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Resumo A vida na Terra depende da capacidade da Natureza para fornecer 

serviços ecológicos. Estes serviços podem ser calculados na perspectiva de 

custos para os contribuintes ou relativamente à sua importância para a 

espécie humana. A avaliação financeira desses serviços pode ser muito 

subjectiva. No entanto, esses serviços podem ser medidos, por um lado, pela

sua contribuição para a sobrevivência humana, por outro, para a manutenção 

da saúde, integridade, estabilidade e estética do ecossistema ou duma 

espécie. Concretamente, considerando o valor e a utilidade das espécies 

arbóreas, os seus serviços ecológicos incluem, entre outros, o controlo da 

erosão do solo, do clima e das inundações, oferta do habitat a variadas 

espécies, fornecimento de sementes, provimento de matéria-prima e 

alimento, participação na reciclagem dos nutrientes.

A presença de um parque urbano constitui, sem dúvida, um recurso 

natural de valor histórico, ecológico e paisagístico. É um espaço privilegiado 

para o lazer, reflexão e repouso, onde é garantido o bem-estar físico e 

psicológico dos visitantes e da comunidade em geral. Por vezes, estes locais 

também oferecem condições propícias para o desenvolvimento de 

actividades educacionais e de investigação científica. O Parque das 

Carvalhas, uma pequena área arbórea localizada em frente à Escola das 

Dairas, em Vale de Cambra, não é uma obra notável, seleccionada por 

especialistas, mas apresenta alguma expressão natural que contrasta  com as 

estruturas envolventes, onde se podem desenvolver as várias funções sociais. 

Associado a um certo descuido de manutenção, este pequeno espaço verde é 

um mero e simples local de reduzido poder atractivo.

Com o objectivo de informar e sensibilizar a comunidade escolar 

para a oferta de serviços ecológicos de um parque urbano, foram 

desenvolvidas algumas actividades práticas, com alunos do terceiro ciclo do 

ensino básico, durante a sua participação num clube escolar (Jovens 

Ecólogos).

Palavras – chave: Parque na Cidade; Actividades Práticas; Serviços Ecológicas; Estudantes 

ensino básico.



Abstract Life depends on the ability of the earth’s environment to provide 

services. These services can be considered from the point of view of costs or 

effects to taxpayers and from its relative importance to human kind. The 

notion of monetary valuation of the environment may be subjective. 

However, the value of services may be measured, on the one hand, by their 

contribution to human survival and, on the other, by the maintenance of 

health, integrity, stability and aesthetics of a species or ecosystem. 

Concerning the value and usefulness of tree species, their ecological services 

include, among others, the control of soil erosion, climate and floods, 

provision of habitat for many species, provision of seeds, provision of raw 

materials and food, participation in the recycling of nutrients.

The presence of an urban park is undoubtedly a natural resource with 

historical, ecological and landscape value. It is a place for leisure, rest and 

reflection, where the physical and psychological welfare of the visitors and 

the community at large is guaranteed. Sometimes these places also offer 

conditions for the development of educational activities and scientific 

research. The Park of Carvalhas, a small wooded area, located in front of the 

School of Dairas in Vale de Cambra, it is not a remarkable place, selected by 

experts, but it has some natural expression, which contrasts with the 

surrounding structures, where it is possible to develop several social 

functions. This, combined with a lack of maintenance, makes this urban park

just a simple place with a small attractive power.

In order to inform and sensitize the school community to the 

ecological services provided by an urban park, some practical activities were 

developed, with students of the third cycle of basic education, while 

participating in a school club (Youth Ecologists). 

 

Keywords Urban Park; Practical activities; Ecological services; Students of basic 
education.



“Superar o fácil não tem mérito, é obrigação; Vencer o difícil, é glorificante; 
Ultrapassar o outrora impossível, é esplendoroso”.

Alexandre Forteles
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Capítulo 1- Introdução Geral

A história do pensamento económico tem- se debruçado sobre o estabelecimento do

significado de valor. Aristóteles foi o primeiro a distinguir entre valor de uso e valor de troca.

Por exemplo, embora a água, aparentemente, seja infinita, o seu valor é indeterminado, se se 

pensar que é fundamental para a vida. No entanto, o seu valor de troca é baixo. Na sequência 

desta observação, houve um reconhecimento generalizado da distinção entre valor de troca e 

valor de uso. Sraffa (1960) considerou que o valor de algo deve ser independente da procura ou 

do valor de uso.

O conceito de "valor", desenvolvido a partir da área da Economia, é utilizado cada vez 

mais nas áreas das Ciências Naturais, devido à necessidade de quantificar a importância dos 

ecossistemas. A "valorização" de um ecossistema, conforme apresentado por Farber et al

(2002), pode ser definida como o processo para expressar um valor duma determinada acção 

ou objecto. No actual contexto, representa o processo para atribuir um valor aos bens ou 

serviços de um ecossistema. 

O valor de qualquer acção ou objecto deve ser medido pela sua contribuição para a 

manutenção da saúde, integridade, estabilidade e estética do ecossistema ou duma espécie, 

independentemente do seu valor económico. Portanto, pode-se referir o "valor" dos 

ecossistemas naturais e os seus componentes em termos da sua contribuição para a 

sobrevivência humana. Por exemplo, no que concerne aos danos provocados por uma 

inundação, se a densidade das árvores cair abaixo do limiar crítico de prevenção, o equilíbrio 

da sociedade a nível local pode entrar em alto risco. Por isso, plantar mais árvores contribui 

para diminuir a exposição ao risco. Assim, quando se aborda o valor e a utilidade das espécies 

arbóreas, tendo em conta os seus préstimos ou serviços “privados”, deve considerar-se que 

dentro destes estão aspectos tais como: controlo da erosão do solo, do clima e das inundações, 

oferta de habitat a variadas espécies, fornecimento de sementes para perpetuação da espécie, 

provimento de matéria-prima e alimento, participação na reciclagem dos nutrientes, entre 

outros. No entanto, a questão permanece: como quantificar todos estes serviços?

O bem-estar da população humana, conceito de difícil quantificação pela sua 

multiplicidade de dependências, pode estar relacionado com os recursos naturais disponíveis. 

Geralmente, esta satisfação não é optimizada, muitas vezes pela falta de tempo e/ou de 

civismo, que funcionam como um constrangimento ou desculpa ao desenvolvimento do bem-

estar. Nestas circunstâncias, o valor do ambiente é muitas vezes descurado, assim como o valor 

adicional de uma árvore. Por outro lado, a disponibilidade dos serviços prestados pelos
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ecossistemas pode ser, drasticamente, modificada por apenas pequenas alterações no 

ecossistema. Deste modo, o valor dos serviços prestados por um ecossistema ou por uma 

espécie pode ser variável, dependendo de múltiplos factores.

O desenvolvimento dos agregados populacionais torna a urbe cada vez mais densa, 

agressiva e desumanizada. Neste quadro, os espaços verdes urbanos tornam-se uma 

necessidade imprescindível ao bem-estar da população, e vêm recriar a presença da natureza no 

meio urbano, contribuindo para o seu embelezamento e equilíbrio ecológico. Neste contexto, 

são detentores de um efeito compensador, relaxante e incitador de um convívio social, locais de 

encontro, espaço de lazer e recreio, de estadia ou de passeio público, capazes de proporcionar 

um crescimento físico e psíquico equilibrado das crianças e jovens, pois é fundamental que as 

crianças explorem os mistérios da vida na natureza. Assumem um papel marcante na ligação 

dos vários espaços diferenciados entre si e na amenização de ambientes, pelo contraste entre a 

suavidade do material vivo inerente à vegetação, e o carácter inerte e rígido dos pavimentos, e 

outras superfícies construídas. As árvores despontam, assim, como um adereço harmonioso 

num cenário, produzindo uma infra-estrutura funcional que contribui de um modo significativo 

para a qualidade de vida nos centros urbanos, tanto a nível ambiental, como a nível social e 

económico.

Apesar dos múltiplos benefícios proporcionados por estas áreas o seu valor é, 

frequentemente, esquecido ou até mesmo ignorado pela população e pelo poder político 

exercido pelas Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia. Uma das formas de contrariar esta 

atitude pode passar pelo desenvolvimento de actividades práticas de ensino/aprendizagem, em 

espaços verdes que se encontrem entranhados no círculo social dos alunos de uma escola. É 

importante accionar actividades que proporcionem aos alunos uma grande diversidade de 

experiências e ensinar-lhes formas de participação, para que possam ampliar a consciência 

sobre as questões relativas ao ambiente, com o qual convivem, e assumir de forma 

independente e autónoma atitudes e valores voltados à sua protecção e melhoria.

Os alunos têm cada vez menos experiências de proximidade, pesquisa voluntária e 

directa da natureza, já que os tempos livres, e a maior parte dos escolares, decorrem, 

geralmente, em ambientes fechados e destituídos de elementos naturais. Assim, é essencial que 

os alunos realizem actividades práticas, no contexto escolar, visto que para alguns é o único 

meio de obterem este tipo de experiência (Carmen, 1999). O trabalho com a realidade local 

possui a qualidade de oferecer um universo acessível e conhecido e, por isso, passível de ser 

campo de aplicação do conhecimento. Daí a importância da realização de actividades num 

parque próximo do recinto escolar o que permite uma familiarização dos alunos com o espaço 
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de aprendizagem, sendo irrelevante a representatividade desse espaço, para a região em si, ou a 

forma da sua conservação.

É importante desenvolver este conceito, de serviços ecológicos, para que os próprios 

alunos fiquem a perceber, e possam dar a conhecer, de que forma um parque, mesmo que não 

se encontre integrado numa área classificada, pode ser encarado como um espaço educativo 

com fins ecológicos, onde existem condições e processos através dos quais ecossistemas 

naturais, e as espécies que integram, possam de alguma forma sustentar e satisfazer a vida 

humana. Dentro deste contexto foram desenvolvidas actividades, que foram de encontro ao 

objectivo supradito, o que envolveu, entre outras actuações, a recolha de materiais no parque, 

tais como folhas e bolotas, que foram aproveitados para melhor clarificar a sua notável 

utilidade, ao serviço da comunidade escolar.

Objectivos do estudo

Com o objectivo de sensibilizar a comunidade escolar de que um simples local, como 

esse parque, pode oferecer serviços ecológicos, dificilmente quantificáveis, foi proposta a 

realização de algumas actividades práticas, com alunos do terceiro ciclo do ensino básico, 

durante a sua participação num Clube temático.

O objectivo geral deste trabalho centrou-se na elaboração e desenvolvimento de 

actividades com alunos, que frequentavam um clube escolar, de modo a que fossem 

sensibilizados e preparados para compreender e valorizar as funções ecológicas de um parque 

urbano (Parque das Carvalhas). 

Com a actividade “Os Carvalhos como recurso natural – da bolota a uma nova planta”

pretendeu-se que os alunos tomassem consciência que este fruto, que se encontrava espalhado 

no solo do parque, podia vir a ser uma mais valia, caso fossem criadas condições favoráveis 

para a ocorrência da germinação das bolotas. 

Os restos foliares, caídos sobre o piso, podem vir a assumir algum préstimo, pelo facto 

da sua matéria orgânica, por acção dos decompositores, poder vir a ser transformada em 

matéria mineral, de enorme importância para as plantas. Sendo assim, foi desenvolvida uma 

actividade (Decomposição de folhosa), que permitiu sensibilizar os alunos para esta simples 

forma de adubar os solos.
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Estrutura da tese

A presente tese está dividida em sete capítulos. No capítulo 1 é efectuada uma 

introdução geral, onde se procura definir o que é “valorização” de um ecossistema. É 

apresentado o objectivo geral deste trabalho, bem como as actividades que podem ser 

desenvolvidas num clube escolar, de forma a exemplificar e clarificar, o conceito de “serviços 

ecológicos”. São exemplificados alguns dos serviços supramencionados, e que podem vir a ser 

prestados pelos espaços verdes urbanos.

No capítulo 2 é efectuada uma sumária descrição do Parque das Carvalhas, no que 

concerne à sua área, localização e espécies arbóreas predominantes. É realçada a necessidade 

deste local, bem como de outros com características análogas, ser preservado e conservado, e 

que o facto de ser uma pequena área, não significa que não seja detentora de um grande valor 

ecológico.

Tendo em consideração o definido pela Organização Curricular e Programas, para o 

terceiro ciclo do ensino básico, é realizada, no capítulo 3, a inserção curricular do tema

adequando as finalidades, os objectivos e as competências, a actividades a desenvolver com os 

alunos, durante a sua participação num clube escolar.

No capítulo 4 é realizado um enquadramento teórico dos temas a desenvolver: “Os 

Carvalhos como recurso natural – da bolota a uma nova planta” e “A degradação de folhosa”,

sendo realizada uma descrição biológica de cada um deles, inserindo-os no contexto de 

ecossistema. A abordagem destes temas prende-se com o interesse dos ecossistemas serem 

valorizados, daí a temática de serviços ecológicos estar, intimamente, relacionada com os 

fenómenos de germinação e decomposição.

No capítulo 5 surge a descrição e balanço das actividades, divididas em sessões, 

realizadas no clube escolar – “Jovens Ecólogos”.

Nas “Considerações finais” (capítulo 6) é realizado um balanço acerca da concretização 

do objectivo definido no início do trabalho. Neste capítulo é realçado o facto de que a 

realização de actividades como as descritas no capítulo 5, poderá conduzir os alunos para uma 

consciencialização acerca da: manutenção e o acréscimo da biodiversidade; valorização de 

ecossistemas naturais incluídos num ecossistema artificial; possibilidade de simples actuações 

poderem contribuir para aumentar a fertilidade de um solo; possibilidade de um grupo de 

alunos poder interferir no dom da Natureza.

Finalmente, no capítulo 7 são apresentadas as referências bibliográficas.
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Capítulo 2. O Parque das Carvalhas

Os parques urbanos, naturais ou construídos, constituem, sem dúvida, um recurso de 

valor histórico, ecológico e paisagístico. São espaços privilegiados para o lazer, reflexão e 

repouso, onde o bem-estar físico e psicológico dos visitantes e da comunidade em geral é 

garantido. Por vezes, estes locais também oferecem condições propícias para o

desenvolvimento de actividades educacionais e de investigação científica. A maioria são 

autênticos espaços multifuncionais, projectados com zona de merendas, campos de ténis, lagos, 

parque infantil, relvados para desporto, pistas para skate e para bicicletas, parede de escalada, 

locais para a prática de jogos tradicionais, zona de xadrez exterior, instalações sanitárias, fontes 

emblemáticas, cafetaria com esplanada, salas adequadas à realização de espectáculos, 

exposições temporárias de fotografia, design, pintura e escultura, congressos, sessões de 

cinema, de teatro, de dança, de musicais e outros actos de exibição. Como exemplos de parques 

com estas características pode referir-se o Parque de Serralves e o Palácio de Cristal, no Porto,

e os jardins da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

O Parque das Carvalhas (com cerca de 3 000 m2), situado na parte sul da cidade de Vale 

de Cambra, em frente à Escola das Dairas, a 1 km do centro urbano e integrado na Freguesia de 

S. Pedro de Castelões, não apresenta a totalidade, ou melhor, quase nenhumas, das 

características citadas no parágrafo anterior. Não é uma obra notável, seleccionada por 

especialistas da área, mas apresenta alguma expressão natural que contrasta com as estruturas 

envolventes. É uma pequena área arborizada que, tal como muitas outras, perde envergadura 

dada a reduzida área que o constitui, a reduzida oferta de condições onde se podem 

desenvolver as várias funções sociais supracitadas, o que associado a um certo descuido de 

manutenção faz deste pequeno espaço verde um mero e simples local de reduzido poder 

atractivo. De qualquer modo, funciona como uma “estrutura verde secundária” que penetra 

numa zona edificada, exibindo ora um carácter mais urbano, ora um espaço de jogo e recreio, 

ora um local onde se lancha ou almoça, tendo como apoio as mesas de pedra que lá se 

encontram, ora uma praça arborizada, ora um separador entre o trânsito automóvel e a 

circulação de peões.

É um parque constituído, essencialmente, por um povoamento de carvalhais das 

seguintes espécies: Quercus robur L. (carvalho-alvarinho), Quercus pyrenaica L. (carvalho-

negral) e Quercus suber L. (sobreiro), que são espécies adaptadas ao nosso clima e solo. 

Este parque é apenas um dos pequenos recintos de nobre interesse para a cidade, um 

pouco menosprezado pela população, nomeadamente, pelos alunos que frequentam a escola, 
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sendo encarado como um mero lugar de passagem, e de permanência durante certos e breves 

momentos. No entanto, este espaço tem o seu valor, pode prestar diversos serviços e, por isso, 

é importante sensibilizar a população de que exíguas áreas, como esta, podem vir a ter algum 

préstimo e valor para a população. Esta tarefa de sensibilização não é fácil, já que a grande 

maioria dos cidadãos não apresenta grandes constrangimentos em aceitar o derrube de árvores, 

quando isso conflitua com interesses pessoais e sociais (Neveres et al., 2002). No entanto, 

numa perspectiva de satisfação da população humana e, em última análise, de desenvolvimento 

sustentável, é importante contrariar estas atitudes e desenvolver acções para preservar e 

conservar o valor destas áreas.
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Capítulo 3 - Inserção curricular do tema

Segundo a Organização Curricular e Programas para o terceiro ciclo do ensino básico 

(D.G.E.B.S., 1991) é necessário, por um lado, “criar as condições para o desenvolvimento 

global e harmonioso do aluno, mediante a descoberta progressiva de interesses, aptidões e 

capacidades que proporcionem uma formação pessoal, na sua dupla dimensão individual e 

social” e, por outro, “desenvolver valores, atitudes e práticas que contribuam para a formação 

de cidadãos conscientes e participativos numa sociedade democrática”. No Art.º 9, capítulo II, 

do Decreto-Lei 6/2001, pode ler-se: “As escolas, no desenvolvimento do seu Projecto 

Educativo, devem proporcionar aos alunos actividades de enriquecimento do currículo, de 

carácter facultativo e de natureza, eminentemente, lúdica e cultural, incidindo, nomeadamente, 

nos domínios desportivos, artístico, cientifico e tecnológico, de ligação da escola com o meio, 

de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia da educação”. De encontro a estas 

competências, estes documentos apontam para a realização de actividades, de carácter 

facultativo, que possibilitem ao aluno ser um sujeito activo da sua aprendizagem, colocando-o 

em confronto com novas situações, pois a investigação directa da realidade é importante para a 

formação do cidadão interventivo, para que saiba observar o que o rodeia de uma forma 

consciente.

É fundamental existir uma atitude activa, levando o aluno a aprender melhor com a 

experiência directa ou contacto directo com a Natureza. Neste contexto, qualquer deslocação 

efectuada pelos alunos fora do recinto escolar, com objectivos educacionais, pode revelar-se 

uma importante actividade, facilitadora da compreensão dos conhecimentos científicos, e do 

desenvolvimento de competências cognitivas e socioafectivas dos alunos (Almeida, 1998).

Sendo as Ciências Naturais um conjunto de conhecimentos que ajudam a analisar e 

interpretar o mundo que nos rodeia, e estando o seu objecto de estudo no meio envolvente, ou 

seja, fora da sala de aula, não faz sentido ensinar esta área do conhecimento sem desenvolver 

actividades no exterior (Pedrinaci, 1998).

Apesar da opinião, quase generalizada, por parte dos professores, sobre a importância 

dos trabalhos práticos, para a motivação dos alunos, na disciplina de Ciências Naturais, a sua 

prática é reduzida ou mesmo suprimida das planificações, apesar de muitos deles serem sem 

dúvida imprescindíveis para um melhor entendimento de determinados conteúdos (Pedrinaci, 

et al., 1994; Rebelo e Marques, 1999). Os obstáculos e/ou dificuldades, geralmente invocados, 

prendem-se com o reduzido número de horas semanais, ou seja, dificuldade de conciliar as 

saídas de campo com o cumprimento dos programas, problemas de preparação de infra-
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estruturas, materiais, documentação de apoio e de transporte, número elevado de alunos por 

turma, o que acentua a indisciplina, pois o desenvolvimento de trabalhos de campo em 

pequenos grupos favorece a cooperação, um apoio mais individualizado e atenua a dispersão 

dos alunos, levando à mais eficaz concretização das actividades (Almeida, 1998). Para além de 

todas estas razões pode também ser referida a desmotivação de muitos docentes, face à forma 

como o estatuto da carreira docente tem evoluído nos últimos tempos.

Durante a participação dos alunos num clube temático poderá haver a possibilidade de

desenvolverem actividades práticas, que possam estar contextualizadas na sequência de 

conteúdos que são abordados dentro da sala de aula, na disciplina de Ciências Naturais, e que 

permitam ao aluno compreender factos e teorias científicas através de experiências concretas, e 

de uma forma mais descontraída. Sendo assim, há competências gerais que devem ser 

alcançadas pelos alunos, aquando da sua participação nas actividades, que podem passar por

alteração da sua forma de agir em relação à Natureza; desenvolvimento de capacidades 

psicomotoras, bem como confiança em relação às suas capacidades; promoção da motivação 

gerando um interesse espontâneo, aperfeiçoamento das atitudes de cooperação, trabalho em 

equipa, criatividade e de ética ambientalista, satisfação pelo cumprimento das tarefas e 

desenvolvimento de sentimentos de afectividade, assim como um crescente respeito pela 

Natureza.
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Capítulo 4 - Enquadramento teórico dos temas a desenvolver

Com o objectivo de realizar actividades práticas com os alunos, no âmbito do tema 

“Ecologia e Serviços Ecológicos” bem como aos sub - temas “Os Carvalhos como recurso 

natural – da bolota a uma nova planta” e “A degradação de folhosa”, é fundamental

efectuar um enquadramento teórico, efectivando uma descrição em termos biológicos, 

inserindo-os no contexto de Ecossistema, e referindo a sua importância para o Homem.

4.1. Ecologia e Serviços Ecológicos

O Homem tem-se interessado pela Ecologia, de uma forma prática, desde os primeiros 

tempos da sua história. Na sociedade primitiva, cada indivíduo, para sobreviver, precisava de 

ter um conhecimento concreto do seu ambiente, isto é, das forças da natureza, das plantas e dos 

animais que o rodeavam.

A palavra «Ecologia» é de aquisição recente e foi proposta, pela primeira vez, pelo

biólogo alemão Ernest Haeckel, em 1869. A palavra ecologia deriva da palavra oikos, que 

significa «casa» ou «lugar onde se vive». Em sentido literal é o estudo dos organismos «em sua 

casa». Usualmente define-se como o estudo das relações dos organismos ou grupos de 

organismos com o seu ambiente, ou a ciência das inter-relações que ligam os organismos vivos 

ao seu ambiente.

No âmbito da Ecologia, um dos temas recentes de grande interesse são os serviços 

fornecidos por um ecossistema, que podem ser definidos como funções que apoiam e protegem 

actividades humanas ou afectam o bem-estar dos seres humanos (Barbier et al., 1994). Em 

termos gerais, existem três tipos de serviços da Natureza que podem ser distinguidos, segundo 

Norberg (1999), em: 

i) serviços associados a determinadas espécies ou a um grupo de espécies. Para se 

realizar uma estimativa do valor económico dos serviços prestados por cada espécie,

geralmente, é exigido o seu conhecimento detalhado, pois estes serviços estão muitas vezes 

relacionados com o crescimento ou a manutenção de uma espécie em particular. As plantas 

podem ser fornecedoras de bens e alimentos, daí a importância do seu cultivo e criação de 

habitats que assegurem a dispersão de sementes. Deve ser assegurada a sua polinização, onde o 

papel das abelhas e outros insectos, de aves e morcegos, é de louvar, bem como, o papel dos 

predadores, capazes de controlar pragas ou outros organismos. Ou seja, para manter as 

populações de certas espécies em níveis sustentáveis, é preciso reconhecer como esses grupos 
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específicos de organismos são dependentes de outras espécies, de como o ambiente físico as 

afecta e conhecer como uma espécie pode desempenhar funções-chave num ecossistema. Para 

que a sua prestação global de serviços ecológicos possa ser valorizada deve haver uma 

informação/sensibilização junto da população.

ii) serviços que regulamentam alguns aspectos exógenos químicos ou físicos,

directamente, relacionados com a manutenção da densidade populacional, interacções directas 

e indirectas com outras espécies, processos relacionados com o fluxo de materiais e energia, a 

função dos ecossistemas como um filtro, o papel da vegetação no controle das inundações e na 

fertilidade do solo. A manutenção destes serviços está associada a toda a comunidade, ou ao 

próprio ecossistema, e não, directamente, a determinadas espécies.

iii) serviços relacionados com a organização de entidades bióticas. A organização é um 

aspecto fundamental dos processos biológicos. A “organização” de genes através da selecção 

natural, a distribuição espacial da população, ou o desenvolvimento das teias alimentares e dos

ecossistemas, é fundamental para o funcionamento da Natureza e para a capacidade das 

espécies se adaptarem às novas condições. Estes serviços são fundamentais e, muitas vezes,

são ignorados ou tidos como garantidos. Para isso também contribui a adaptabilidade e a auto-

organização dos ecossistemas e dos serviços prestados, que se traduz num certo grau de 

resistência quer contra perturbações naturais, quer contra as induzidas pelos seres humanos.

Costanza e Folke (1996) referem, como exemplo de serviços prestados pela Natureza, a 

manutenção da composição da atmosfera, melhoria do clima, controlo de inundação, o 

abastecimento de água potável, reciclagem de nutrientes, regeneração do solo, polinização das 

culturas, aprovisionamento alimentar, a manutenção das espécies e da diversidade genética, 

manutenção da paisagem no que respeita a valores estéticos e amenidade.

Segundo Groot (1992) os serviços prestados pela Natureza podem ser divididos em 

quatro grupos principais:

i) serviços de regulação de processos ecológicos principais (e.g., regulação do clima 

global, ciclo hidrológico, da balança energética, manutenção da biodiversidade, entre muitos 

outros1);

ii) serviços de oferta de recursos para as actividades económicas (proporcionam, 

geralmente, a matéria-prima para actividades produtivas); 

iii) serviços de fornecimento de espaço (desenvolvimento de actividades recreativas 

ligadas, por exemplo, ao turismo e lazer);

1As árvores são excelentes dissipadoras do dióxido de carbono do ar e reabastecem o ar com oxigénio. Plantar árvores nas 
cidades pode funcionar como um sistema de condicionamento de ar, aumentando a evaporação da água, refrigerando e 
podendo reduzir os custos do condicionamento de ar “artificial” até 30%.  
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iv) serviços facilitadores de desenvolvimento de actividades educacionais/ambientais e 

de investigação ou pesquisa científica.

As funções do primeiro grupo referem-se ao papel fundamental na manutenção da vida 

no nosso planeta. No entanto, não estão só relacionados com a presença humana e, por isso,

não são, geralmente, quantificáveis de modo directo. Os resultados das outras funções são 

muito valiosos para o próprio Homem, já que estão directamente relacionados com a presença 

humana e as suas actividades.

De acordo com esta temática surgem dois desafios ligados à valorização de 

ecossistemas e do capital natural duma unidade ambiental: identificação dos serviços 

ecológicos, a partir das características da área do estudo, e levantamento dos métodos 

adequados para a sua avaliação. Um desafio crítico na investigação é compreender o que 

sustenta a capacidade para a geração destes serviços (Folke et al., 2004). Por exemplo, para a 

manutenção a longo prazo dos fluxos de recursos naturais (e.g., biomassa, fibras, produtos 

farmacêuticos) é importante compreender processos subjacentes e funções que contribuem para

tornar esse fluxo possível. Por exemplo, quase um terço do abastecimento alimentar (em 

volume) dos E.U.A. depende de animais polinizadores2 (Kremen et al., 2004). O 

desenvolvimento deste tipo de serviços não tem custos económicos para o Homem. No entanto,

já existem substanciais custos envolvidos para substituir a dispersão de sementes de plantas

quando realizada por meios humanos. Por exemplo, para o carvalho e, dependendo da técnica 

escolhida (sementeira ou plantação), estimativas para esses custos variam entre 4 900 USD e 

22 500 USD, por hectare (Hougner et al., 2005).

Constanza et al. (1998) estimaram o valor dos serviços ecológicos prestados pela 

Natureza. A ideia foi contabilizar quanto custaria por ano, para uma pessoa ou mais, por 

exemplo, polinizar as plantas. O trabalho atingiu uma importância média de trinta e três triliões

de dólares por ano, ou seja duas vezes o produto interno bruto mundial. Portanto, aquilo que 

medimos como a riqueza nacional ou como capital total é somente uma pequena parte do que é 

necessário para sustentar o bem-estar humano. Hoje em dia é amplamente reconhecido, na área 

da Economia Ecológica, que o capital natural juntamente com o capital humano e capital 

manufacturado constituem a riqueza de um país. Assim, um espaço verde é uma parte 

importante da riqueza nacional. Segundo uma avaliação preliminar do Banco Mundial, no 

grupo de países subdesenvolvidos que são exportadores de matéria-prima, a parte do capital 

natural atinge 44% do capital total, o capital humano é responsável por 36% e os restantes 20% 

2 O filme “A história de uma abelha” (2008, Dreamworks®) aborda em desenho animado esta questão duma forma muito 
engraçada.
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correspondem ao valor de capital manufacturado ou material, feito pelo Homem (World Bank,

1995). No entanto, muitas vezes, na prática económica, a contribuição do capital natural para a 

riqueza nacional tem sido ignorada. Repare-se que um país pode aumentar os fluxos de capital 

manufacturado e, em consequência, o crescimento económico, graças ao seu capital natural.

O sistema socio-económico deve valorizar um ecossistema visando as funções que ele 

exerce e os serviços por ele prestados, ou seja, para valorizar um ecossistema é preciso avaliar 

o seu capital natural. Na base deste capital está o uso da energia solar para produzir o conjunto 

de serviços do ecossistema (eco-serviços) e os fluxos de recursos naturais (Costanza, 1994). É 

muito importante para a economia ecológica a necessidade de se obter o valor dos serviços 

ecológicos para prover o desenvolvimento sustentável. Estudos realizados por Costanza et al.

(1998) para avaliar os eco-serviços ao nível global e regional, tiveram como base a 

identificação e valorização desses serviços, e para além de terem tido em linha de conta a 

perspectiva da preservação dos ecossistemas, também avaliaram a composição do capital 

natural.

Já a abordagem de Pearce (1993) é baseada em identificação de vários tipos de uso e 

não uso de recursos ou bens ambientais. Assim, o valor económico total é composto por quatro 

partes: valor de uso directo, valor de uso indirecto, valor de opção (associado à possibilidade 

de uso futuro) e valor de existência (parcela do valor de recurso ambiental que não depende do 

seu uso presente ou futuro).

4.2. O carvalho como recurso natural – da bolota a uma nova planta

4.2.1. As árvores do Parque das Carvalhas

“As árvores, as plantas mais notáveis existentes à superfície da Terra, têm sido sempre 

de primordial importância para o Homem, não apenas como fontes de alimento e de madeira

mas, também, por motivos de ornamentação, e por muitas outras razões. Acresce que as 

árvores são objectos atraentes e únicos para o estudo biológico dado que representam os mais 

velhos e os maiores organismos vivos do mundo” (Kramer e Kozlowski, 1972). Uma árvore é 

uma fábrica bioquímica complexa que parte de uma semente e por si se constrói integralmente.

São espécies de seres vivos que têm, sem dúvida, para pessoas diferentes, significados 

diferentes. 

As árvores presentes no Parque das Carvalhas, em Vale de Cambra, são plantas que 

pertencem ao Reino Plantae, Divisão Magnoliophyta, Classe Magnoliopsida, Ordem Fagales, 

Família Fagaceae e Género Quercus. A família das Fagáceas constitui um grupo muito 
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importante no hemisfério norte e representam no nosso país, as espécies florestais espontâneas 

de maior importância, possuindo um elevado valor económico, ecológico e patrimonial. 

Todavia as referidas florestas têm sido, altamente, fragmentadas, como resultado da actividade 

humana, principalmente para o desenvolvimento da prática agrícola (De Jong et al., 1999).

A palavra Quercus deriva do celta “Kaêr Quez”, que significa bela árvore, árvore por 

excelência. Este género encontra-se largamente disseminado pelos continentes norte -

americano e europeu, compreende cerca de trezentas espécies e são plantas angiospérmicas que 

produzem verdadeiras flores, daí se designarem fanerogâmicas (Bellarosa, 1989). 

As angiospérmicas encontram-se divididas em dois grandes grupos: as 

monocotiledóneas (plantas com sementes de um único cotilédone) e as dicotiledóneas (plantas 

com sementes de dois cotilédones). Com cerca de 250 000 espécies conhecidas, constituem o 

grupo de plantas mais abundante, com maior diversidade de formas e também o de maior 

importância económica. Incluem a maior parte dos vegetais usados na alimentação e muitas 

das árvores são usadas como fonte de madeira. Conjuntamente com as gimnospérmicas, 

formam o grupo das plantas com semente. As angiospérmicas diferem das gimnospérmicas 

pelo facto destas últimas não apresentarem o óvulo encerrado num carpelo, produzindo 

sementes nuas, enquanto que o óvulo das angiospérmicas se encontra encerrado num carpelo, 

que se desenvolve num fruto contendo a semente. Esta ordem é a mais primitiva das 

Dicotiledóneas e está, especialmente, representada nos climas temperados e frios. 

No Parque das Carvalhas depara-se com espécies monóicas, em que umas flores têm 

estames (flores estaminadas) e outras pistilos (flores pistiladas), mas ambas existem na mesma 

árvore, ou seja, na mesma planta existem órgãos reprodutores femininos e masculinos. As 

flores agrupam-se em inflorescências pendentes e em forma de espiga, com um eixo flexível, e 

recebem o nome de amentilhos. Uma outra particularidade das espécies “residentes” neste 

parque é serem anemófilas, isto é, produtoras de grandes quantidades de pólen, sendo este 

conjunto de minúsculos grãos e as sementes os principais veículos para a dispersão da 

informação genética nas plantas (Petit et al., 2002). 

A reduzida diferenciação morfológica dentro deste género e a identidade cariológica 

denotam relações íntimas entre as espécies que o compõem, as quais só serão explicáveis por 

origem filogenética comum (Burger, 1975). As actuais espécies são alotetraplóides, derivadas 

de uma forma ancestral com 12 cromossomas somáticos (Natividade, 1950). Ocorre com 

frequência hibridação natural entre as espécies do género, observando-se na descendência 

fenótipos intermediários, que estabelecem a transição quase imperceptível entre progenitores. 
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As plantas demonstram grande diversidade de morfologias, adaptações e características 

ecológicas, resultado de milhões de anos de evolução. Caracterizar esta diversidade e perceber 

os mecanismos a partir dos quais ela surge é o grande propósito dos estudos da genética 

populacional e da sistemática (Ferris et al., 1995; Schaal et al., 1998). A estruturação genética 

das populações de plantas é fortemente influenciada tanto pela sua ancestralidade comum 

como pelos padrões de variação genética que ocorrem, actualmente, entre elas. A interacção 

destas duas forças é, particularmente, complexa. Por um lado, esta complexidade é devida a 

uma enorme diversidade de estratégias reprodutivas que influenciam o complemento genético 

e, por outro, ao facto das barreiras reprodutivas serem muitas vezes fracas mesmo entre 

espécies, morfologicamente, bem definidas (Schaal et al., 1998).

O sistema foliar destas plantas sofre, frequentemente, agressões por insectos 

desfolhadores, entre estes, podem ser citadas algumas espécies de Lepidópteros: Lymantria 

díspar, Tortrix viridana, Malacosoma neustria, Catocala nymphagoga, Ephesia nymphaea e 

Euproctis chrysorrhoa, bem como as espécies de coleópteros perfuradores, que causam 

grandes danos na cortiça ou na própria árvore: Platypus cylindrus, Coroebus florentinus e 

Coroebus undatus (Vicens, 1989).

Quercus robur, Quercus pyrenaica e Quercus suber são as três espécies predominantes 

no Parque das Carvalhas. Sendo assim é de todo pertinente conhecer algumas das suas 

características, que permitem valorizar este ecossistema pelos serviços por elas prestados.

4.2.2. Algumas peculiaridades das espécies do Parque das Carvalhas

Quercus robur (carvalho-alvarinho ou carvalho-comum) é uma árvore de grande porte, 

que atinge 30 a 40 metros de altura, com um tempo de vida entre 500 a 1 000 anos. 

Está presente na maioria dos países da Europa e em algumas partes da Ásia e Norte de 

África. Predomina no Noroeste do nosso país embora se possam encontrar algumas pequenas

populações mais a Sul. Prefere os terrenos siliciosos e argilosos. Ocupa os fundos de vale ou 

zonas húmidas de meia-encosta e apresenta grande resistência ao frio (Honrado, 2003).

Segundo Castro et al. (2001), representa uma árvore algo mais heliófila do que a faia ou 

outras árvores das florestas caducifólias, pelo que suporta uma desidratação mais acentuada. 

Para tal contribuem as suas folhas um pouco mais xeromórficas e a melhor condutividade dos 

seus vasos xilémicos, bem como, indirectamente, a sua relativa tolerância face aos solos mal 

drenados e pouco arejados. É uma planta que apresenta grande resistência ao frio. Possui copa 

ampla, redonda e extensa, em árvores adultas, e contorno oval piramidal em indivíduos jovens.

Os ramos principais têm origem na região inferior-média do tronco. O tronco é forte, direito e 
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alto, a partir do qual partem ramos vigorosos ao acaso. O tronco de árvores mais jovens possui

um ritidoma liso e acinzentado, ao passo que em árvores adultas é grosso, castanho e 

escamoso. As suas folhas são caducas, com 5 a 18 cm de comprimento, sendo geralmente mais 

largas na parte superior. Com 3 a 7 pares de lóbulos redondos, possuem um pecíolo curto com 

2 – 12 mm de comprimento. Permanecem com um tom verde forte ao longo do Outono antes 

de se tornarem castanhas, persistindo na árvore até ao Inverno (Aas et al., 2001). As flores 

brotam em Maio e as bolotas, com maturação em Outubro, têm 1,5 a 4 cm  de comprimento, em 

que ao início têm um tom claro, são pardas e com riscas longitudinais escuras, e à medida que

amadurecem vão ficando castanhas.

Quercus pyrenaica, vulgarmente conhecido por carvalho negral, é uma espécie

espontânea em Portugal, aparecendo mais frequentemente no interior norte. Prefere uma 

atmosfera húmida e um teor médio de humidade no solo. No entanto, também tem a 

capacidade de se adaptar a condições mais desfavoráveis, como sucede no interior de Portugal, 

onde os verões são bastante secos. Adapta-se facilmente a encostas de montanha, com 

preferência por altitudes entre os 400 e 1 500 metros, às vezes até valores superiores, 

suportando bem os frios e as neves de Inverno. Ocorre bem em solos siliciosos, puros ou com 

argila, como os graníticos ou xistosos, e suporta mal os solos básicos (Aas et al., 2001). É uma 

espécie que alcança, geralmente, no estado adulto, 20 a 25 m de altura, o tronco, com 1 m ou 

mais de diâmetro, é direito, revestido por uma casca pouco espessa, acinzentada e fendida. 

Quando novo apresenta uma copa ovóide, com pernadas ascendentes. Em adulto, as pernadas 

tornam-se patentes e, geralmente, constituem uma copa ampla, arredondada por cima. Merece 

especial relevo a qualidade do lenho, pelo seu poder calorífico e pela sua madeira sólida, 

pesada, muito resistente e duradoura, sobretudo debaixo de água. É utilizada em tanoaria, 

marcenaria e em pavimentos (tacos e soalho), assim como na produção de carvão.

Todos os órgãos de Quercus pyrenaica encontram-se revestidos dum característico 

indumento fofo e aveludado, constituído por pêlos estrelados de raios compridos, delgados, 

levantados e ligeiramente arqueados. As dimensões destes raios constituem, só por si, carácter 

suficiente para distinguir esta espécie de todas as congéneres espontâneas em Portugal. 

Distingue-se por apresentar folhas fendidas, dispostas alternadamente sobre os ramos. Estas 

são sempre um tanto consistentes e tendem a cair no Outono, mas nalguns anos mantêm-se

marcescentes até à Primavera, sobretudo nas plantas de poucos anos. Inicialmente estão 

cobertas de uma pubescência que lhes dá um tom acinzentado que, posteriormente, é perdida,

ficando verde acinzentadas, e quando secam ficam com um tom acastanhado. Têm um pecíolo 

curto, com recortes arredondados mais ou menos profundos, alguns até à nervura. A floração 
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ocorre entre Abril e Junho. As flores masculinas são amarelas e estão dispostas em amentilhos

com 5 a 10 cm de comprimento, as femininas são esverdeadas (Aas et al., 2001). O fruto é uma 

bolota que se desenvolve de forma solitária , ou agrupada em duas ou três, com pedúnculos 

muito curtos (até 2 cm). O pedúnculo segura um invólucro semi-esférico, em forma de dedal 

com inúmeras escamas, a cúpula.

A forma da glande é bastante variável, podendo ser elipsóide, cilíndrica ou 

arredondada. Quando “jovem” é verde, passando a castanho claro na maturação. O sistema 

radicular desta árvore possui numerosas raízes laterais, as quais têm a faculdade não só de se 

alongar muito como, também, de emitir numerosos rebentos, que constituem um muito 

eficiente modo de propagação vegetativa da espécie. Por vezes aparecem umas pequenas 

excrescências - bugalhos, que parecem frutos mas, que mais não são do que a reacção da planta 

à picada de um insecto, servindo o bugalho como ninho para os ovos e larvas dos insectos.

Quercus suber, mais conhecido por sobreiro, é uma árvore mediterrânica com origem 

na Era Terciária, uma das quercíneas mais jovens. Era chamada “suber” pelos romanos, daí 

derivando a sua denominação científica. É chamada uma “árvore de meia-luz”, resistente ao 

ensombramento e crescendo bem sob a protecção de árvores adultas e arbustos. É uma riqueza 

nacional, de elevado valor comercial. Esta espécie, de copa ampla e pouco densa, tem sido 

plantada activamente no seio da União Europeia, havendo um financiamento para os 

programas de reflorestamento de antigos terrenos agrícolas abandonados.

A reprodução do sobreiro está condicionada pelo seu longo ciclo reprodutivo, que inclui 

um período juvenil longo, bem como pelas suas complexas características reprodutivas, 

incluindo a auto-incompatibilidade, e um elevado grau de heterozigotia. É uma espécie 

endémica arbórea de porte médio, e relativamente às condições ambientais em que se 

desenvolve, é uma árvore muito pouco exigente.

Raramente ultrapassa os 25 metros de altura, e desenvolve-se mais facilmente em zonas 

de clima com amplitudes térmicas suaves (temperatura média anual entre 15ºC e 19ºC), solos 

de pH ácido ou neutro, humidade atmosférica (de pelo menos 50%), insolação elevadas, e uma 

pluviosidade à volta de 600-800 mm, apesar de tolerar climas com períodos estivais secos e 

pluviosidade baixa, devido às suas adaptações fisiológicas xerofíticas típicas. O frio invernal é 

o factor mais limitante ao seu desenvolvimento nas regiões mais continentais, facto pelo qual a

sua distribuição em Portugal se encontra mais para ocidente e próxima do Atlântico (Montoya,

1980). Suporta bem todos os tipos de solo excepto os excessivamente argilosos e os solos com 

fraca capacidade para retenção de água, como acontece com os quase exclusivamente arenosos.
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O sobreiro é uma espécie que apresenta muitos polimorfismos, que se distinguem por 

certas particularidades das cúpulas, das folhas coriáceas e persistentes, e dos frutos. Possui uma 

raiz aprumada perfuradora no início da germinação, que assegura a fixação da árvore, e que se 

completa com o desenvolvimento de raízes laterais robustas, que por sua vez se ramificam e 

dão origem às radículas. Estas desempenham um papel activo muito importante no crescimento 

da árvore, o que explica a regeneração natural do sobreiro em ambientes hostis (Montoya,

1980).

Cortiça3 é a designação vulgar atribuída ao súber, ou tecido suberoso, que reveste o 

tronco e ramos de sobreiro. Apesar da produção de cortiça se iniciar, relativamente, tarde no 

ciclo biológico da árvore, aos 25-30 anos, o termo da sua exploração é, igualmente, tardio, 

cerca dos 120-150 anos. O descortiçamento efectua-se normalmente de 9 em 9 anos. 

Actualmente, em termos médios, a produção corticeira mundial aproxima-se das 360-380 mil 

toneladas/ano. Portugal produz e industrializa mais de 50% dessa cortiça mundial (Montoya,

1980). A cortiça é constituída, essencialmente, por suberina, mas possui também celulose, 

taninos, lenhina, ceras e outros polissacárideos, que lhe conferem propriedades químicas, 

físicas e mecânicas únicas. Por este motivo, e por ser um tecido com capacidade regenerativa, a 

cortiça tem extrema importância económica, e é utilizada em diversos sectores da indústria, em 

múltiplas aplicações. A estrutura do tecido suberoso e a natureza das membranas celulares 

fazem com que a cortiça tenha valiosas propriedades: baixa densidade (deve-se à estrutura do 

tecido suberoso, em que o interior das células é preenchido por ar); impermeabilidade (resulta 

da suberificação das paredes celulares); compressibilidade e elasticidade (devido à grande 

flexibilidade das membranas, que permite a recuperação, quase total e imediata, do volume 

inicial, após terminar a pressão), entre outras. Devido a todas estas propriedades é utilizada 

como vedante. As duas primeiras características conferem-lhe flutuabilidade, daí a sua 

utilização em actividades náuticas. É um excelente isolante do som, calor, vibrações, humidade 

e cheiros, devido à estrutura alveolar e à estanquicidade entre as células. Oferece resistência ao 

atrito e ao fogo, não se decompõe facilmente e mantém as suas características indefinidamente

(Jones e Gaudin, 2000). A madeira é muito dura e compacta, difícil de trabalhar, tendo por essa 

razão pouco valor para a carpintaria e a marcenaria. Por outro lado, devido à sua dureza e 

resistência, teve largo emprego na construção naval portuguesa do séc. XVI.

3 É um tecido parenquimatoso constituído por células mortas de membranas suberificadas, de forma, predominantemente, 
hexagonal, e dispostas regularmente em fiadas radiais. Este tecido foi o primeiro tecido vegetal a ser observado ao 
microscópio, desenhado e descrito, por Robert Hooke, em 1665. Além destas células, formam-se igualmente lentículas que não 
suberificam, e deixam entre si espaços – poros lenticulares, através dos quais se fazem trocas gasosas com o exterior.
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No Inverno, devido ao frio, a árvore entra num período de latência, durante o qual não 

produz lenho e cortiça, reduzindo ao mínimo toda a actividade vegetativa. Na Primavera, 

retoma a actividade em pleno, que se prolonga até ao Verão. No fim do Verão, princípio de 

Outono, quando a humidade do solo atinge os seus valores mais baixos, ocorre de novo uma 

redução na actividade. 

À medida que a árvore adulta se desenvolve, diminui a formação de lenho e de cortiça, 

continuando o crescimento de ramos e folhas, o que conduz ao aumento desproporcionado 

entre a copa e o tronco. O sistema radicular, com o passar dos anos, começa a não ter 

capacidade para alimentar esta árvore, pois os solos ocupados pelo sobreiro são em geral muito 

pobres. Assim, quando as raízes deixam de ter capacidade para absorver a quantidade de 

nutrientes mínima, necessária para assegurar o metabolismo vital, começam a manifestar-se 

alguns sintomas, tais como, o afrouxamento do crescimento do lenho, os ramos vão ficando 

sucessivamente mais curtos, amarelados e secos, o aparecimento de pragas e de doenças.

As folhas com 2 a 10 cm de comprimento são alternas e recortadas, apresentam uma 

cutícula a revestir a epiderme, como adaptação do sistema foliar à secura, que possibilitam a 

manutenção das suas folhas durante dois ou três anos, como forma de reduzir o consumo de 

água. São, sensivelmente, triangulares e com nervação bem desenvolvida, persistentes e 

apresentam uma tonalidade verde-escura, brilhantes na face superior e acinzentada na face 

inferior devido ao indumento (Aas et al., 2001). 

Alcança a maturidade sexual aos 10-12 anos, em condições óptimas, começando a 

frutificar aos 25-30 anos, cada um ou dois anos, entre os meses de Setembro a Janeiro podendo 

prolongar a sua vida até aos 400 anos (Montoya, 1980). A floração ocorre entre Abril a Junho, 

podendo prolongar-se por Agosto e Setembro. As flores masculinas localizam-se no extremo 

dos ramos do ano anterior e as femininas na parte superior do ramo do ano, ambos em 

amentilhos verde-amarelado (Press et al., 2005). O fruto é uma bolota com uma forma oval-

oblonga e um pedúnculo curto, atingindo a maturação no Outono evoluindo de verde a 

castanho-avermelhada, com uma cúpula coberta de escamas triangulares, curtas e imbrincadas.

Segundo Ferreira e Ferreira (1988) e Vidal (1989), as doenças mais comuns do sobreiro 

são: (i) a ferrugem alaranjada, provocada pelo fungo Endothiella gyrosa, que é um parasita que 

ataca entre o casco e o lenho provocando a debilidade da árvore, seguindo-se a sua morte a 

curto prazo; (ii) o carvão do entrecasco (Hypoxylon mediterraneum), destrói toda a zona 

súbero-felodérmica encontrando-se quase exclusivamente no arvoredo enfraquecido. Em 1992, 

Brasier defendeu que a mortalidade dos sobreiros se deve, principalmente, à infecção pelo 
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fungo Phytophthora cinnamomi. Esta infecção aumenta a predisposição das árvores para o

ataque por insectos e fungos. 

As podas, os desbastes, os descortiçamentos exagerados, a substituição do sub-bosque 

natural por culturas cerealíferas, as desmatações, as gradagens profundas, que ferem e 

destroem o sistema radicular, conduzem ao enfraquecimento gradual do arvoredo e à sua 

caducidade precoce.

4.2.3. Propagação das espécies do género Quercus

Remonta à Antiguidade a necessidade de multiplicar, de forma controlada, as espécies 

vegetais necessárias à sobrevivência da espécie humana. A propagação destas espécies pode 

ser efectuada por duas vias: a vegetativa, em que as plantas são propagadas, assexuadamente, 

formando clones, e a seminal, em que a propagação é feita através de mecanismos de 

reprodução sexuada, passando pela obtenção de sementes (Jones e Gaudin, 2000). Recorre-se à 

primeira via quando a segunda não é aplicável ou não é satisfatória. Isto pode acontecer devido 

à esterilidade, baixa produção de sementes, perda de viabilidade de germinação ou elevado 

grau de heterozigotia da população obtida por propagação sexuada, o que faz com que esta seja 

demasiado heterogénea, ou seja, não garante a uniformidade da descendência, manifestando-se 

com a percentagem elevada de fenótipos desfavoráveis. Neste caso, os produtos obtidos por via 

sexuada, em que ocorre segregação e recombinação de genes, são instáveis e geneticamente 

distintos dos progenitores.

A propagação vegetativa tem como objectivo produzir plantas uniformes a partir de 

genótipos seleccionados, assegurando a retenção das características favoráveis durante o 

processo da clonagem. Como métodos tradicionais podemos referir a mergulhia, via estacaria, 

rebentamento, etc. Para tal só faz sentido quando se utiliza, como material vegetal inicial, 

plantas seleccionadas com características particulares que interessa preservar. Nem todas as 

espécies respondem do mesmo modo à propagação vegetativa através dos métodos referidos, 

pois enquanto algumas não apresentam dificuldades, outras, porém, são recalcitrantes. A 

manutenção de bancos de sementes é o método tradicional de armazenamento e preservação de 

recursos genéticos. No entanto, os métodos de conservação in vitro têm sido cada vez mais 

aplicados a uma vasta gama de espécies e sistemas de cultura. Assim, aordagens 

biotecnológicas para o melhoramento das espécies de carvalhos, tais como a propagação 

vegetativa in vitro baseadas na embriogénese somática, foram revistas por Wilhelm (2000). Há 

casos em que só é possível propagá-las, vegetativamente, em idades juvenis, ainda longe de 

manifestarem características responsáveis de selecção. No sentido de resolver este problema 
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recorre-se à prática de rejuvenescimento das árvores-mãe (Bonga, 1987). Neste campo, a 

micropropagação ou propagação in vitro, pode desempenhar papel importante (Franclet et al., 

1987). 

Tal como foi referido, no ponto anterior, a espécie Quercus robur L. ocupa um lugar de 

destaque nas florestas da Europa Central e Ocidental, tanto pelo valor ecológico, como por 

causa de sua valiosa madeira. No entanto, a sua melhoria e conservação dos genótipos tornam-

se limitadas, devido à insuficiente produção de sementes, bem como à impossibilidade destas 

serem armazenadas durante longos períodos de tempo, e às dificuldades na propagação 

vegetativa. Em tais circunstâncias, a propagação in vitro proporciona um meio essencial de 

multiplicação de genótipos seleccionados (Savill e Kanowski, 1993).

A estabilidade genética de plantas in vitro é um requisito essencial para a silvicultura 

clonal de grande escala. Métodos para a detecção precoce da variação genética incluem 

observações morfológicas, métodos citológicos, e análise de ADN (Rani e Raina, 2003). Nos 

estudos de espécies de carvalho, o exame, realizado de uma forma aleatória às sequências de 

ADN, tem sido usado para verificar a estabilidade genética dos embriões. Através desta análise 

não foi detectada variação genética dentro de linhas de Quercus suber (Gallego et al., 1997), 

Quercus serrata (Ishii et al., 1999) ou Quercus robur (Sánchez et al., 2003). Estes estudos de 

genética in vitro relativamente a esta variação foram iniciados entre o zigoto, embriões ou

plântulas jovens. O controlo genético oferece uma alternativa atraente para a reprodução, uma 

vez que proporciona a transferência de genótipos seleccionados, sem afectar os seus 

antecedentes genéticos. Dentro da família Fagaceae, só Castanea sativa (Seabra e Pais, 1997;

1999) e Quercus robur (Roest et al., 1991; Wilhelm et al., 1996) têm sido transformadas.

A regeneração natural é o processo menos dispendioso para criar novos montados ou de 

renovar os envelhecidos, todavia a variedade de agentes destruidores do fruto das plantas 

jovens (predadores, pastoreio, fogo, etc.), bem como a inexistência de condições favoráveis à 

germinação, impedem esse repovoamento regular por esse método. Uma forma de desafiar este 

facto pode passar por serem criadas, em actividades práticas, numa escola, essas condições 

imprescindíveis ao sucesso da germinação. Previamente à abordagem deste fenómeno é 

importante estudar alguns aspectos relacionados com o desenvolvimento, estrutura, maturação 

e colheita das sementes, para que, posteriormente, os alunos possam ser elucidados sobre o 

processo evolutivo observado na actividade da germinação.
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4.2.4. Desenvolvimento da semente

Segundo Jones e Gaudin (2000), a evolução biológica produziu uma grande variedade 

de vida vegetal e, dentro do mundo das plantas, encontra-se uma grande diversidade no modo 

como se reproduzem. Uma característica que quase todas produzem é a alternância de uma 

geração haplóide com uma diplóide. As plantas haplóides são aquelas que produzem gâmetas. 

Por consequência, são designadas por gametófitas. Produzem óvulos e espermatozóides, por 

mitose, e estas fundem-se para formar um zigoto, a primeira célula na vida de uma planta 

diplóide. Esta cresce e, quando atinge a maturidade, produz células especializadas que se 

dividirão por meiose. Cada uma das células haplóides produzidas por meiose é a primeira 

célula na vida de um gametófito. Depois da meiose, os produtos celulares diferenciam-se em 

formas especializadas chamadas esporos. Sendo assim, as plantas diplóides são designadas por 

esporófitos. Quando o esporo germina, inicia uma série de divisões que levam a um novo 

gametófito e o ciclo está completo. Os gametófitos masculinos, representados pelos grãos de 

pólen, são produzidos em estruturas florais especializadas, as anteras ou sacos polínicos dos 

estames. 

As plantas com flores, produzem e retêm o gametófito feminino dentro do tecido do 

esporófito progenitor. Os gametófitos femininos são produzidos numa outra parte da flor, 

chamada ovário. O processo de produção do gametófito feminino varia entre as plantas de 

diferentes grupos, mas tipicamente três produtos meióticos desintegram-se e o sobrevivente 

inicia uma série de três divisões mitóticas, dando origem a uma estrutura haplóide com oito 

núcleos. Esta estrutura, contida na extremidade de uma estrutura pedunculada no ovário, é 

chamada saco embrionário, assim designado porque um embrião da planta se desenvolverá 

depois da fecundação. Os oito núcleos dispõem-se no saco segundo um padrão muito 

específico, com três núcleos em cada extremidade e dois na região central. Um destes funciona 

como oosfera, outros dois, denominados núcleos polares, unem-se para formar o núcleo 

primário do endosperma, enquanto os cinco remanescentes não intervêm directamente na 

reprodução. 

Os grãos de pólen, quando as anteras amadurecem, abrem ou fendem libertando-os, que

pela gravidade, pelo vento, pelos insectos ou outros meios, podem ser levados da antera para a 

estrutura especializada da flor, chamada pistilo, uma expansão do ovário. Depois de atingir o 

pistilo, o grão de pólen, caso seja viável, germina, produzindo um tubo polínico que abre 

caminho, crescendo para o interior através do estilete, ou seja, do estilete até ao ovário. Dentro 

deste, o tubo polínico continua a crescer em direcção ao óvulo, penetrando finalmente no saco 
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embrionário. O ritmo de crescimento dos tubos polínicos através do estilete é muito variável. 

Na maioria das espécies de carvalhos o processo de fertilização requer 12 a 14 meses. Na 

maioria das angiospérmicas o período, que vai da polinização à fecundação, dura 

aproximadamente 24 a 48 horas. Entretanto, dá-se uma divisão nuclear no tubo polínico, um 

dos dois núcleos, existentes no grão de pólen, divide-se e produz dois núcleos gaméticos 

masculinos a partir de um dos núcleos primitivos. Depois de o tubo polínico ter entrado no 

saco embrionário, estes dois núcleos gaméticos masculinos são libertados, e um migra para a 

região central, fundindo-se com os dois núcleos polares do óvulo, já aí presentes. O núcleo 

assim formado é agora triplóide, pois possui três conjuntos de cromossomas. Ele dividir-se-á 

para formar o endosperma4, e o segundo núcleo gamético masculino fecunda o núcleo do óvulo 

para originar um zigoto5 diplóide. Esta dupla fecundação é característica das angiospérmicas. 

Enquanto o endosperma e o embrião se desenvolvem, os tecidos maternos à volta do saco 

embrionário diferenciam-se para produzir uma casca da semente protectora que o envolve. Este 

conjunto do embrião, do endosperma e da casca designa-se semente. As sementes das plantas 

com flores desenvolvem-se numa região da flor chamada ovário.

Nos carvalhos, o embrião absorve o endosperma e aumenta até ocupar todo o espaço 

interior ao tegumento da semente, sendo o alimento armazenado nos cotilédones. Enquanto o 

embrião se expande, os tegumentos desenvolvem-se em invólucro da semente e a parede do 

ovário desenvolve-se em fruto. Apesar do mesmo indivíduo produzir gâmetas dos dois sexos, a 

reprodução sexual exige a união de dois indivíduos diferentes, a fim de poder dar-se a troca de 

material genético.

4.2.5. Estrutura, maturação, colheita e conservação da semente

As sementes das árvores variam quanto à dimensão e à complexidade estrutural. No 

caso das glandes do carvalho, o alimento está armazenado nos cotilédones, a semente está 

inclusa no tegumento do fruto ou pericarpo e este protege o embrião da desidratação e dos 

danos mecânicos, nomeadamente de ataques de insectos e microrganismos. Rapidamente as 

sementes perdem a viabilidade de germinação, quando armazenadas por longos períodos de 

tempo, ou seja, são sementes sensíveis à dessecação, daí serem denomin adas recalcitrantes 

(Roberts, 1973).

Segundo Prewein et al. (2005) todas as sementes contêm o embrião duma nova planta, 

envolvido por um ou mais (vulgarmente dois) invólucros, denominados tegumentos. Quando a 

4 Tecido que proporciona a nutrição ao embrião em crescimento, quando a semente germina e que resulta da diferenciação e 
crescimento de um núcleo triplóide.
5 Primeira célula que por aumento e diferenciação de células origina um embrião.
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semente possui apenas um tegumento, este é geralmente espesso e lenhoso e, quando possui 

dois, o mais interno é quase sempre fino e membranoso.

Os embriões das sementes de diferentes espécies de plantas diferem acentuadamente em 

tamanho e aspecto. O embrião é uma “planta pequena”, relativamente simples, formada de 

cotilédones ou folhas embrionárias/seminais ligadas a um eixo rudimentar, o hipocótilo, que 

numa das extremidades suporta o ápice do caule ou plúmula e, na outra, o ápice da raiz ou 

radícula, ou seja, é a parte do embrião entre a inserção dos cotilédones e a extremidade 

superior da radícula. A plúmula localiza-se, geralmente, logo acima do ponto em que os 

cotilédones se ligam ao hipocótilo. Os cotilédones dos embriões das sementes dos carvalhos 

são relativamente grandes e espessos, funcionado como órgãos de acumulação de reservas que 

facultam o alimento necessário ao crescimento da planta até que as folhas secundárias iniciem 

a fotossíntese. As sementes do carvalho têm maior teor em água no eixo embrionário em 

comparação com o cotilédone. 

O desenvolvimento do embrião das espécies em estudo tem sido dividido com base em 

características morfológicas e histológicas e observam-se quatro fases diferentes. Inicialmente 

ocorre uma activa divisão celular até o embrião atingir a fase globular com, aproximadamente, 

5 mm de comprimento. Na segunda fase tem lugar um exponencial crescimento do embrião. 

Nas fases I e II diminui o teor de humidade. A fase III é caracterizada como uma transição sem 

alterações morfológicas, onde o início da fase de maturação ocorre e os embriões atingem um 

comprimento de 27-30 mm. Quando os embriões estão totalmente maduros (fase IV) exibem 

um grande número de grãos de amido6 e proteínas nos cotilédones .

Durante o desenvolvimento e a maturação ocorre nas sementes e, frequentemente, nos 

tecidos que a envolvem, uma intensa actividade fisiológica. É manifesto que as sementes e os 

frutos em desenvolvimento podem também obter água à custa dos tecidos circundantes 

(Finkelstein et al., 1985). Quando a semente está madura, o crescimento do embrião pára, o 

transporte de produtos cessa e diminui, em regra, o teor de água. Portanto, a semente já não 

depende fisiologicamente da árvore. Nesta altura forma-se com frequência uma camada de 

abscisão que provoca a queda do fruto contendo as sementes, sendo a desidratação uma das 

causas mais comuns da sua perda da viabilidade. As sementes do carvalho são susceptíveis a 

este fenómeno.

Normalmente, a viabilidade das sementes é prolongada pela conservação a baixas 

temperaturas, já que há uma redução do metabolismo (Ashton e Larson, 1996). Embora a 

6 Assumindo que a sacarose é o principal hidrato de carbono transportado no floema.
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emergência total das plantas não dependa do estado fisiológico do fruto, o tempo necessário 

para emergirem é, significativamente, reduzido com a sua conservação (Merouani et al., 

2001c). Por exemplo, as bolotas acabam por perder a viabilidade se armazenadas por longos 

períodos de tempo (geralmente não superior a um ano). Gribko e Jones (1995) fizeram estudos 

para identificar frutos danificados por insectos da família Curculionidae. Para tal foram testar a 

capacidade de flutuarem em água e, apenas aqueles que afundam foram, posteriormente, 

utilizados nos testes de germinação. Um método segundo os autores confiável para testar a 

viabilidade das bolotas e que pode ser utilizado nas actividades práticas da germinação.

4.2.6. Germinação

O tegumento duma semente é um tecido seco, relativamente duro, constituído, 

essencialmente, por células mortas. Nalguns tipos de sementes, o tegumento pode contituir 

uma barreira ao crescimento do embrião e à penetração de água e oxigénio. Assim, antes da 

germinação, o endosperma ou o tegumento, ou ambos, devem tornar-se permeáveis à água e ao 

oxigénio e, também penetráveis pela extremidade da radícula do embrião. Excluindo a sua 

porção cotiledonar, um embrião constitui-se, essencialmente, por células potencialmente 

meristemáticas.

Muitas sementes passam por uma fase de dormência antes da germinação. A semente é 

uma estrutura inactiva que permite à planta a sobrevivência às condições adversas do ambiente, 

encerrando uma planta embrionária e uma quantidade relativamente grande de substâncias 

nutritivas armazenadas, necessárias durante o período de germinação. Nas sementes dormentes,

o embrião possui um armazenamento de reservas mas apresenta défices hídricos (Bonetta e 

McCourt, 1998). Embora o termo dormente se empregue muitas vezes, em sentido lato, para 

designar as sementes que não germinam, em sentido mais restrito esta designação aplica-se, 

geralmente, às sementes que não germinam por razões internas, mesmo quando todas as 

condições ambientais são óptimas para a germinação.

Segundo Jones e Gaudin (2000), quando uma semente está para germinar, há seis 

condições que limitam o crescimento do embrião: (1) a água deve atingir as células 

embrionárias; (2) as reservas têm que ser hidrolisadas, antes de serem utilizadas como 

substratos respiratórios; (3) uma quantidade suficiente de oxigénio deve atingir as células do 

embrião; (4) os inibidores, quando presentes, têm de remover-se ou tornar-se inoperantes; (5) a 

quantidade de enzimas hidrolíticas deve aumentar, e (6) o tegumento deve tornar-se penetrável 
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pelo embrião em crescimento, ocorrendo diferenciação das células nos diversos tecidos e 

órgãos de uma planta. 

Na grande maioria das sementes, incluindo as glandes do carvalho, todas estas 

condições limitantes podem ultrapassar-se, directa ou indirectamente, pela simples colocação 

da semente num substrato húmido (Hosner, 1957; Briscoe, 1961). Para algumas sementes, o 

vapor de água de uma atmosfera bastante húmida é suficiente para provocar a imbebição e 

subsequente germinação das sementes. As moléculas de água que entram nas sementes secas 

provocam uma força de imbebição considerável, muitas vezes suficiente para fazer estalar o 

tegumento, vencendo-se assim esta limitação física. Noutras espécies, o tegumento não estala 

em consequência da referida força, mas é antes rompida pela pressão interna, criada pelo 

crescimento da radícula e/ou pela digestão enzimática do tegumento, e de outros tecidos que 

rodeiam o embrião.

Há sementes que, quando intactas, são tão impermeáveis à água que não se verifica 

imbebição. Essas sementes só germinam quando escarificadas, ou seja, é realizado um 

tratamento, mecânico ou químico, que provoca o adelgaçamento ou a ruptura do tegumento. 

Na natureza os tegumentos são, muitas vezes, degradados ou adelgaçados pela acção de 

bactérias e fungos do solo. A degradação da referida casca também pode ser o resultado da 

passagem destas pelo tubo digestivo de pássaros e outros animais.

Tlk e Alptekn (2005) realizaram estudos acerca das características da bolota (tamanho e 

peso), acerca dos efeitos da temperatura e do armazenamento deste fruto na germinação. Os 

estudos do laboratório indicaram que as características da bolota não afectavam a germinação. 

Nenhuma diferença foi observada quando as bolotas germinavam a 20ºC ou a 30°C. O 

armazenamento não afectou, significativamente, a germinação embora a sua percentagem 

tenha declinado, ligeiramente, no caso das bolotas terem estado armazenadas durante um ano.

Para testar os efeitos das inundações na germinação de sementes, Guo (1988) enterrou 

bolotas 2 cm abaixo da superfície do solo, tendo-o saturado com água destilada. A área foi

protegida com uma tela (1,2 centímetros de malha) para manter as sementes fora do 

alcance/consumo dos animais. A capacidade das bolotas resistirem aos danos causados por 

inundações depende de muitos factores, como por exemplo, da variação genética, propriedades 

da bolota (tratamento prévio, qualidade e dormência), condições de inundação (profundidade, 

duração e quantidade da água). O aumento da temperatura, associado ao alagamento do solo,

pode conduzir a prejuízos, devido ao aumento da taxa de metabolismo anaeróbio, o que pode 

vir a danificar as sementes através da acumulação de materiais tóxicos (Martin et al., 1991).
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A regeneração natural de Quercus spp. é considerada como um método com grandes 

problemas para o estabelecimento de novas espaços verdes na Europa, Ásia e América do 

Norte. Para isso contribui a quantidade e a qualidade da bolota, a predação e a baixa taxa de 

crescimento das plântulas de carvalho são alguns factores explicativos para esta dificuldade 

(Kanazawa, 1975; Crow, 1988; Harmer, 1995 e Nilsson et al., 1996).

Os carvalhos são exemplo de plantas com sementes “grandes”. A dispersão destas 

sementes é muitas vezes limitada pelo número de potenciais consumidores (Janzen, 1971, 

1976; Silvertown, 1980), tais como aves (Vander Wall e Balda, 1977; Bossema, 1979) e 

mamíferos (Stapanian e Smith, 1978; Vander Wall, 1993). Herrera (1995) demonstrou o 

impacto destes animais na germinação das bolotas, impedindo o seu acesso a uma determinada 

zona. Neste caso, 90% das bolotas germinaram.

Por outro lado, os animais, também podem ser eficazes na sua dispersão, pois apesar de 

as consumirem, também acumulam a maior parte das remanescentes no solo como futura 

reserva alimentar (Steele e Smallwood, 2002). Pequenos mamíferos podem ter um efeito 

benéfico na dispersão das sementes, pois quando as armazenam, cobrindo-as, acaba por 

facilitar o processo de germinação, o que constitui um dos requisitos essenciais a este processo 

de desenvolvimento das plantas (Darley e Johnson-Hill, 1981).

Num estudo realizado por López-Barrera, F. (2005), no México, ficou demonstrado que 

a taxa de germinação é superior no caso das bolotas estarem cobertas por matéria orgânica 

morta. A cobertura vegetal assume uma sublime importância na germinação das bolotas, 

assumindo um efeito positivo, alterando o isolamento, a temperatura do solo, o pH, e alterando 

a disponibilidade de humidade (Jarvis, 1964; Ahlgren e Ahlgren, 1981). Uma camada com 

cerca de 2,5-3 cm acima das bolotas, permitiu reduzir as perdas de água, tendo facilitado a 

germinação. Esta situação torna-se útil em locais onde se regista uma disponibilidade de água 

reduzida.

Em 1968, Shaw apurou que bolotas semeadas, na superfície de folhas de carvalho,

apresentaram mais sucesso na germinação do que aquelas que foram enterradas. O autor

sugeriu que tal se devia à elevada humidade do ar e quando enterradas teriam um nível letal de 

humidade. No interior de uma floresta este aspecto pode não ser requerido pois quando existe 

uma camada de folhas, relativamente, espessa a envolver o solo, este pode oferecer boas 

condições de germinação, pois pode encontrar-se com a percentagem de humidade apropriada.

No entanto, para estudos com Quercus crassifolia foi observado uma maior incidência de 

podridão em bolotas cobertas por uma densa camada de folhas, comparativamente a solos sem 

cobertura. No mesmo habitat, bolotas de Quercus rugosa, cobertas por uma ampla camada de 
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folhosa, desenvolvem um maior número de plântulas que as que se encontram desprotegidas. 

Desta forma, bolotas de Quercus crassifolia, com relativamente rápida germinação, são mais 

susceptíveis à excessiva humidade do que as da outra espécie em estudo. Em suma, os efeitos 

da referida cobertura, da humidade e de outros factores não se aplicam a todas as espécies de 

igual modo.

Em relação aos mecanismos de germinação das sementes, estes podem dividir-se em 

dois grupos principais de acordo com o comportamento dos cotilédones durante o referido 

desenvolvimento: (1) se os cotilédones emergem do solo a germinação é denominada epígea; 

(2) no caso das árvores em estudo é designada hipógea, pelo facto dos cotilédones 

permanecerem no solo, pois não se verifica o alongamento do hipocótilo. A radícula alonga-se 

no início da germinação e a plúmula cresce para o exterior do solo devido ao rápido 

alongamento do epicótilo, que é a zona do caule compreendida entre os cotilédones e as 

primeiras folhas.

A manifestação visível da germinação é o alongamento da extremidade da raiz através 

da casca da semente para o solo, e a quase simultânea extensão da extremidade do caule

(Figura 1a). Este crescimento resulta, inicialmente, da expansão de células já presentes no 

embrião. A germinação pode considerar-se terminada quando as plantas tiverem produzido 

uma superfície fotossintética suficiente para o seu próprio abastecimento em alimento. O 

número de células presente é aumentado por divisões celulares que ocorrem nos vértices do 

caule e da raiz. Quando o caule embrionário se desenvolve em direcção à luz, as primeiras 

folhas abrem e desdobram-se para expor as suas superfícies (Figura 1b). Neste ambiente, o 

caule jovem está sujeito a novas condições ambientais, como rápidas alterações de temperatura 

e de humidade e períodos alternantes de luz e escuridão.

Figura 1 – Duas das etapas evolutivas da germinação da bolota (a e b).

b

a
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O aspecto apresentado pelos cotilédones, no solo, a partir do momento em que a futura 

planta começa a produzir o seu próprio alimento, pode ser observado na figura 2.

Figura 2 – Cotilédones da bolota que permanecem no solo numa situação de germinação hipógea.

Quando as plântulas de dicotiledóneas se desenvolvem na ausência de luz, as folhas 

crescem apenas ligeiramente. Uma pequena exposição à luz, principalmente aos comprimentos 

de onda curta da banda do vermelho, permite a total, ou quase total, expansão foliar. A

diminuição da humidade do solo afecta, significativamente, o crescimento das plântulas 

(Meyer et al., 1983; Kozlowski et al., 1991; Nambiar e Sands, 1993; Collet et al., 1996).

4.2.7 Activação enzimática

Dois dos factores que concorrem para manter a dormência de uma semente seca são: (1) 

dispor de, relativamente, poucas reservas directamente utilizáveis na respiração das células do 

embrião e (2) possuir enzimas hidrolíticas activadas numa baixa concentração. Estes dois 

factores interligados podem anular-se pela simples entrada de moléculas de água na semente. 

As reduzidas concentrações de enzimas hidrolíticas activas numa semente em dormência, 

podem dever-se ao facto das moléculas da enzima estarem presentes numa forma inactiva ou 

porque a via metabólica que leva à síntese das referidas moléculas estar bloqueada. A 

hidratação de certas proteínas desidratadas pode alterar a configuração da molécula. Moléculas 

enzimáticas, inactivas na configuração desidratada, podem tornar-se activas, isto é, capazes de 

catalizar uma dada reacção metabólica, quando passam à forma hidratada. As moléculas de 

água podem ainda exercer uma acção indirecta na síntese de novas enzimas. Há uma outra via 

pela qual a referida síntese pode bloquear-se: através da repressão do código do ADN que, não 

sendo transcrito no mARN, deixa de codificar a síntese de uma dada enzima. 

As enzimas hidrolíticas que participam na germinação são basicamente de dois tipos: 

(1) as que promovem a digestão das reservas acumuladas no interior da semente e (2) as que 

hidrolisam os componentes da parede celular (Jones e Gaudin, 2000). Segundo estudos 

realizados por Németh et al. (2004), durante a primeira fase de germinação, que normalmente é 
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chamada de embebição (3-7 dias), é difícil acompanhar as alterações morfológicas devido à 

falta de visibilidade. Ao acompanharem a germinação do carvalho europeu (Quercus cerris L.)

observaram que, graças ao processo de embebição, ocorria catabolismo de nutrientes e um 

aumento de massa devido às quantidades de água e de oxigénio transportadas para o tecido.

Em reacções hidrolíticas, as enzimas aumentam as concentrações de materiais 

dissolvidos nos tecidos (por exemplo, glucose e maltose). A pressão osmótica nas sementes é 

aumentada pelas concentrações dos solutos e desta forma, por osmose, ocorre entrada de água 

de forma contínua para o interior da bolota, o que pode vir a explicar o incremento do seu 

volume durante a germinação. Ao longo do tempo, a proporção de nutrientes, armazenados nas 

células, diminui e como resultado a densidade da bolota também diminuirá com consequente 

diminuição do fluxo de água.

4.2.8. O papel das hormonas

O crescimento da planta começa com a germinação da semente, um processo 

controlado por hormonas. Duas dessas hormonas são a giberelina e a auxina.

A giberelina auxilia a mobilizar reservas alimentares acumuladas. Difunde-se do 

embrião para quase todos os tecidos da semente, onde provoca nas células a síntese e a 

libertação de enzimas digestivas, que desintegram grandes moléculas (amido, celulose, 

proteínas, gordura e ácidos nucleicos), que se encontravam armazenadas, em moléculas mais 

pequenas (açucares simples, aminoácidos, ácidos gordos, glicerol e nucleótidos), que podem 

ser utilizadas pelo embrião em crescimento como material para formação de novos tecidos da 

planta e como fonte de energia. É uma hormona que estimula a germinação de sementes, o 

crescimento dos caules, a floração, em algumas plantas e o desenvolvimento dos frutos.

A auxina estimula o crescimento e desenvolvimento da planta, em resposta à luz e à 

gravidade. O embrião, à medida que cresce, produz novas células em cada extremidade e, em 

resultado do aumento das dimensões destas, e de outras já presentes, as extremidades anterior e 

posterior são empurradas para o solo envolvente. A extremidade destinada a formar o caule 

começa a curvar-se para a superfície do solo, ao mesmo tempo que a extremidade destinada a 

formar as raízes começa a curvar-se para baixo, afastando-se da superfície do solo.

O crescimento direccional do caule e da raiz resulta do alongamento desigual de células 

em lados opostos da planta, devido a diferentes concentrações da referida hormona nessas 

células. Se se medir o aumento das dimensões na célula, no troço em curvatura de uma raiz ou 

de um caule colocados horizontalmente, verifica-se que a curvatura resulta de uma grande 

expansão de células de um lado do órgão e uma expansão relativamente pequena no lado 
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oposto. Esta expansão desigual obriga a raiz a curvar para a parte inferior e o caule para a parte 

superior. As diferenças nestes valores de concentração podem resultar da gravidade ou da 

desigual exposição à luz (Jones e Gaudin, 2000).

Um dos efeitos desta hormona em células novas é tornar as suas paredes celulares 

relativamente elásticas, capazes de expansão se nelas for exercida pressão pelo protoplasma. Se 

uma célula jovem for colocada em água pura, esta entrará na célula, provocando um aumento 

da pressão interna que se exerce contra a parede. Se esta for tornada elástica pela auxina, a 

célula aumentará gradualmente de volume à medida que nela penetra mais água. Uma das 

características das moléculas de auxina é tornarem-se inibidoras em elevadas concentrações. 

A presença ou ausência de luz é responsável, respectivamente, por caules relativamente 

curtos ou compridos que ocorrem nas plantas que crescem à luz forte ou fraca. Esta resposta é 

provocada pela diferença de nível de auxina, resultante das diferentes intensidades luminosas.

Os caules de sementes germinadas no escuro, ou em luz de intensidade muito baixa,

crescem muito mais do que na presença de luz intensa. Os níveis desta hormona são mais 

elevados nas plantas crescidas no escuro do que naquelas crescidas à luz, sendo o caule 

comprido o resultado do alongamento celular induzido pela auxina. As plantas muito jovens,

crescidas à luz, podem não ser tão altas como as crescidas no escuro, mas os seus caules são 

mais espessos e fortes, o que pode ser considerado uma vantagem para a sua sobrevivência.

Actualmente são conhecidas, além das duas hormonas mencionadas, vários compostos 

que desempenham um papel na regulação do crescimento e desenvolvimento da planta. As 

citoquininas estão presentes em pequeníssimas quantidades nas sementes e nos tecidos das 

plantas em crescimento onde actuam, mutuamente, com outras hormonas para aumentar o 

ritmo de divisão celular nos tecidos em crescimento. Há também provas de serem hormonas 

que influenciam a diferenciação das células em tecidos especializados. Estimulam a divisão 

celular e o desenvolvimento de gomos laterais, a germinação de sementes, o desenvolvimento 

dos frutos e o metabolismo celular, impedindo ou retardando o envelhecimento dos órgãos 

vegetais, sobretudo nas folhas.

Em muitas espécies a floração é restrita a um período específico do ano porque a 

hormona que provoca a floração é produzida em resposta a condições do meio que ocorrem 

somente neste período. O estímulo responsável pela produção desta hormona é a duração da 

escuridão no ciclo diário de 24 horas. As condições de duração da noite que levarão uma 

determinada espécie de planta a dar flor chamam-se condições indutivas e uma planta que 

recebe tal estímulo diz-se induzida.
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A folha é o órgão sensível ao estímulo de um dado período escuro, como pode ser 

demonstrado conservando toda uma planta, excepto uma folha, sob condições não indutivas, e 

a única folha restante em condições indutivas, durante alguns dias. Dado um tal estímulo, a 

planta produzirá flores dentro de poucas semanas. Esta experiência demonstra que a folha 

origina uma substância que provoca a floração, e que os comprimentos relativos dos períodos 

de luz e escuridão durante um período de 24 horas constituem o estímulo ambiental que regula 

a produção desta hormona (Jones e Gaudin, 2000).

4.2.9. Crescimento primário

O crescimento primário de uma planta jovem resulta do aumento das células produzidas 

nos vértices do tronco e da raiz. Estes vértices, denominados meristemas apicais, persistem e 

mantêm a capacidade de produzir células durante toda a vida da planta. As células, produzidas 

a partir destes tecidos, diferenciam-se e tornam- se células com funções especializadas.

No vértice do caule, as células, dispostas na periferia da sua extremidade, diferenciam-

se numa camada protectora denominada epiderme. As células que se localizam na região mais 

interna diferenciam-se num tipo de células arredondadas, relativamente grandes, chamado 

parênquima. Os grupos de células situados entre a epiderme e as regiões centrais da 

extremidade do caule começam a alongar-se e a produzir espessamentos característicos na 

parede. Estas células produzirão floema primário e xilema primário, o tecido vascular que 

conduz os nutrientes e a água através de toda a planta. Enquanto se efectua esta diferenciação 

interna, grupos de células ocorrem como elevações na superfície da extremidade do caule e 

aumentam de dimensões. Estas elevações são os primórdios da folha e desenvolver-se-ão nas 

folhas da planta. A taxa de expansão não é idêntica em todas as partes de uma folha porque os 

meristemas marginais permanecem e são responsáveis pela expansão lateral (Jones e Gaudin,

2000).

4.2.10. Crescimento secundário

Em diversas plantas, o crescimento pode dever-se inteiramente a células produzidas por 

meristemas primários nos vértices do caule e da raiz, como acontece sobretudo nas plantas 

anuais. Contudo, numerosas plantas persistem durante muitos anos e o crescimento resulta 

frequentemente da produção de células por meristemas secundários.

As plantas lenhosas encerram um câmbio vascular, um cilindro de células 

meristemáticas que produzem xilema e floema, o que vai provocar um aumento de diâmetro. 
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Este câmbio vascular é contínuo na planta e estende-se desde o caule até à raiz, produzindo 

novo tecido vascular em ambos os órgãos. As plantas lenhosas também possuem uma região 

meristemática denominada câmbio suberoso, que produz células que se diferenciam no 

revestimento suberoso representado pela casca de uma árvore. Em conjunto, os dois câmbios 

são responsáveis pelo crescimento secundário da planta, e os tecidos produzidos pelo câmbio 

vascular são designados xilema secundário e floema secundário.

No final da estação de crescimento, a planta pode morrer ou entrar num estado inactivo, 

o metabolismo é reduzido, e ocorre cessação de crescimento, até ao início de uma nova estação 

de desenvolvimento, que é a Primavera seguinte (Jones e Gaudin, 2000).

4.3. A degradação de folhosa

O solo é um ambiente muito complexo, sendo a região da crosta terrestre onde a 

Geologia e a Biologia se encontram. É um sistema complexo onde matérias inertes, matéria 

orgânica e seres vivos intervêm, e cuja estrutura dinâmica resulta da interacção entre factores 

climáticos, geológicos, biológicos e físico-químicos (Pelczar et al., 1997).

A biologia do solo compreende um vastíssimo rol de organismos, micro e 

macroscópicos, que coabitam dinamicamente e desenvolvem, parcial ou integralmente, os seus 

ciclos vitais no solo. Estes seres vivos são essenciais em vários ciclos biogeoquímicos, onde os 

elementos são oxidados e reduzidos e, sem a existência destes ciclos, a vida na Terra deixaria 

de existir, pois são responsáveis pela reciclagem7 de elementos importantes como o enxofre, o 

azoto e o carbono (Tortora et al., 1998).

Reacções de decomposição oxidativa estão na base de obtenção de energia para a 

sobrevivência e crescimento dos microrganismos (Gerard, 2000). Sendo assim, uma parte 

destes nutrientes é imobilizada ao passar a fazer parte dos constituintes dos organismos do 

solo, ou seja, a decomposição de um dado tipo de cobertura morta induz, inicialmente, a 

actividade de alguns organismos para os quais serve como fonte de energia e nutrientes. Os 

produtos residuais dessa decomposição inicial tornam-se então úteis a outros tipos de vida, 

estabelecendo-se relações sintróficas e antagónicas que mantêm o equilíbrio da comunidade 

biológica como um todo. Essa ilimitada sucessão de ciclos biológicos constitui o solo vivo, que 

é a chave da fertilidade, pois fornece escalonadamente os nutrientes necessários à nutrição das 

7 A matéria orgânica do solo, que contém a maioria das reservas de N para a nutrição das plantas, bem como uma 

larga proporção do P e S, provém dos restos das plantas, dos resíduos e excrementos de animais, e desempenha um papel 

importante,  e bem conhecido, na manutenção da fertilidade do solo e na recuperação de solos degradados.
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plantas e evita perdas por lixiviação e erosão, ou seja, promove a potencialização dos 

nutrientes que passam para a forma orgânica (imobilização) e, à morte do organismo, retomam 

ao solo por mineralização (Eira, 1995).

A influência geral da fauna do solo na decomposição, da matéria orgânica e ciclagem 

de nutrientes, pode ser resumida nos seguintes tópicos: fragmentação inicial da matéria 

orgânica, principalmente na decomposição da madeira; decomposição de uma pequena fracção 

de nutrientes e macromoléculas nos processos digestivos; pequena interferência nas taxas 

respirométricas no solo; muitos componentes da fauna (minhocas, ácaros, rotíferos, 

protozoários, etc.) nutrem-se de bactérias e outros microrganismos que atingem elevada 

densidade durante os primeiros estágios de decomposição da matéria orgânica (Almeida, 1985; 

Petersen e Luxton, 1982). As comunidades de decompositores que predominam na biosfera 

constam de muitas espécies, que com a sua acção encadeada podem realizar uma completa 

decomposição.

No reino animal, segundo Peterson e Luxton (1982), o grupo ecológico da fauna 

compreende a microfauna (Protozoa, Nematoda, Turbellaria, Rotifera, Tardigrada e Crustacea), 

a mesofauna (parte da Oligochaeta, Collembola, Protura, Diplura, Pauropoda, Symphyla e 

Acari) e a macrofauna [parte da Oligochaeta, Diplopoda, Díptera (nas fases larvares), Isoptera, 

Trichoptera (fase larvar), Lepidoptera (fase larvar), Coleoptera, Chilopoda, Arachnomorpha, 

Formicoidea e Gastropoda]. Se se considerar os organismos do solo em termos de classe de 

dimensão, reconhecem-se normalmente três grupos (Fenton, 1947):

I. o microbiota, inclui as algas do solo (essencialmente os tipos verde, azul-verde ou 

azul), as bactérias (organismos mais numerosos), os fungos (incluindo as leveduras e os 

bolores) e os protozoários (incluindo as amibas, os ciliados e, especialmente, os flagelados 

incolores).

Algo que determina o tipo de espécies predominantes são o tipo de nutrientes presentes 

no solo. Na microflora do solo há a considerar os organismos autotróficos e heterotróficos. 

Estes últimos são muito importantes na decomposição dos resíduos orgânicos do solo e na 

formação do húmus. A microfauna é muito importante na camada ou horizonte A dos solos,

onde as folhas são degradadas na presença de oxigénio. Depois, um pouco mais abaixo, a flora 

tende a acabar o catabolismo iniciado pela microfauna, acabando por ser destruídos todos os 

vestígios estruturais da citologia das plantas (Correia, 1986).

A actividade biológica no solo é maior nos primeiros centímetros do topo, diminuindo

rapidamente com a profundidade, pois o número de organismos, por grama de solo, diminui da 

camada A para a C, tal como declina a proporção de aeróbios/anaeróbios. Os organismos 
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aeróbios são em geral benéficos para os solos e para as plantas, e dentro destes os 

heterotróficos produzem muita biomassa, água e CO2 e libertam elementos essenciais, tais 

como, azoto, fósforo e enxofre a partir de combinações orgânicas, enquanto os autotróficos, 

tais como, as bactérias nitrificantes e oxidantes de enxofre, produzem NO 3 e SO2-
4 (Correia, 

1986). Segundo o mesmo autor, os organismos anaeróbios produzem apreciáveis quantidades 

de compostos orgânicos simples, sobretudo ácidos orgânicos (ácido láctico, butírico, etc., que 

em elevada concentração podem ser tóxicos), CO2 e metano. A partir da fracção orgânica 

azotada libertam-se aminas voláteis, amoníaco, azoto elementar e até SH2  e enxofre.

Em meio predominantemente anaeróbio ocorre uma actividade biológica reduzida, 

sendo a alteração dos resíduos orgânicos muito lenta, o que origina a acumulação desta numa

camada espessa. Em meio aeróbio, a actividade biológica pode ser rápida ou lenta tudo 

dependendo dos tipos de microrganismos activos. Em meio aeróbio activo a massa de resíduos 

orgânicos desaparece em cerca de 60-70% durante um período de um ano (mineralização 

activa) (Pelczar et al., 1997).

As bactérias são seres procariontes muito importantes na decomposição da matéria 

orgânica e na formação do húmus, o qual contribui para a fertilidade do solo pois melhora a 

sua estrutura, promove uma libertação lenta de nutrientes, aumenta a capacidade de 

tamponamento do solo, e a capacidade de retenção de água, o que proporciona uma textura 

favorável ao desenvolvimento das plantas. A maioria das bactérias do solo é heterotrófica, 

podendo-se encontrar espécies de Bacillus, Clostridium, Pseudomonas e Rhizobium, entre 

outras (Pelczar et al., 1997). O número e tipo destes seres vivos dependem das características 

físicas e químicas do solo, da quantidade e tipo de nutrientes disponíveis, humidade, grau de 

arejamento, temperatura, pH, aplicação de adubos, dejectos de esgotos, interacções entre 

espécies microbianas, bem como a presença de raízes e a extensão do sistema radicular no solo.

As cianobactérias, bactérias fotossintéticas, desempenham um papel importante na 

degradação das rochas em solo, pois conseguem crescer na superfície das que se encontram

expostas, onde as suas células se acumulam criando depósitos orgânicos. Fica desta forma 

criada uma base inicial de nutrientes que suporta o crescimento de outras espécies de bactérias, 

o que permite por sua vez promover o crescimento de outros seres vivos. A produção de 

ácidos, durante o metabolismo microbiano, que dissolve os constituintes minerais da rocha, e a 

acumulação gradual de matéria orgânica formam uma base nutritiva mais completa que, por 

sua vez, vai permitir o crescimento de líquenes, em seguida, musgo e, finalmente, plantas 

superiores (Pelczar et al., 1997).
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Os fungos apesar de serem menos numerosos do que as bactérias, possuem uma 

biomassa superior. Desenvolvem-se melhor em solos ácidos e toleram variações mais amplas 

de humidade. São organismos eucarióticos, não fotossintéticos, logo heterotróficos. Habitam o 

solo centenas de espécies e existem em maior número junto à superfície, devido à presença de 

oxigénio. Dos organismos do solo são os mais aptos para decompor a lenhina, sendo, em geral,

menos exigentes em cálcio e mais tolerantes à acidez do que as bactérias. Penicillium spp. e 

Aspergillus spp. são os fungos mais comuns no solo (Lim, 1998). Estes seres vivos possuem 

uns filamentos não ramificados que formam uma rede subterrânea correspondente à porção 

vegetativa, ou seja, não reprodutora dos fungos, os chamados micélios fúngicos, cuja 

acumulação no solo melhora a sua estrutura física.

Muitos dos protozoários do solo alimentam-se de materiais orgânicos e bactérias, e o 

seu número varia de poucas centenas a várias centenas de milhares, por grama, em solos ricos e 

húmidos (Lim, 1998).

Algumas algas realizam a fotossíntese e outras fixam o azoto do ar, desenvolvendo-se 

sobretudo na camada superficial dos solos encharcados. As principais espécies de algas 

presentes no solo são as algas verdes Chlorophyta e as diatomáceas Chrysophyta. Predominam 

próximo da superfície do solo, pois são seres fotoautotróficos, que necessitam de luz solar. A 

sua presença é tanto mais imprescindível quanto menos fértil é o solo, pois em locais 

improdutivos podem ser responsáveis pela acumulação de matéria orgânica devido à realização 

da fotossíntese (Pelczar et al., 1997).

II. o mesobiota inclui os nemátodes, pequenos oligoquetas, larvas de insectos, ácaros do 

solo (Acarina) e os colêmbolos (Collembola). A figura 3 representa alguns dos organismos 

característicos, que são facilmente extraídos do solo através de um funil de Berlese ou pelo 

funil de Tullgren.

Figura 3 – Artrópodes representativos do mesobiota da manta morta e do solo: 1. Dois ácaros 
oribatídeos (A- Eulohmannia, B- Pelops); 2. Um proturo (Microentomon); 3. Um tisanuro (Japyx); 4. 
Um tisanóptero; 5. Um sínfilo (Scolopendrella); 6. Um paurópodo (Pauropus); 7. Um estafilinídeo
(Staphylinidae); 8. Um colêmbolo (Entomobrya); 9. Um pseudoescorpião (ou quelonectídeo); 10. Um 
diplópodo; 11. Um quilópodo; 12. Uma larva de escravelho. (1, reproduzido de Baker e Wharton, 1952; 
2, 3, 4 e 12 reproduzidos de Chu, 1949).

Fonte: Odum (1997). 5.ªedição. Fundamentos de Ecologia. Fundação Calouste Gulbenkian.
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III. o macrobiota inclui os insectos maiores, as minhocas (Lumbricidae) e outros 

organismos que podem facilmente separar-se a olho nu. As minhocas não se encontram em 

solos com pH inferior a 4,5, nem em solos secos, nem muito compactos ou encharcadiços. A 

sua abundância no solo indica a sua boa qualidade, pois incorporam os detritos vegetais que 

caem no interior do solo, até 15-20 cm de profundidade, através dos canais que abrem e que 

facilitam a actuação microbiana (Gerard, 2000). Os vertebrados escavadores, como as 

toupeiras, os esquilos e os geomídeos (como Geomys spp) também podem ser incluídos neste 

grupo. Estes decompositores podem ser encontrados em todas as comunidades terrestres, 

embora estejam, especialmente, concentrados nas camadas superiores do solo incluindo a 

folhosa.

Os organismos herbívoros e detritívoros são de extrema importância na formação inicial 

e desenvolvimento de um solo, dado que potenciam a formação do húmus, catalisando os 

processos de reciclagem de nutrientes. Os anelídeos para além das suas funções detritívoras, 

facilitam a drenagem e arejamento do solo, ao deslocarem-se verticalmente, escavando 

galerias. Estes organismos são ajudados pela acção física de factores ambientais (temperatura, 

precipitação atmosférica, vento, etc.), pela mão do Homem (cultura do solo), pela acção 

química resultante da actividade da água, luz, ar e pH do meio.

O processo de decomposição é complexo, sendo regulado pela interacção entre 

organismos do solo, factores ambientais e pela qualidade do substrato. As quantidades dos 

restos de vegetais e resíduos animais, que são devolvidos aos solos, variam muito consoante os 

climas, o tipo de vegetação e a agricultura dos solos. Os microrganismos, devido à sua 

diversidade e resistência, ocorrem em número mais elevado e adaptam-se mais facilmente às 

alterações que acontecem no solo do que os macrorganismos (Correia, 1986).

O ar do solo contém menos O2 que o ar atmosférico, podendo conter mais CO2, azoto, 

vapor de água, metano e ácido sulfídrico, o que se deve à sua utilização pelas raízes das plantas 

e dos organismos do solo e à baixa difusão dos constituintes gasosos do solo. As trocas de 

gases entre o solo e a atmosfera dão-se sobretudo por difusão, e ainda por acção dos ventos, 

chuvas, regas, mobilização dos solos, entre outros. As variações que ocorrem na composição 

de ar do solo podem vir a originar modificações nas reacções químicas e processos biológicos 

que se desenrolam neste mesmo solo. Muitas vezes o O2 dissolvido na água é insuficiente para 

a necessidade das plantas, daí a renovação da atmosfera dos solos ser um fenómeno de maior 

importância. 
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Um dos principais factores que afecta a actividade microbiana no solo é a 

disponibilidade de água (Madgan et al., 2000). 

Durante a decomposição, a relação C/N da matéria orgânica decresce,

progressivamente, à medida que o material é convertido em CO2 e água (Petersen e Luxton, 

1982). Por acção de todos estes factores, operam-se no solo dois processos fundamentais sobre 

a matéria orgânica: um visa a destruição dos resíduos e a sua degradação para os seus 

constituintes mais simples, em geral solúveis ou gasosos (sais minerais, amoníaco, dióxido de 

carbono, água, etc.), o que se designa por mineralização, ou seja, é um conjunto de reacções 

bioquímicas responsáveis pela conversão de compostos orgânicos em inorgânicos; o outro 

processo origina a formação de complexos coloidais (complexos húmicos) relativamente 

estáveis à decomposição, o que se designa por humificação. Os produtos mais resistentes da 

decomposição terminam assim em húmus8 ou substâncias húmicas, que constitui um 

componente universal dos ecossistemas, melhorando as propriedades químicas, físicas e 

biológicas do solo. O húmus pode representar desde 1%, como sucede nos solos dos desertos,

até 80% como sucede nos solos orgânicos (Correia, 1986). Na figura 4 representa-se um 

possível modelo de uma molécula de ácido húmico, onde o tipo fenólico do anel do benzeno, e 

a ligação das cadeias laterais tornam estes compostos resistentes à decomposição microbiana.

Figura 4 – Modelo possível da estrutura de uma molécula de ácido húmico. Os Anéis de benzeno 
aromáticos ou fenólicos estão simbolizados por 1, o azoto cíclico por 2, as Cadeias laterais de azoto por 
3 e os resíduos de hidratos de carbono por 4.

Fonte: Odum (1997). 5.ªedição. Fundamentos de Ecologia. Fundação Calouste Gulbenkian.

A mineralização é um processo sobretudo biológico, enquanto a formação de 

substâncias húmicas pode ser um fenómeno puramente químico, sem interferências biológicas 

(em meios muito ácidos e pouco arejados) embora, normalmente, seja de natureza bioquímica,

como sucede nos meios biologicamente activos (Gerard, 2000).

8 Substância macia, amorfa, frequentemente amarelo – acastanhada e de natureza heterogénea, não é quimicamente 

estável ou invariável, mas pode chegar a um equilíbrio dinâmico desde que seja, continuamente, formado a partir dos resíduos 

orgânicos e, ao mesmo tempo e em taxas similares, continuamente decomposto por micro e macrorganismos no solo.
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Os trabalhos clássicos de Alexander (1967), Pochon e Barjac (1958) e Waksman (1952)

mencionam que o húmus contém um teor de carbono de 58%, em média, e um considerável 

teor de azoto (3 a 6%) resultando em uma relação C/N de aproximadamente 10:1, na 

dependência de seu estado de decomposição. O húmus exibe considerável resistência à 

decomposição, servindo como fonte de energia e nutrientes para o desenvolvimento de muitos 

grupos de organismos (principalmente microrganismos) e, como resultado de sua 

decomposição, há a libertação contínua de CO2, NH+
4, iões de P, S, e micronutrientes. Na 

decomposição da matéria orgânica precursora do húmus, cerca de 50 a 80% do carbono é 

libertado na forma de CO2. Segundo os estudos supraditos, a humidade requerida para a 

máxima produção de CO2 está entre 53 e 71% e, sob condições aeróbias, a decomposição dos 

principais constituintes da matéria orgânica é mais intensa que sob condições anaeróbias.

Segundo Correia (1986) algumas das transformações biológicas ocorridas nos solos são 

catalizadas por enzimas intracelulares, como é o caso das proteinases e celulases, que se 

encontram fora dos organismos, pois algumas delas podem permanecer activas no exterior dos 

seres vivos, após a sua morte. Para além disso, as actividades enzimáticas no solo abrangem,

também as enzimas extracelulares livres e as enzimas ligadas aos componentes inertes do solo.

A maioria dos resíduos da matéria orgânica, de origem vegetal, é sobretudo constituída 

por substâncias glucídicas nas quais os açúcares e o amido são rapidamente decompostos, ao 

contrário da hemicelulose e da celulose. As proteínas destes mesmos resíduos são também 

facilmente decompostas em aminoácidos, sendo a totalidade ou parte deste N-aminado 

incorporado nas proteínas dos organismos do solo, daí existirem no solo muito poucas

proteínas. Os ácidos orgânicos das plantas são facilmente decompostos o que já não sucede 

com as gorduras, ceras e resinas, bem como com as lenhinas.

A proporção C:N nos resíduos vegetais frescos varia muito consoante as espécies de

plantas, mas quando a matéria orgânica sofre sucessivos ciclos de decomposição no solo, a 

proporção C:N diminui gradualmente (Correia, 1986). Vários autores relatam aumentos da 

concentração de azoto no decurso da decomposição (Melillo et al., 1982; Berg 1988; Kim et 

al., 1996; Wedderburn e Carter 1999; Herráez e Fernández Marcos, 2000). Estes aumentos 

foram atribuídos à acção microbiana em termos de imobilização, deposição do azoto 

atmosférico ou a actividade de fungos (Berg e Soderston, 1979). Existem no solo alguns 

compostos orgânicos com enxofre, inclusive aminoácidos sulfurados. Os fosfatos que se 

encontram no solo são variados, mais de 60% do fósforo é de natureza orgânica. No entanto,

apenas uma fracção deste é conhecida, como é o caso da fitina (Correia, 1986). Mais de metade 
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dos nutrientes absorvidos pelas plantas retornam ao solo de várias formas, entre as quais a 

queda de folhas e de detritos orgânicos (Cole, 1986). 

O ácido abscísico é uma substância química responsável pela queda das folhas e dos 

frutos. Há uma região de células especializadas, no pedúnculo dos frutos e das folhas,

denominada camada de abscisão. As células nesta região mantêm-se unidas firmemente no 

tecido são, mas com alterações bioquímicas, o material que mantém as células unidas parece 

falhar, e o tecido desintegra-se, e como consequência, o fruto e a folha caiem. Se for aplicado o 

referido ácido, extraído de outras plantas, à folha ou ao fruto, este efeito pode ser duplicado. A 

concentração, anormalmente, elevada deste ácido aumenta a produção, e a actividade de certas 

enzimas nas regiões entre as células de abscisão, provocando a referida falha ou desintegração 

do material que mantém as células unidas. À medida que o tecido da folha envelhece, o nível 

de auxina desce, gradualmente, até ser demasiado baixo, o que faz com que deixe de contrariar 

o efeito do ácido abscísico. Sendo assim este ácido obriga as árvores a perder as suas folhas no 

Outono. Esta adaptação permite à árvore tornar-se inactiva e sobreviver no Inverno.

Nas raízes, folhas, etc., a decomposição inicia-se pelos raios contendo amido, câmbio, 

floema, parênquima do córtex primário, e paredes das células da epiderme, verificando-se uma 

mineralização completa sem aparecimento de substâncias húmicas. Depois decompõem-se o 

parênquima lenhoso do xilema e prosênquima instalando-se grande quantidade de bactérias da 

celulose, que destroem o plasma e levam ao aparecimento de um líquido escuro que contém 

substâncias húmicas. A formação destas inicia-se antes da decomposição dos tecidos ricos em 

lenhinas (nervuras e pecíolos, exoderme e endoderme), que só nesta fase muito avançada são 

destruídas (Tortora et al., 1998).

No solo do Parque das Carvalhas é notório que as formigas são capazes de triturar as 

folhas que caem das árvores e picar os frutos que apodrecem, os besouros alimentam-se de 

animais mortos, as minhocas movimentam-se no interior da terra cavando buracos

(aumentando a porosidade do solo) e misturando diferentes camadas, promovendo, por 

exemplo, a circulação do ar no solo (arejamento). Finalmente alguns seres microscópicos que 

vivem no solo e que se alimentam daquilo que os animais maiores não conseguiram aproveitar, 

transformam tudo o que digerem em nutrientes que ficarão no solo por um tempo, até serem 

novamente aproveitados.

O estudo da decomposição de folhosa é um importante instrumento na avaliação da 

reciclagem de nutrientes, uma vez que é através deste processo que os constituintes dos tecidos 

vegetais, principalmente os que se encontram armazenados nas folhas, são libertados e 

redistribuídos entre os diversos compartimentos dos ecossistemas, criando um fluxo de energia.
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A utilização de «sacos de folhosa» tornou-se o método mais popular para estudar a 

decomposição da folhosa e a ciclagem mineral no solo (Crossley e Hoglund, 1962). Colocando 

amostras de folhosa em sacos de nylon ou de fibra de vidro de malha fina, pode determinar-se 

por pesagem periódica a taxa de decomposição e, por outro lado, os organismos podem extrai-

se comodamente dos sacos, para uma observação posterior.

Tietema e Wessel (1994) estudaram a actividade microbiana e a lixiviação de nutrientes 

provenientes da decomposição da cobertura morta constituída, essencialmente, por folhas de 

carvalho, de florestas da Holanda. Usando uma técnica idêntica à referida, observaram que nas 

primeiras seis semanas 9,3% do peso da matéria seca inicial foi perdido. As perdas de peso 

foram atribuídas, em parte, à respiração microbiana e de seguida estudaram os solutos 

inorgânicos da matéria em decomposição. Os estudos indicaram que houve uma rápida 

mineralização dos iões, potássio e cloro, durante as primeiras duas semanas, enquanto que 

magnésio, ferro, manganês, silício, ortofosfato e nitrogénio orgânicos dissolvidos foram 

libertados a uma taxa muito menor. Ao mesmo tempo, pequenas quantidades de NH+
4  e NO3

foram retidas na folhosa.

Tal como observado por Eira e Pacola (1980), a humificação é um processo demorado, 

muito complexo e que não se completa em pouco tempo. Observa-se uma grande libertação 

inicial (primeira semana) de CO2, que corresponde à degradação de micromoléculas e 

macromoléculas de fácil degradação, como açucares, amido e algumas proteínas. A libertação 

subsequente de CO2 torna-se muito lenta e, praticamente, estável o que corresponde à 

degradação dos compostos orgânicos mais complexos dentre os quais se incluem os compostos 

húmicos.

Alvarez et al. (2008) estudaram, durante seis meses, utilizando a mesma técnica 

(litterbags), a decomposição e dinâmica dos nutrientes, em folhas e galhos de Quercus robur, 

Pinus radiata e Eucalyptus radiata em solos desenvolvidos constituídos por Granodiorito, 

Ardósia e Calcário, ácidos e pobres em nutrientes, na Galiza, NW de Espanha. Por este motivo, 

a entrada de nutrientes provenientes da decomposição foi crucial para manter a produtividade 

dos solos florestais galegos. A perda de massa foi maior nas folhas, que nos galhos, mas não 

foi, significativamente, diferente para as diferentes espécies, o que significa que o material 

inicial não influenciou a decomposição dos nutrientes em qualquer das espécies florestais 

estudadas. A média sofrida pela perda de massa das folhas, após seis meses, foi de 40% 

(eucalipto), 35% (carvalho) e 31% (pinheiro). Ouro et al. (2001) relataram uma perda de massa 

de 31% para folhas de Pinus radiata na Galiza num período de mais de seis meses. No caso 

dos galhos, a perda de massa foi de 22% para o carvalho e para o eucalipto e de 27% para os 
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pinheiros. A perda de carbono após seis meses está, significativamente, correlacionada com a 

perda de massa. O facto do carbono ser um dos principais componentes do material vegetal, 

explica os resultados em paralelo entre as perdas de carbono e de massa durante a 

decomposição (Berg e Staaf, 1981). Depois de seis meses, a mineralização de carbono nas 

folhas de eucalipto (49%) foi, significativamente, mais elevada do que a partir das folhas de 

carvalho (39%) ou do pinheiro (37%). Os galhos do Pinheiro sofreram uma mineralização 

superior de carbono (32%), quando comparada com os do carvalho (23%) ou os do eucalipto 

(18%). A decomposição das folhas e galhos das três espécies estudadas mostrou uma fase 

inicial rápida, seguida por uma fase mais lenta. A lentidão da decomposição é uma fase que 

corresponde a um período de imobilização do nitrogénio, o que é evidente nas folhas. Os 

padrões de fluxo de azoto, fósforo e enxofre, durante a decomposição, dependem das espécies 

de árvores e dos tipos de detritos. No final do período de estudo, o conteúdo de enxofre em 

folhas de carvalho e de eucalipto havia baixado em 70%, e de azoto e fósforo 35-50%. Nesse 

período de tempo as agulhas do pinheiro agulhas tinham perdido 70% de enxofre, e quase 15% 

de azoto e fósforo. Os galhos de Eucalyptus sofreram uma libertação de fósforo, perto de 50% 

do conteúdo inicial, enquanto que não houve quase nenhuma variação nos galhos do pinheiro e 

carvalho. Nos galhos destas três espécies ocorreu um comportamento semelhante para azoto, 

enxofre, perdendo 12-26% de azoto e 39-46% de enxofre. 

A taxa de nutrientes libertados depende de factores como: propriedades químicas do 

material orgânico, humidade, temperatura, cobertura vegetal e da actividade da fauna do solo 

(Seastadt, 1984; Moore, 1986; Moore et al., 1999; Berg et al., 2000; Trofymov et al., 2002; 

Thimonier et al., 2001; Heim e Frey, 2004). As espécies de árvores constituem um factor 

importante na determinação biológica e química da fertilidade dos solos. Diferentes espécies 

têm diferentes padrões de libertação de nutrientes, que estão relacionados com a qualidade 

ambiental e factores sazonais (Khietwtam e Ramakrishnan, 1993). Os microorganismos do 

solo, ao actuarem em conjunto, vão aumentando a capacidade do solo para sustentar o 

crescimento vegetal, em estado natural (Lavelle et al., 1993; Thirukkumaran et al., 2002). 

Alguns autores salientam que os agroecossistemas podem afectar negativamente a 

decomposição comparada com a que ocorre em locais com vegetação nativa (Louzada et al., 

1997). Estes efeitos negativos estão muitas vezes relacionados com a diminuição da 

heterogeneidade das espécies e qualidade nutricional, microclima da floresta, e os efeitos da 

actividade humana sobre a actividade e abundância da fauna do solo. 



�	
������#���$�����������%	�	�����	��	������	���

50

Capítulo 5 - Descrição e balanço das actividades

Segundo Miguéns (1991), o trabalho de campo e as investigações são as actividades 

práticas menos utilizadas pelos professores, por apresentarem mais dificuldades 

organizacionais, e serem mais imprevisíveis (tal como relatado no Capítulo 3). 

Numa escola, independentemente, da faixa etária dos alunos, uma das melhores 

maneiras de começar o estudo da Ecologia é sair da tradicional sala da aula, e estudar um 

pequeno charco, um campo de cultura abandonado, ou até mesmo um parque verde inserido, 

por exemplo, nas proximidades duma Escola. A promoção de actividades que visem o bem-

estar da comunidade escolar, com a participação dos alunos, são factores fundamentais na 

construção da sua identidade, como cidadãos conscientes das suas responsabilidades para com 

o Ambiente, capazes de adoptar atitudes de protecção, manutenção e preservação de espaços 

verdes, que muito podem oferecer à comunidade. É importante perceber o quanto a Natureza é 

interessante, rica e pródiga, podendo ser ao mesmo tempo muito forte e muito frágil. O 

professor deve, sempre que possível, possibilitar a aplicação dos conhecimentos à realidade 

local, para que o aluno se sinta motivado, com uma contribuição a dar, por pequena que seja, 

para que assim possa começar a exercer a sua cidadania desde cedo.

Num clube escolar, podem ser realizadas actividades, apoiadas por experiências, 

demonstrações, investigações e trabalho de campo, facilitadoras da aquisição de 

conhecimentos, por propiciarem um ambiente de aprendizagem mais descontraído, aspecto que 

se reflecte na motivação dos alunos, que passam a ficar mais disponíveis para aprender.

No Plano Anual de Actividades do Departamento de Ciências Exactas e Naturais, da 

Escola E.B. 2,3 Dairas, a aplicar no ano lectivo 2007/2008, constava uma proposta de criação 

de um Clube denominado “Jovens Ecólogos”. A mesma ficou aprovada em Conselho 

Pedagógico, no início de Setembro de 2007. No horário da autora deste estudo passou a constar 

um tempo lectivo semanal de 45 minutos, à quarta – feira, no período da tarde, para dinamizar 

o referido clube. Numa primeira fase, foi comunicado aos alunos das turmas de oitavo ano, que 

se encontravam abertas as inscrições para a participação no referido desafio. Entre as cinco 

turmas inscreveram-se dez alunos. Apesar de existirem vários interessados, alguns já se 

encontravam inscritos noutras actividades extra-curriculares, e outros tinham transporte logo 

após o almoço, que os levaria de regresso a casa, o que os impossibilitava de participar na 

actividade.

O clube começou e foi referido aos alunos, que para um melhor funcionamento do 

mesmo, as actividades iriam ser divididas em sessões, as quais se passam a descrever:
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• Primeira sessão: 

Foram relembradas ou dadas a conhecer aos alunos as competências gerais de um clube 

escolar. Após a dita abordagem era oportuno questionar o nome do clube - “Jovens Ecólogos”. 

Os alunos de imediato referiram que esperariam fazer algo que tivesse haver com protecção, 

estudo e valorização da natureza. 

“Serviços Ecológicos do Parque das Carvalhas” foi o tema apresentado pela professora, 

que poderia ser trabalhado ao longo do ano. O tema foi questionado pelos alunos, e foi 

sugerido efectuarem uma pesquisa, na biblioteca e na Internet (existem computadores portáteis 

na escola com ligação à rede), com a ajuda da professora, acerca do significado de “Serviços

Ecológicos” fornecidos por uma zona verde. Previamente à pesquisa, os alunos foram 

organizados em cinco grupos, cada um dos quais constituído por dois elementos. Foi 

mencionado que estes grupos de trabalho se deveriam manter ao longo do ano.

Balanço da sessão: 

Os alunos trabalharam muito bem em grupo, talvez pelo facto dos grupos terem sido 

formados com um número reduzido de elementos, o que evitou a dispersão e distracção. Os 

cinco grupos empenharam-se em descobrir informação, e após a pesquisa foi dada a 

possibilidade de cada um dos grupos se pronunciar. Alguns dos comentários foram: “É a 

sombra que os carvalhos que lá estão nos dão...”, “O fruto das árvores...”, “O abrigo dos 

pássaros...”, “Um espaço para descansar um pouco quando saímos da escola e esperamos pelo 

autocarro...”, e “Onde gostamos de estar a lanchar e conversar com os colegas”. 

No final houve um aluno que fez uma observação bastante oportuna: “Nunca me vou 

esquecer do dia em que a professora me chamou à atenção por eu andar a apanhar bolotas, e 

atirá-las aos meus colegas! Correu mal, a professora estava a estacionar o carro e viu ”. 

Aproveitei para perguntar aos restantes colegas: “Será que o meu desagrado perante o 

presenciado, bem como a chamada de atenção eram desnecessários?”. Uma menina que nas 

aulas de Ciências Naturais raramente se pronuncia disse: “Um destes dias numa dessas 

brincadeiras uma bolota atingiu-me o olho, e tive de ir ao Centro de Saúde. Ainda me lembro 

de há uns anos atrás ir apanhar bolotas com a minha avó, para ela dar de comer aos porcos”.

Gerou-se um silêncio na sala, e perguntei: “Se neste momento eu desse a cada um de 

vocês uma bolota para a mão o que lhe fariam?”, e seis dos alunos responderam que a levariam 

para casa, e a colocavam enterrada no quintal, pois esperavam que pudessem germinar como os 

feijões, os outros quatro disseram que: “Abriam-na para ver como era por dentro”. Referi que 

ambas as atitudes estavam correctas. E nesta sequência uma aluna referiu: “Então no próximo 

dia vamos trazer bolotas para fazermos isso, mas em vez de as levarmos para casa podíamos 
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plantá-las aqui na escola. Não é professora?”. Sugeri que na próxima sessão iríamos realizar 

uma visita ao parque, e poderíamos fazer essa recolha, e os alunos ficaram muito 

entusiasmados.

• Segunda sessão:

Antes da realização da visita, e da saída da escola, foram relembradas algumas regras 

básicas de comportamento, que os alunos aprenderam já noutros anos e/ou disciplinas, e que 

deveriam ser respeitadas durante uma saída de campo. Para que o trabalho de campo seja

entendido como algo que envolve a execução de tarefas concretas, foram descritas as funções a 

cumprir pelos alunos durante a visita:

- Fazer um registo das principais características que permitem distinguir as três espécies 

de carvalhos (sobreiro, carvalho-alvarinho e carvalho-negral) residentes no parque;

- Efectuar uma recolha de materiais biológicos (incluíndo as já mencionadas bolotas, na 

sessão anterior) sem causar dano às espécies vegetais a que pertencem, que possam vir a ter 

algum interesse ecológico.

A professora colocou à disposição dos alunos o seguinte material: sacos de papel; 

máquina fotográfica; guia de identificação de árvores; blocos de apontamentos e lápis.

Balanço da sessão: 

Os alunos cumpriram na íntegra as regras previamente estabelecidas. Patentearam um 

enorme entusiasmo, fotografaram o parque, as árvores, os pássaros, as bolotas do chão, 

apanharam bolotas, identificaram facilmente os sobreiros, mas revelaram alguma dificuldade 

em identificar e distinguir o carvalho-alvarinho do carvalho-negral. Com o auxílio do guia de 

identificação de árvores e da professora, a tarefa foi mais facilitada e os alunos acabaram por 

admitir que nunca tinham reparado em tais pormenores que distinguiam as referidas espécies.

Os participantes adoraram ter sido desafiados a identificar as espécies de árvores que se 

encontravam no parque, pois isso era algo que até à data nunca lhes tinha despertado qualquer 

interesse. Citou-se, a título de curiosidade, o nome científico das espécies identificadas.

Houve necessidade de questionar os alunos se não encontravam, para além das bolotas, 

mais nenhum material que tivesse algum interesse ecológico. Depois de olharem para os ramos 

e tronco das árvores, um aluno disse: “A cortiça...”. Expliquei o facto da resposta do aluno ter 

fundamento, mas não seríamos as pessoas indicadas para fazer essa extracção, e a cortiça não 

iria ter grande utilidade nas nossas actividades. Uma aluna olhou para o piso do parque de 

estacionamento, que se encontra contíguo ao Parque das Carvalhas, e disse: “Professora e se 

apanhássemos aquelas folhas ali em baixo e as levássemos para aquele canteiro da rampa de 
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entrada da escola, para ver se deixávamos de o pisar, a funcionária está sempre a berrar 

connosco”. Houve risos, e esta sessão já se prolongava por duas horas. Disse aos alunos, que 

esse assunto iria ser discutido na próxima sessão, e que apanhassem algumas folhas, que se 

encontravam onde a colega tinha referido, para quatro pequenos sacos.

• Terceira sessão:

Tendo em conta o tipo de materiais (folhas e bolotas) recolhidos pelos alunos, durante a 

sua visita ao parque, procedeu-se a uma discussão acerca da importância ecológica desses 

materiais. Numa abordagem bastante “aligeirada” já tinha sido mencionado, na primeira 

sessão, que as bolotas poderiam ser uma mais valia se pensássemos na possibilidade de 

germinarem e originarem uma nova planta. De seguida coloquei as seguintes questões: “Será 

que as folhas dos carvalhos podem ser encaradas como uma mais valia para a nossa escola?”, 

“Que utilidade lhes poderíamos dar?”.

A aluna que opinou relativamente à sua colocação num dos canteiros da escola, para 

evitar a passagem não permitida pelos alunos, voltou a manifestar o seu parecer. Um dos 

alunos acrescentou: “Em minha casa, a minha mãe enterra as folhas, deve ser para não ter o 

trabalho de as levar para o lixo”.

Perguntei aos alunos se o colega estava a intrepretar correctamente o procedimento da 

mãe e todos responderam que não. Ao pedir para fundamentar a sua resposta uma aluna diz: 

“As folhas vão funcionar como um adubo natural”. Neste momento foi introduzido o tema

“Decomposição de folhosa”.  

Balanço da sessão:

Dada a estação do ano (Outono), o chão encontrava-se coberto de bolotas e folhas, o 

que facilitou a exploração do tema “Serviços Ecológicos do Parque das Carvalhas”. Nesta 

sessão apenas foram clarificados alguns aspectos de como lidar com sabedoria, em termos 

ecológicos, com materiais que possuíam uma importância descurada até à data, pela grande 

maioria das pessoas. Tornava-se fundamental desenvolver actividades que pudessem vir a 

testar essa possível função ecológica dos referidos materiais.

• Quarta sessão:

Para testar o fenómeno da degradação da folhosa era de todo o interesse que os alunos 

tivessem noção do procedimento a por em prática, para poderem introduzir as folhas no solo, 

nos canteiros da escola, para que estas na possível presença de seres decompositores pudessem 

vir a ser degradadas.
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Após várias controvérsias, devido às diferentes opiniões dos alunos, foi-lhes 

apresentado um protocolo de uma actividade (Anexo I), com o procedimento a seguir, de 

forma a que pudesse ser demonstrado que o peso da folhosa, inicialmente colocada nos 

canteiros, e após dois meses de permanência, poderia vir a variar significativamente, o que 

poderia vir a confirmar a possibilidade das folhas poderem vir a ser degradadas em matéria 

mineral.

Balanço da sessão: 

Os alunos, à excepção de dois, estavam convictos que ao fim de dois meses, o peso do 

conteúdo dos sacos iria ser substancialmente diferente. Acreditavam que os decompositores 

iriam entrar nos sacos e decompor a folhosa. Os outros dois alunos diziam que a malha 

daqueles sacos não permitiria ali a entrada nem de formigas, nem de minhocas, logo a 

decomposição não iria suceder. Uma aluna pronunciou-se e com muita razão: “Vamos esperar 

para ver”. Foi realizado um registo fotográfico, dos vários procedimentos realizados nesta 

actividade.

• Quinta sessão:

Nesta sessão foi ponderado o tipo de metodologia a seguir para poderem ser colocadas 

bolotas a germinar. Com a ajuda da professora foi construída uma tabela (Tabela 1, Anexo II), 

que auxiliou os alunos na execução da actividade a desenvolver e que esperaria poder vir a 

clarificar algumas das condições ideais ou requerimentos ambientais (suprimento hídrico, luz, e 

tipo de substrato) necessários à ocorrência de uma germinação de bolotas com sucesso.

Balanço da sessão: 

Os alunos seguiram exactamente todos os passos registados na Tabela 1. Entre eles 

dividiram tarefas. E por fim algumas caixas foram colocadas na bancada da sala de Ciências 

Naturais e outras na arrecadação da mesma sala, no escuro. Iam-se ouvindo uns comentários, à 

medida que os alunos iam trabalhando: “Bolotas sem água, não germinam”; “ No detergente!”; 

“As da arrecadação não germinam”; “Quem fica responsável por as regar sou eu”; “Aposto 

nesta caixa”; entre outros comentários. Tal como na sessão anterior à medida que a actividade 

ía decorrendo foi sendo realizado um registo fotográfico.

• Sexta sessão:

Após a realização das actividades referidas na sessão quatro e cinco, haveria que 

esperar pelos resultados. Sendo assim foi sugerido aos alunos que começassem a reunir as 

fotografias retiradas aquando da visita ao parque, e da realização das actividades descritas nas 
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duas ultímas sessões, para se iniciar a elaboração de cartazes, onde as mesmas deveriam 

constar, devidamente, legendadas, para que numa fase posterior fossem afixados na escola.

Balanço da sessão: 

Os alunos empenharam-se ao máximo na elaboração, dos cartazes. Estes ficaram muito 

apelativos, e as fotografias ficaram, devidamente, legendadas e de fácil leitura. Esta sessão 

envolveu três tempos de 45 minutos.

• Sétima sessão:

Foi sugerido aos alunos a realização de um peddy-paper, no Parque das Carvalhas, a ser

incrementado no dia 21 de Março de 2008 - Dia Mundial da Árvore, para alunos do quarto ano 

do primeiro ciclo, de uma das escolas, do primeiro ciclo do ensino básico, pertencente ao 

Agrupamento. Através de contacto telefónico foi colocado o desafio à professora, que 

leccionava o referido ano na escola do 1º ciclo mais próxima, e foi efectuado o levantamento 

do número de alunos dessa turma. Cada um dos elementos do clube ficaria responsável por 

apresentar possíveis actividades a desenvolver com os seus colegas do quarto ano. 

Balanço da sessão: 

A constituição desta actividade, para outros alunos externos à escola, foi uma ideia 

considerada sensacional por todos os elementos do clube, ou seja, a sua motivação e 

entusiasmo foram bastante notórios. Por um lado, uma acção deste género é uma forma de 

responsabilizar os alunos, pelo facto de estar a seu cargo a organização de uma actividade. É 

fundamental desenvolver esta competência de responsabilidade, com alunos deste ciclo e, por 

outro lado, é muito salutar integrar, previamente, alunos do quarto ano naquela que será, 

provavelmente, no próximo ano lectivo, a sua “nova escola”.

A planificação das actividades a constar no peddy-paper ocupou três tempos de 45 

minutos. Como eram 18 alunos, a formar a turma de quarto ano, no dia da actividade poder-se-

iam formar seis grupos, constituídos cada um deles, por três elementos.

Normalmente numa actividade deste género a equipa organizadora necessita de definir 

locais de paragem para o cumprimento das tarefas, integradas no circuito a percorrer. Esta 

tarefa foi facilitada pelo facto de no parque existirem mesas de pedra, que poderiam ser 

utilizadas com esse propósito. Para tal ficou decidido que, de forma a facilitar a detecção dos 

referidos locais, naquele dia iria ser colocado um cesto contendo fruta, por cada mesa.

Chegou-se à conclusão que pelo facto do Dia Mundial da Árvore, coincidir com Sexta-

feira Santa, não era possível realizar a actividade nessa data, e ficou decidido que se realizaria 

dia 2 de Abril, a primeira Quarta-feira após a interrupção lectiva da Páscoa.
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• Oitava sessão:

Nesta sessão procedeu-se à junção de todas as ideias, e ficaram a constar da 

planificação do peddy-paper as seguintes tarefas:

Tarefa 1 – Organização dos participantes em grupos.

Junto à placa que identifica o Parque das Carvalhas, reunir os alunos participantes, e 

organizá-los em grupos, cujo nome dos elementos constituintes ficará registado numa grelha 

(Anexo III).

Tarefa 2 – Identificação de um sobreiro. 

Os alunos devem passar na Mesa das Maças, onde se encontram elementos do clube 

acompanhados de uma folha de registo, que consta em anexo (Anexo IV). No caso do sobreiro

ser reconhecido colocar uma Cruz (X) na opção “Sobreiro identificado” e o mesmo 

procedimento deve ser efectuado no caso de falhar a referida identificação.

Tarefa 3 – Determinação do número de árvores, que se encontram naquele local, 

pertencentes à mesma espécie de uma outra assinalada com a letra A (Quercus robur L.).

Na Mesa das Laranjas, os participantes, irão encontrar dois colegas aos quais poderão 

dar a resposta ao desafio proposto, que ficará registada numa folha (Anexo V) que se encontra 

na posse dos alunos do clube. No início desta actividade, os alunos participantes podem ser 

alertados para um dos aspectos que pode facilitar esta tarefa, que pode passar pela observação 

do tipo de folha (simples de margem lobada e nervação peninérvia) que caracteriza esta planta.

Tarefa 4 – Identificação, junto aos alunos que se encontram na Mesa das Pêras, do fruto 

que provém das árvores que “imperam” no Parque das Carvalhas.

A resposta atribuída deve ser registada numa folha destinada ao efeito, tal como consta 

no Anexo VI. 

Tarefa 5 – Reconhecimento do tipo de matéria-prima que pode ser extraída da planta que 

se encontra assinalada com uma fita colorida.

O registo da resposta deve ser realizado numa folha (Anexo VII), que se encontra no 

poder dos alunos que se encontram na Mesa das Uvas.

Tarefa 6 – Identificar no parque uma das árvores progenitoras de cada uma das folhas 

“ofertadas”.

Na Mesa das Bananas, fornecer aos elementos de cada um dos grupos três folhas 

diferentes, identificadas com um número e pertencentes a três das árvores “residentes” naquele 

espaço verde. As respostas serão anotadas numa grelha (Anexo VIII) onde consta o número 

que identifica cada uma das folhas, e onde se irá colocar a letra que identifica a árvore 

seleccionada, ou o nome comum que identifica a espécie em questão.
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Tarefa 7 – “Frase alusiva à actividade que desenvolveram”. 

Na Mesa dos Morangos, chega ao fim a actividade, sendo assim e, para finalizar, é 

proposto, a cada uma das equipas, que escreva uma frase relacionada com a actividade em que 

participaram. Tendo em conta a hora a que as equipas começaram a actividade, deve agora ser 

registada a hora a que a mesma findou, e ser contabilizado o tempo que demorou para ser 

ultimada. Este registo deve ser efectuado ou pelos alunos do clube, ou pelo professor que se 

encontra nesta mesa.

Devem ser reunidas todas as tabelas preenchidas nas outras cinco mesas. A cada um dos 

elementos participantes deverá ser entregue um certificado (Anexo IX) de participação na 

actividade.

• Nona sessão:

Nesta sessão, os elementos do clube deslocaram-se ao Parque das Carvalhas, pois era 

imprescindível fazer uma simulação do peddy-paper, de forma a serem definidas estratégias 

de actuação no dia da actividade. Foi realizada a contagem do número de exemplares, da cada 

uma das três principais espécies de árvores presentes no parque. De seguida, voltou-se à escola 

e procedeu-se à produção informática dos Anexos III a VIII, a utilizar no dia da actividade, 

bem como à elaboração de letras, em papel de cartolina, a ser colocadas no tronco de algumas 

árvores, do parque, no dia da actividade.

• Décima sessão:

Passados dois meses da colocação da folhosa no solo (Quarta sessão), era chegado o 

momento de serem retirados os sacos, do local onde tinham sido enterrados, há uns tempos 

atrás, e proceder ao registo do peso do seu conteúdo. 

Balanço da sessão: 

A maioria dos alunos chegou, de facto, à conclusão do que anteviam, pois o conteúdo 

de cada saco registava agora um peso inferior, numa percentagem calculada de 27%, logo os 

alunos admitiram que, realmente, as folhas passaram por um processo de decomposição. 

Apesar da malha dos sacos não permitir a passagem de seres vivos de determinadas 

dimensões, como foi referido por dois alunos, na sessão quatro, o mesmo processo ocorreu, e 

como prova disso foi a significativa variação em termos de peso do conteúdo dos sacos. Para 

explicar este facto foi-lhes referido e mostrado em livros da biblioteca e na Internet, que os 

seres decompositores não se limitam apenas a formigas e minhocas. Os alunos ficaram 

espantados com a diversidade destes seres vivos. Por outro lado, aceitaram que a manta morta 
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existente no solo, em vez de ser retirada e considerada como lixo pelos serviços camarários, 

pode ser utilizada em benefício da própria natureza, como uma forma de tornar o solo mais 

fértil, evitando o recurso a adubos químicos.

• Décima primeira sessão:

Algumas plântulas de carvalho começaram a emergir. Os alunos registaram sob que 

condições essa germinação se tornou possível mais rapidamente. A professora questionou os 

alunos pelo facto de algumas das bolotas não terem germinado.

Balanço da sessão: 

Era esperado que nas caixas 1.1., 2.1, 1.5 e 2.5., as bolotas não germinassem, e ficou 

confirmado ao fim de dois meses e meio, logo não gerou grande surpresa nos alunos.

As primeiras plântulas a surgir foram as da caixa 2.7, o que alguns alunos não 

esperavam, pois pensaram que as da caixa 1.7 germinariam mais rapidamente. Passados uns 

dias começaram a despontar as das caixas 1.6 e 2.6. Contudo, nunca esperaram que nas caixas 

1.3, 2.3, 1.4 e 2.4 as bolotas germinassem. Chegou-se à conclusão que a presença de humidade 

era um factor abiótico indispensável à germinação das bolotas, independentemente de ser um 

substrato: solo+água, detergente da louça ou amaciador da roupa. A ausência de luz facilitaria 

a germinação, apesar de, na sua presença, o fenómeno de germinação não ser inibido.

• Décima segunda sessão:

As plântulas, à medida que iam crescendo, foram sendo transferidas unitariamente para 

vasos maiores. 

Balanço da sessão: 

Os alunos adoraram esta actividade. Disputavam para colocar a plântula no vaso. E 

todos os dias procuravam ir à sala ver a evolução das jovens plantas, ver se precisavam ser 

regadas ou ver se alguém tinha mexido. Revelaram muito empenho. Contudo, detectaram que a 

partir do momento que a plântula é colocada num vaso, só se registou um crescimento bem 

sucedido, no caso das que a sua germinação tenha tido início num substrato isento de 

poluentes. Ou seja, no caso das plântulas que emergiram em detergente da louça e amaciador 

da roupa, quando colocadas nos vasos, ao fim de cinco dias, murcharam.
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• Décima terceira sessão:

A tarde do peddy-paper. Trinta minutos antes do início da actividade, os alunos da 

comissão organizadora do peddy-paper realizaram as seguintes tarefas preliminares:

● Identificar as mesas com um pequeno cesto, onde são colocadas algumas peças de fruta que 

dão o nome a cada uma das paragens;

● Identificar as árvores do Parque com letras feitas em papel de cartolina, as quais serão fixas,

com um alfinete, ao tronco das plantas;

● Organizar três conjuntos de folhas, cada um deles constituído por três folhas, devidamente 

numeradas;

● À volta do tronco de um sobreiro colocar uma fita colorida;

● Colocar folhas de papel e canetas na Mesa dos Morangos. 

Após a realização da Tarefa 1, foi mencionado aos alunos que deveriam cumprir sete 

tarefas, uma em cada uma das mesas “marcadas” por cestos contendo fruta. Os alunos do clube 

distribuíram-se, dois a dois, pelas referidas mesas de pedra, as quais funcionaram como um 

posto de passagem, fazendo-se acompanhar da respectiva grelha de registo, referente à 

actividade a desenvolver pelos participantes. A professora, olhando para o cronómetro,

comunicou que a actividade ia começar, e registou a hora de início da mesma. Dirigiu-se para a 

Mesa dos Morangos fazendo-se acompanhar do referido aparelho para no final ser 

contabilizado o tempo que cada equipa demorou na concretização das tarefas propostas. 

Balanço da sessão: 

Esta actividade revelou-se muito interessante. A colaboração e participação dos alunos 

foram exemplares. A sua preocupação, o receio que algo não corresse da melhor forma, 

revelou que a questão da responsabilidade incutida não tinha sido esquecida.

Esta actividade decorreu durante uma tarde com duração aproximada de duas horas e 

meia, e os alunos do primeiro ciclo ficaram radiantes em ter participado numa actividade, 

sempre bem dispostos, e tal como um aluno relatou: “Foi muito divertido e aprendi muitas 

coisas. Ainda bem que vim”. No final do peddy-paper, foram dados os parabéns a todos os

participantes. Duas das plântulas, fruto da germinação das bolotas, foram oferecidas aos alunos 

do quarto ano, e à sua professora, para as levarem para a sua escola, para que com a 

colaboração da comunidade escolar pudessem proceder ao seu plantio.
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• Décima quarta sessão:

Após todo um percurso investigativo foi realizada uma exposição de cartazes, aberta a 

toda a comunidade escolar, produzidos na sexta sessão.

Balanço da sessão: 

O entusiasmo e orgulho em expor trabalhos da autoria dos alunos é sempre muito 

motivador para eles, o que faz aumentar a sua auto-estima. Gostam que se o seu trabalho seja 

reconhecido e observado.

• Décima quinta sessão:

Foi preparado um texto intitulado “Serviços Ecológicos do Parque das Carvalhas”, e 

publicado no Jornal da Escola (Anexo X).

Balanço da sessão: 

A notícia foi da autoria dos alunos, não faria qualquer sentido a intervenção da 

professora. Era importante eles deixarem transparecer a sua opinião relativamente à sua 

participação nas actividades. Para além disso, eles seriam talvez os primeiros, do 

Agrupamento, a ter realizado um trabalho onde se enaltece e valoriza o Parque das Carvalhas.

É necessário que os alunos reconheçam que esses aspectos podem vir a ser tornados uma 

realidade se a opinião das pessoas, em relação a um determinado local, for corrigida.
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Capítulo 6 – Considerações finais

Durante a aprendizagem dos conteúdos inerentes ao cumprimento do programa de 

algumas disciplinas, os alunos aprendem que os espaços verdes melhoram a qualidade do ar

nos meios urbanos, devido ao seu papel na filtração de poeiras, captam gases tóxicos presentes 

na atmosfera, controlam o nível de humidade no ar, através de variações nas taxas de 

evapotranspiração, suavizam os microclimas, têm a capacidade de diminuir os ruídos urbanos,

fixam e fertilizam o solo e conferem um carácter natural às cidades e vilas, entre outras funções 

ambientais. Por outro lado, as plantas evitam a precipitação de dióxido de carbono e óxidos de 

azoto, em quantidades excessivas, nos cursos de água, com subsequente aumento da carga de 

nutrientes o que, geralmente, conduz ao desequilíbrio das cadeias tróficas, num processo 

designado por eutrofização dos recursos aquáticos.

Neste modelo tradicional de ensino o professor é quem transmite os conhecimentos, é o 

orador de um “discurso” do tipo “ciência fechada e acabada”. O aluno tira notas, faz esquemas, 

fichas de avaliação, e tem uma atitude passiva. A maior parte das vezes a interacção, e o 

contacto directo, com a natureza é colocado em segundo plano, não se privilegiando o aprender 

com a experiência directa. É importante dar a possibilidade aos alunos de, com toda a teoria 

aprendida numa sala de aula, poderem, como protagonistas, vir a descobrir a importância dos

espaços naturais, que muitas vezes passam despercebidas à comunidade em geral. É importante 

conhecer a escola para além da sala de aula.

O Parque das Carvalhas pode ser um local de passagem diária dos alunos, pelo menos 

durante a época escolar, ou então, de lazer durante breves ou longos momentos, mas se forem 

questionados acerca da biodiversidade que o constitui, poucos ou nenhuns alunos saberiam 

responder. É importante que sejam motivados para esse conhecimento para que esse espaço 

comece a ser observado numa outra perspectiva, e tentar atenuar a fraca afectividade para com 

esse local, e que comecem a reparar, identificar e valorizar as espécies vegetais, bem como o 

contributo que estas podem dar para o bem estar da comunidade escolar. É fundamental que se 

compreenda a importância de reintroduzir/introduzir na floresta existente espécies autóctones 

de forma a promover a conservação da biodiversidade local.

As actividades, como as sugeridas previamente no Capítulo 4, deveriam ser realizadas 

com alunos de vários ciclos, de modo a consciencializá-los para a manutenção e o acréscimo 

da biodiversidade em determinadas áreas, para a valorização de ecossistemas naturais incluídos 

num sistema artificial, para a possibilidade de simples actuações poderem contribuir para 

aumentar a fertilidade de um solo, para a possibilidade de um grupo de alunos poder interferir 
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no dom da Natureza, fazendo com que a qualidade de vida esteja ligada, entre outras razões, à 

qualidade do ar e do espaço que os rodeia, assumindo através de atitudes quotidianas, a 

valorização da qualidade do ambiente, inclusive assumindo uma postura crítica diante da 

própria realidade. Quer dizer, que devem ser capazes de tomar a decisão mais acertada, 

baseada na sua experiência e conhecimento científico, relativamente a um determinado 

problema ambiental, nomeadamente, na rearborização de  determinadas áreas degradadas da 

cidade.

Os alunos, durante algumas actividades, assimilaram técnicas e descobriram formas de 

manipular equipamento e material diverso, bem como aprenderam a responsabilizar-se pela 

utilização desse mesmo material e pela organização de actividades para outros colegas. É 

compensadora a forma como hoje vejo que os alunos, com quem trabalhei este tema ao longo 

do ano lectivo, começam agora a zelar, observar e contemplar o parque numa outra óptica, 

consciencializados, enquanto cidadãos do mundo, para a necessidade da correcta ocupação e 

gestão dos recursos ambientais, tornando-se capazes de apreciar, respeitar, valorizar e usufruir 

do ambiente, interessando-se pela sua preservação e conservação.

A divulgação do nosso trabalho teve como principal objectivo tentar despertar a 

comunidade escolar para o facto de que locais verdes, como o Parque das Carvalhas, podem ser 

uma mais valia no nosso dia-a-dia, que devem ser admirados e observados com muito respeito.

Por isso, em qualquer momento devemos tentar despertar nas pessoas valores, princípios e 

atitudes comportamentais que conduzam à preservação, e defesa dos espaços verdes, 

desenvolvendo uma consciência ecológica, começando por investigar, directamente, a 

realidade circundante.
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Anexo I – Protocolo experimental de decomposição de folhosa.

Protocolo experimental: Decomposição de Folhosa
Introdução

Nesta época do ano quando passamos no Parque das Carvalhas, observamos o chão, quase na sua 
totalidade, coberto de folhas que caíram dos carvalhos, tal como podes observar na Figura A.
       Associamos este cenário a “negligência”, “falta de trato” e “falha dos serviços camarários”. Contudo, a 
incorporação dessas folhas no solo poderá ser uma mais valia para a nossa Escola.

Material

� Seis sacos de rede pequenos;
� Folhas de Carvalho;
� Balança;
� Sacho.

Figura A
Metodologia

� No laboratório da Escola separa as folhas secas, recolhidas durante a terceira sessão, formando cinco amontoados, com um número de folhas aproximado.

� Regista, para cada aglomerado, o referido peso.

� Coloca agora cada um dos agrupados de folhas no interior de um saco de rede.

� Selecciona três canteiros no recinto da Escola, onde irás enterrar em cada um deles dois dos sacos ajeitados no procedimento anterior.

� Deixa-os ficar nesses canteiros durante dois meses.

� Terminado esse tempo faz a recolha dos referidos sacos, leva-os para o laboratório e regista o peso de cada um deles.
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Anexo II – Actividade experimental de germinação de bolotas.

Tabela 1

Notas:
► De 2 em 2 dias, vai também verificando se necessitas de adicionar detergente da louça ou amaciador da roupa.

► Regista o dia em que foi iniciada a actividade, e os dias em que começas a registar a germinação das bolotas, em cada uma 
das caixas.

Modo de colocação das Bolotas nas referidas caixas Luz Escuro
Bolotas colocadas por cima do solo. 1.1 2.1
Bolotas colocadas em água. 1.2 2.2
Bolotas colocadas em líquido da louça. 1.3 2.3
Bolotas colocadas em amaciador da roupa. 1.4 2.4
Bolotas enterradas num solo que nunca irá ser regado. 1.5 2.5
Bolotas enterradas num solo que irá ser regado de dois em dois dias com 250ml de água. 1.6 2.6
Bolotas enterradas num solo que irá ser regado de dois em dois dias com 500ml de água. 1.7 2.7
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Anexo III – Organização dos alunos em grupos junto à placa que 

identifica o Parque das Carvalhas.

Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI

Nome dos alunos Nome dos alunos Nome dos alunos Nome dos alunos Nome dos alunos Nome dos alunos

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺
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Anexo IV – Registo da identificação de um sobreiro pelos participantes.

Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI

Sobreiro

identificado

Sobreiro

não identificado
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Anexo V – Determinação do número de árvores, que se encontram no parque, pertencentes à 

mesma espécie de uma outra assinalada com a letra A (Quercus robur L.).

Grupo

I

Grupo

II

Grupo

III

Grupo

IV

Grupo

V

Grupo

VI

Número de árvores

(Quercus robur)

identificadas
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Anexo VI – Identificação do fruto que provém das 

árvores dominantes no Parque das Carvalhas.

Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI

Nome do Fruto



,��-��

79

Anexo VII – Qual a matéria-prima que pode ser extraída da planta que se encontra assinalada 

com a fita colorida?

Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI

Matéria - prima
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Anexo VIII – Identificar uma das árvores progenitoras de cada uma das folhas fornecidas. 

Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI

Folha 1

Folha 2

Folha 3



,��-��

81

Ce r t i f i c aCe r t i f i c a -- s e  q u e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  s e  q u e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

p a r t i c ip o u  n u m  p a r t i c ip o u  n u m  ““PeddyPeddy--paperpaper”” ,  r e a l i z a d o  n o  P a r q u e  d a s  C a r v a lh a s ,  o r g a n i z a d o  p e l o s  ,  r e a l i z a d o  n o  P a r q u e  d a s  C a r v a lh a s ,  o r g a n i z a d o  p e l o s  

a lu n o s  d o  Clu b e  a lu n o s  d o  Clu b e  ““ J o v e n s  E cJ o v e n s  E c óó lo g o slo g o s ”” ..

E s c o l a  BE s c o l a  B áá s i c a  2 , 3  D a ir a s ,  2  A b r i l  2 0 0 8s i c a  2 , 3  D a ir a s ,  2  A b r i l  2 0 0 8

O  P r e s id e n t e  d o  Co n s e lh o  E x e c u t iv oO  P r e s id e n t e  d o  Co n s e lh o  E x e c u t iv o

CERTIFICADO

Anexo XAnexo IX



,��-��

82

Anexo X – Notícia efectuada pelos 

alunos do clube, publicada no

InfoDairas.

              Serviços Ecológicos do Parque das Carvalhas

O Parque das Carvalhas é um dos locais mais emblemáticos da nossa 
cidade. Todos os dias passamos junto dele quando estamos a chegar, ou a 
sair da nossa escola. Há aspectos que por vezes nos passam despercebidos, 
como por exemplo os benefícios que dele podemos tirar. Sabemos que é 
um óptimo local de convívio, de namoricos, de 
discussões, de brincadeiras, de sombra, mas... 
alguém por acaso algum dia pensou nos benefícios 
que podemos tirar das bolotas que estão no chão? Ou 
das folhas que caem e esse espalham por lá no 
Outono? 
Com a professora Catarina percebemos que esses 
materiais biológicos, podiam ser utilitários em termos ecológicos.
Desenvolvemos com a professora actividades espectaculares, no Clube 
“Jovens Ecólogos”, rimos muito, aprendemos muito, muito... 
A frase mais ouvida: “Vamos lá trabalhar a sério meninos, deixem agora a 
brincadeira”.
Uma bolota pode dar uma nova árvore, e sem árvores não há vida!
As folhas podem ao ser enterradas nos canteiros da nossa escola, e evitar 
gastos com adubos químicos, e com esta poupança quem sabe sobre algum 
dinheiro para a nossa mesa de ping-pong. Pensem nisso... 
Respeitem a Natureza, e vejam que ela nos dá muito, e que por vezes não 
sabemos aproveitar... 
Pensa nisso, e para o próximo ano lectivo, transforma-te num Jovem 
Ecólogo.

Diogo, Sónia, Odete, Rita, Diana, Sara, Joana, Marines, Bruno e Andreia, 8.ºB.
InfoDairas, Junho 2007


