel.

1. Selecionamos um período de tempo de trabalho, por 
exemplo, um mês.

2. Colocamos, na sala de aula, vários sacos do lixo 
que utilizaremos exclusivamente para a recolha de 
papel. Aqueles que já têm essa finalidade podem ser 
utilizados se for realizada a recolha seletiva na escola.

3. Por outro lado, identificaremos o papel que 
utilizámos durante o período de trabalho escolar. 
Podemos agrupar todas as páginas numa pasta 
específica ou, se trabalharmos com cadernos, 
identificar as folhas a partir de uma determinada data.

4. No final do período, pesaremos o papel utilizado 
(ponto 3) e o papel que deitámos ao lixo (ponto 2).

Com certeza os resultados irão surpreender!

Atividade
Vamos proteger a floresta: vamos 
poupar e reciclar papel

Vimos que a floresta nos oferece uma grande variedade 
de produtos. Se olharmos para o meio em volta da própria 
escola, veremos que, normalmente, estamos em contacto 
com muitos desses produtos: a mobília, a tinta que cobre as 
portas ou o papel que utilizamos para escrever.

O interesse por esses produtos não deve ser apenas 
académico: com os nossos hábitos de utilização do papel, 
por exemplo, existirá uma maior proteção da floresta. A 
poupança e a reciclagem do papel asseguram que será 
utilizada menos madeira para o fabrico de papel.

Material necessário:

• Papel usado

• Sacos do lixo

• Uma balança
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Para calcular

Para o fabrico de uma tonelada de papel de boa qualidade, são necessários aproximadamente 
2.400 kg de madeira, o equivalente ao abate de cerca de 12 árvores adultas de aproximadamente 
200 kg. Isso significa que são necessários 2,4 kg de madeira para produzir 1 kg de papel. Uma 
embalagem de folhas A4 regulares pesa 2,5 kg, o que significa que foram necessários 6 kg de 
madeira.

A partir daqui, poderão calcular a quantidade de madeira necessária para fabricar o papel que 
utilizaram na sala de aula no período escolar, de acordo com a fórmula seguinte:

        kg de madeira necessários = kg de papel utilizado x 2,4

Em média, ao longo do ano, cada aluno utiliza 
mais de 500 folhas de papel. Isto supõe que uma 
sala de aula consome, no mínimo, 60 kg de papel, 
e em alguns casos cerca de 80 kg. Para fabricar 
80 kg de papel são necessários cerca de 200 kg 
de madeira: o peso exato de uma árvore adulta! 
Cada turma! Pense no que significa se incluirmos 
a escola inteira e todas as turmas...

É por isso que vale a pena seguir alguns 
conselhos para poupar e reciclar papel. 
Oferecemos alguns aos professores como 
orientação, indicando-lhes que seria 
interessante que os próprios alunos os 
formulassem de novo e, tendo concordado entre 
todos, finalmente, adotaram-nos e assumiram-
nos: um compromisso da sala de aula para a 
sustentabilidade.

• Use o papel em ambos os lados. Antes de 
deitar uma folha usada para o cesto dos papéis, 
veja se pode utilizá-la do outro lado como 
papel de rascunho, para desenhar, para tirar 
apontamentos, etc.

• Tire fotocópias apenas quando for 
estritamente necessário. Se for necessário, 
utilize os dois lados. Se o que precisa de 
fotocopiar é pouco, faça um resumo à mão. 
Utilize as fotocópias velhas como papel de 
rascunho.

• Aviso para o papel e as impressoras:       
certifique-se de que o que deseja imprimir é o 
trabalho final. Não tire cópias inúteis. Imprima 
em ambos os lados. Imprima com dimensões 
reduzidas.

• Utilize papel reciclado sempre que             
possível. Lembre-se que, com o 
papel reciclado, poupamos 
resíduos, mas também  madeira, 
energia, água, trabalho e dinheiro.

Para refletir e adotar compromissos
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GLOSSÁRIO

Anel de crescimento

Árvore

Árvore monumental

Biocenose

Biótopo

Floresta

Caducifólia

Câmbio vascular

Carvão vegetal

Celulose

Cortiça

Córtex

Desflorestação

Decompositor

Desertificação

Ecossistema

Floema

Fotossíntese

Lignina

Madeira

Perenifólia

Plantação

Raiz

Recursos florestais

Rede alimentar ou trófica

Reflorestação

Regeneração da floresta

Seiva

Silvicultura

Sub-bosque

Tronco

Xilema

Camada circular de células que se forma todos os anos à volta do tronco. Na primavera 
o anel tem um tom claro, e no outono escurece. Este contraste permite contabilizar os 
anéis facilmente.

Planta lenhosa com mais de cinco metros de altura na idade adulta, constituída por 
um tronco que se ramifica a uma determinada altura para formar uma copa com 
ramos.

Destaca-se pela idade, tamanho ou valores estéticos, simbólicos ou históricos.

Comunidade de seres vivos num ecossistema, como uma floresta.

Meio físico de um ecossistema composto pelo substrato geológico, pela água e pela 
atmosfera.

Ecossistema constituído por árvores, um sub-bosque e animais. Trata-se do azinhal, 
faial, amial, etc., em função da árvore dominante.

Árvore que perde as folhas no outono. Nas regiões tropicais as caducifólias perdem as 
folhas na estação seca.

Camada celular muito fina e circular que se encontra no tronco, nas raízes e nos ramos. 
A partir do interior é originado o xilema e, a partir do exterior, o floema e o córtex.

Madeira carbonizada através de um processo de combustão lenta. Possui um poder 
calorífico superior ao da madeira.

Substância principal das paredes das células vegetais.

Camada exterior do córtex de algumas árvores, formada por um tecido muito leve, 
poroso e impermeável. A cortiça mais valorizada é a do sobreiro.

Pele porosa e áspera que protege o tronco e os ramos.

Perda de áreas florestais provocada por várias causas.

Ser vivo que se alimenta de folhagem, madeira seca e restos de animais.

Tendência que leva um território à infertilidade devido ao abate de árvores, à 
desflorestação, aos incêndios florestais, à sobre-exploração agrícola e pecuária, etc.

Conjunto de seres vivos relacionados num meio físico. Alguns exemplos de 
ecossistemas são uma floresta, um prado, um lago, um rio ou uma costa marinha.

Vasos condutores através dos quais circula a seiva elaborada. É originado pelo 
crescimento do câmbio vascular. As camadas mais exteriores do floema, que já não 
conduzem seiva, formam o córtex.

Conjunto de reações químicas que geram substâncias orgânicas graças à clorofila e a 
partir da energia solar, da água e do dióxido de carbono.

Uma das substâncias da madeira e de outros tecidos vegetais, aos quais fornece 
coesão.

Parte lenhosa de uma árvore ou arbusto. É composta por celulose e lignina.

Árvore ou arbusto que preserva as folhas durante todo o ano.

Grupo de árvores plantadas para a indústria madeireira ou para fins paisagísticos.

Parte lenhosa subterrânea que fixa a árvore ao solo. Tem como função a absorção da 
água e sais minerais do solo.

Materiais obtidos através das florestas, principalmente a madeira.

Sistema de dependência alimentar em forma de cadeia que inter-relaciona os 
elementos de um ecossistema.

Atividade que consiste em replantar árvores num local sem floresta. Repovoamento.

Recuperação de uma floresta após um abate ou incêndio.

Substâncias nutritivas que circulam no interior de uma planta.

Ciência que estuda e ensina a manter uma floresta.

Vegetação que cresce debaixo das árvores de uma floresta, como arbustos, ervas ou 
musgos.

Eixo principal da árvore que suporta os ramos e as folhas. Conduz a seiva bruta até à 
copa e a seiva elaborada até ao resto da árvore.

Vasos condutores da planta através dos quais circula a seiva bruta. É originado pelo 
crescimento interno do câmbio vascular. Todos os anos é formada uma camada de 
xilema, também conhecida como anel de crescimento. O xilema é, especificamente, a 
madeira.
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RECURSOS DIDÁTICOS

Livros técnicos e guias

Páginas Web

Leituras

Filmes em DVD

Música florestal

• FABIÃO, A. Árvores e Florestas. Lisboa, Ed. Europa-América, 1987.
• BURNIE, D. Naturaleza en tus manos. Barcelona, Encuentro Editorial, S.A., 1991.
• CHINERY, M. Los amantes de la naturaleza. Barcelona, Editorial Blume, 1979.
• HUMPHRIES, C., PRESS, J., SUTTON, D. Árvores de Portugal e Europa. Porto, Ed. 

FAPAS, CM Porto, 1996.
• JOHNSON, H. El bosque. Fauna, flora y recursos económicos del bosque 

mundial. Barcelona, Editorial Blume, 1987.
• MYERS, N. (Coordenador). El atlas Guía de la gestión del planeta. Barcelona, 

Hermann Blume, 1985.
• PHILLIPS, R. Los árboles. Barcelona, Editorial Blume, 1985.
• SILVA, J. (Ed.). Coleção Árvores e Florestas de Portugal. Público, FLAD, LPN, 

Lisboa, 2007. (9 volumes)

• Secretaria de Estado do Ambiente
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/area-de-governo/ambiente/secretarios-
de-estado?i=ambiente

• WWF - Conservação das florestas
http://www.natureza-portugal.org

• ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e Florestas
www.icnf.pt

• Parques naturais – Europarc 
www.europarc.org

• Floresta Comum  
www.florestacomum.org

• A chamada da selva. Jack London. Existem várias edições diferentes.
• O livro da selva. Rudyar Kipling. Existem várias edições diferentes.

• O bosque animado. Realizado por José Luís Cuerda, 1987.
• Tasio. Realizado por Montxo Armendáriz, 1984.

• A ninfa da floresta.  Jean Sibelius.
• Contos dos bosques de Viena. Johan Strauss.



 A FLORESTA I 29



 A FLORESTA I 30

A melhorar a sociedade através da cultura



A melhorar a sociedade através da cultura


