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NOTA EXPLICATIVA 

A brochura Segredos da Nossa Floresta resulta do trabalho 

desenvolvido no âmbito do projeto “A chama da nossa Floresta”, 

candidatado pelo Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca à 10.ª 

edição do Prémio Fundação Ilídio Pinho “Ciência na Escola". 

Alunos dos 2.º e 3.º ciclos da Escola Básica e Secundária Diogo 

Bernardes (Escola-sede) deitaram mãos à obra, levando a cabo um 

conjunto alargado de atividades de pesquisa e de cariz experimental, 

com particular destaque para o trabalho de campo e para a criação 

da Floresta de Experimentação, localizada na Freguesia de Entre 

Ambos-os-Rios, Concelho de Ponte da Barca. 

Do trabalho realizado e das principais aquisições/conclusões 

obtidas se dá conta nesta publicação que desejamos constitua um 

documento para memória futura, mas, sobretudo, um alerta e um 

manual de boas práticas quanto à preservação e valorização de um 

enorme património que são os recursos naturais oferecidos pela 

nossa Floresta. 

A Equipa do Projeto 
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Ponte da Barca é uma terra vestida de verde. Mais de metade do território do 

Concelho está integrada no único Parque Nacional do país, o Parque Nacional da Peneda-

Gerês.  

Trata-se de um valioso património social, económico e ambiental, um manancial de 

recursos naturais que urge preservar e valorizar. Porque, na nossa Floresta, mora uma 

chama imensa, habita uma riqueza a explorar, há tantos incêndios a evitar. 

E se, para os evitar, for adequado desenvolver uma intervenção no território que 

resulte na preservação dos nossos recursos naturais, na produção de energia e na melhoria 

da qualidade do ambiente, tanto melhor será esse trabalho e mais gratificantes serão os 

resultantes, no que diz respeito à valorização da Floresta… 

Desenvolvemos, por isso, um conjunto de tarefas práticas, de observação em 

laboratório e de experimentação no terreno – na nossa Floresta de Experimentação –, de 

modo a dotarmos a Comunidade com conhecimentos técnicos que lhe permitam ter 

intervenções adequadas no território. 
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Caminhada Respirar “A Chama da Nossa Floresta” 

 

 

Desde sempre, o Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca aprecia a Natureza e valoriza a 

Floresta.  

A comprová-lo está a edição deste 

ano da Caminhada “Respirar a Barca” que, 

no dia 21 de março, assinalou o Dia Mundial 

da Árvore, unindo a Escola-sede, em Ponte 

da Barca, ao Centro Escolar de Entre 

Ambos-os-Rios, situado precisamente na 

Freguesia onde desenvolvemos a criação da 

nossa Floresta de Experimentação, em 

pleno Parque Nacional da Peneda-Gerês. 

Mais de 800 alunos e 80 professores e 

auxiliares de ação educativa participaram 

nesta mega caminhada de cerca de 13 Km, organizada pelo Grupo de Educação 

Física, com o apoio de diversas Juntas de Freguesia, da Câmara Municipal, da Guarda 

Nacional Republicana, da Unidade Local de Saúde e dos Bombeiros Voluntários.  

Os alunos do Clube PROSEPE e do Curso Profissional de Recursos Florestais e 

Ambientais plantaram várias dezenas de espécies, ao longo do trajeto. 

À chegada ao Centro Escolar, as centenas de participantes retemperaram as 

energias com um agradável almoço, seguindo-se uma animada tarde de convívio, 

com a realização de jogos e a atuação do grupo de aeróbia do Desporto Escolar e do 

Rancho Folclórico do Agrupamento. 

Foi uma jornada memorável que impressionou o Concelho, mobilizou a 

Comunidade educativa, promoveu a prática de atividade física e desportiva e favoreceu a educação para a importância da Floresta, da 

preservação do meio ambiente e dos recursos naturais locais.  
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Os nossos parceiros 

 

 

Começamos por participar na sessão pública de apresentação dos cinco 

projetos aprovados no âmbito do Agrupamento.  

A sessão aconteceu no Centro Escolar de Entre Ambos-os-Rios, uma vez 

que foi nesta Freguesia que se centrou boa parte das atividades, 

concretamente, num espaço cedido pela Câmara Municipal para aí criarmos a 

Floresta de Experimentação. 

Voltado para a solução de problemas concretos mediante a valorização 

dos recursos naturais locais, o projeto global de intervenção teve como tema 

de fundo a Floresta, uma vez que o Concelho de Ponte da Barca tem uma 

parte significativa do seu território integrada no Parque Nacional da Peneda-

Gerês (PNPG), a única área classificada como Parque Nacional. 

Tratou-se de um programa ambicioso que registou o contributo 

significativo de um conjunto de parcerias, tais como Câmara Municipal de 

Ponte da Barca, Junta de Freguesia de Entre Ambos-os-Rios, PNPG, Porta do 

PNPG do Lindoso, ADERE Peneda-Gerês, Gabinete Técnico Florestal da 

Autarquia, Sapadores Florestais, Universidade do Minho e pais e 

encarregados de educação. 

Na sessão, que contou com a presença de representantes das várias entidades, todos os parceiros realçaram, precisamente, a 

importância de se trabalhar em articulação, potenciando sinergias que ajudem à melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos e à 

resolução de problemas concretos.  
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Foi uma tarde bem divertida, apesar de a chuva que caiu permanentemente nos ter impedido de ir até à Floresta de Experimentação. 

Cantamos o nosso “Hino Amigos do Ambiente” e a Eng. Sónia Almeida, da ADERE Peneda-Gerês, acionou, então, o plano B, 

concentrando-se o trabalho numa sala do Centro Escolar. Com o apoio de Isabel Dantas, também da ADERE, tivemos oportunidade de 

participar num jogo muito interessante, com o qual aprendemos que a harmonia da Natureza resulta da interação das inúmeras espécies 

vegetais e animais. 
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O que encontramos… 

 

 

A Câmara Municipal de Ponte da Barca, em articulação com a Junta de Freguesia de Entre Ambos-os-Rios, disponibilizou-nos um 

espaço abandonado, em pleno Parque Nacional da Peneda-Gerês. Encontramo-lo assim… 
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Primeira intervenção… 

 

 

Foi aqui que começamos a criar a nossa Floresta de Experimentação! 

Arregaçamos as mangas e, com a ajuda dos Sapadores Florestais, em 

poucos dias, a nossa Floresta transfigurou-se… 
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Curiosidades 
 

 

Sabias que… 

 … 30% da superfície terrestre é ocupada pelas florestas, numa área total de 4 biliões de hectares (em 2005)? 

 … as florestas são o pulmão do planeta ou um sumidouro de carbono? 

 … as florestas são muito importantes para a biodiversidade do planeta, pois abrigam 90% das espécies de animais e plantas 

conhecidas? 

 … 11% das florestas em todo o mundo são designadas para a conservação da biodiversidade e essas áreas são, na sua maioria, áreas 

protegidas? 

 … que a floresta amazónica é a maior floresta tropical do mundo, a qual serve de abrigo e alimentação para cerca de 40.000 espécies 

de plantas e de animais? 

 … se conhecem 100 espécies de árvores indígenas na Europa e cerca de 30 mil em todo o mundo?  

 … de acordo com algumas projeções, a área das florestas em todo o mundo será reduzida para 14% até 2020? 

 … 1 hectare por segundo é o ritmo de devastação das florestas tropicais causado pela indústria da madeira, em simultâneo com os 

incêndios, a agricultura e a produção de gado? 

 … algumas árvores contêm substâncias que fazem parte da composição de medicamentos (por exemplo, a casca de salgueiro contém 

ácido salicílico, mais conhecido como aspirina!)?  

 … nas florestas europeias predominam a faia, o carvalho, o freixo, o bordo, a epícea, o abeto, o pinheiro-bravo e o larice-europeu? 

 … nas zonas temperadas, as folhas caem no inverno porque as baixas temperaturas lhes causam danos? 

 … nas zonas tropicais e subtropicais, durante a estação seca, as plantas de folha caduca perdem as folhas para evitar a desidratação? 

 … nas regiões do Sul da Europa, os verões são secos e quentes e as árvores mais habituadas a estas condições de vida difíceis são o 

sobreiro, o pinheiro-bravo, o eucalipto, o castanheiro e o carvalho?  

 … os dez países mais ricos em termos florestais, cerca de dois terços do total da área de floresta, são a Rússia, Brasil, Canadá, Estados 

Unidos, China, Austrália, República Democrática do Congo, Indonésia, Peru e Índia? 



12 
 
 

A Floresta na Mitologia 
 

 

Na Biblioteca Escolar, fizemos uma viagem  fantástica pela Floresta na Mitologia. Conhecemos os deuses Eolo e Flora, Pã/Fauno e 

Fauna. Fomos à caça com Diana. E choramos com ela a morte do seu querido Órion... 

Aplaudimos Prometeu que, ao roubar o segredo do fogo aos deuses, acabou por oferecer à Humanidade a Civilização e o Progresso, e 

ficamos fascinados com o poder criador do fogo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Num dia de primavera em que Flora errava pelos campos, o deus do vento, Eolo, viu-a, apaixonou-se por ela e raptou-a. Desposou-a, em seguida, num 
casamento público. Então, Eolo concedeu a Flora, como recompensa e por amor, o reinar sobre as flores, não só sobre as dos jardins como, também, sobre as dos 
campos cultivados. Flora, por sua vez, feliz pelo seu amor, ofereceu aos homens o mel, tal como as sementes das inumeráveis variedades de flores (cfr. Ovídio).  

A deusa Flora terá estado na origem do nascimento de Marte, deus da guerra. Júpiter, rei dos deuses e dos homens, estava casado com a deusa Juno. 
Acontece que um dia Júpiter conseguiu um prodígio: o nascimento de Minerva, deusa da sabedoria, saída espontaneamente da cabeça de Júpiter. A sua esposa ficou 
irritada e ciumenta e também quis conceber um filho sem o auxílio de um elemento masculino. Dirigiu-se a Flora, que lhe deu uma flor cujo simples contacto era 
suficiente para fecundar uma mulher. Foi assim que Juno, sem se unir a Júpiter, deu à luz Marte, o deus cujo nome é o do primeiro mês da primavera. Marte, deus da 
guerra,  está, de facto,  na origem da designação do primeiro mês da primavera (março).  

As festas em honra de Flora chamavam-se Florálias (ou Floralia), tendo lugar em abril-maio. 
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A forma estranha do seu corpo foi resultante de um ardil que o 
mesmo usou para escapar de Tífon, inimigo dos deuses. Zeus, 
considerando o seu estratagema muito esperto, como homenagem, 
transformou-o na constelação de Capricórnio. 

Residia em grutas e vagueava pelos vales e pelas montanhas, 
caçando ou dançando com as ninfas.  

Conta-se que seu grande amor foi a Lua e que, entre os seus 
muitos amores, os mais citados foram os das ninfas Pítis e Eco que, 
por abandoná-lo, foram transformadas, respetivamente, em pinheiro e 
numa voz condenada a repetir as últimas palavras que ouvia.  

Era temido por todos aqueles que necessitavam de atravessar 
as florestas à noite, pois as trevas e a solidão da travessia 
predispunha-os a pavores súbitos, desprovidos de qualquer causa 
aparente e que eram atribuídos a ele; daí a palavra pânico.  

 

Pan é um dos satélites de Saturno.  
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/sat%C3%A9lite_natural
http://pt.wikibooks.org/w/index.php?title=Astronomia_Mirim:Saturno&action=edit&redlink=1
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Diz-se que, quando ela ainda era uma criança, Zeus a 
questionou sobre o seu maior desejo para o seu aniversário e ela lhe 
pediu, sem hesitar, que pudesse circular livremente pelas matas, ao 
lado dos animais ferozes, dispensada para sempre da obrigação de se 
casar. O pai dos deuses imediatamente realizou o seu sonho. 

Esta poderosa figura é sempre encontrada a correr por 
bosques, florestas e matas, livre como um pássaro, ensaiando as suas 
coreografias e cantando ao lado das ninfas que lhe são muito 
próximas. 
 

Conta-se que, apesar do seu voto de castidade, ela se apaixonou perdidamente 
pelo jovem Órion, dispondo-se a casar com ele. 

O seu enciumado irmão Apolo impediu o enlace com uma grande maldade: 
estando numa praia, em sua companhia, desafiou-a a atingir, com a sua flecha, um ponto 
negro que indicava a tona da água, e que mal se distinguia, devido à grande distância.  

Ártemis, toda vaidosa, prontamente retesou o arco e atingiu o alvo, que logo 
desapareceu no abismo no mar, fazendo-se substituir por espumas ensanguentadas. Era 
Órion que ali nadava, fugindo de um imenso escorpião criado por Apolo para o perseguir.  

Ao saber do desastre, Ártemis, cheia de desespero, conseguiu do pai que a vítima 
e o escorpião fossem transformados em constelação. Quando a de Órion se põe, a do 
escorpião nasce, sempre a persegui-lo, mas sem nunca alcançar. 

 

http://www.infoescola.com/mitologia-grega/zeus/
http://www.infoescola.com/mitologia-grega/deusa-artemis/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Orion_(mitologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constela%C3%A7%C3%A3o
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Em homenagem a estas personagens mitológicas, deu-se o nome de Prometeu e de Pandora a satélites de Saturno. 

Mito de Prometeu e de Pandora 

Com o professor bibliotecário, tivemos ainda uma interessante conversa sobre o mito de Prometeu e sobre o castigo que Zeus lhe 

infligiu por ter roubado o segredo do fogo. Falamos da vingança divina e da bela Pandora ("a que possui todos os dons") que veio ao 

encontro de Epimeteu, trazendo a sua famosa caixa com todos os malefícios para a Humanidade.  

Apesar dos avisos de 

Prometeu - "aquele que pensa 

antes" -, seu irmão Epimeteu - "o 

que pensa depois" - aceitou o 

"presente" dos deuses e dispôs-se 

a casar com aquela prenda divina. 

Aberto o baú, soltaram-se todos os 

males e doenças que afligem a 

Humanidade. Só escapou aquele 

que acaba com a esperança. Por 

isso, por pior que a situação esteja, 

o homem ainda consegue ter 

esperança em dias melhores.  

Zeus dirigiu, então, a sua fúria contra o próprio Prometeu, mandando-o acorrentar num penhasco do monte Cáucaso (Geórgia). 

Mandou ainda uma águia devorar-lhe diariamente o fígado que, por ser ele um titã imortal, se regenerava. Só passado muito tempo é que 

Hércules o libertou.  

Desta forma, Prometeu, o grande benfeitor da Humanidade, patrono das artes e das ciências, recuperou a liberdade. 
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Avaliar a Cultura Clássica, escolhendo a resposta correta: 

1. A deusa Flora casou-se com: Prometeu | Eolo | Marte | Júpiter. 

2. Júpiter, rei dos deuses, estava casado com: Juno | Minerva | Vénus | Diana. 

3. Março é dedicado a: Eolo | Júpiter | Mercúrio | Marte. 

4. Pã é um deus da mitologia grega que em Roma corresponde a: Fauno | Marte | Júpiter | Eolo. 

5. Um dos grandes amores de Pã foi: Vénus | Flora | Eco | Diana. 

6. A esposa de Fauno chamava-se: Flora | Diana | Minerva |Fauna. 

7. Ártemis  (Grécia) ou Diana (Roma) são as deusas da: alegria | sabedoria | poesia | caça. 

8. A deusa Diana apaixonou-se por: Apolo | Marte | Órion | Júpiter. 

9. Prometeu significa: “o que pensa depois” | “o que pensa antes” | “o pensador” | “o violento”. 

10. Prometeu era irmão de: Júpiter | Mercúrio | Fauno | Epimeteu. 

11. Prometeu roubou aos deuses o: poder | fogo | ouro | filosofia. 

12. Pelo seu crime, recebeu como castigo: a morte | o exílio | a prisão | a escravatura. 

13. Prometeu cumpriu o seu castigo nos montes: do Cáucaso | da Grécia | de Olímpia | da Itália. 

14. A mulher que os deuses ofereceram a Epimeteu chamava-se: Flora | Maria | Eva | Pandora. 

15. A mulher trouxe como presente: uma flor | uma caixa | uma joia | um anel. 

16. Quem libertou Prometeu foi: Hércules | Júpiter | Apolo | Vénus. 

17. Os montes onde Prometeu foi aprisionado ficam na atual: Grécia | Rússia | Geórgia | Turquia. 

18. O fogo é o símbolo do: conhecimento | amor | ódio | poder. 

 

Soluções: Eolo; Juno; Marte; Fauno; Eco; Fauna; Caça; Órion; “O que pensa antes”; Epimeteu; Fogo; A prisão; Do Cáucaso; 

Pandora; Uma caixa; Hércules; Geórgia; Conhecimento. 
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Sobre a importância da Floresta  
 

 

A floresta encerra uma grande biodiversidade e garante o necessário equilíbrio ecológico. Por isso, ela é cada vez mais reconhecida 

como um espaço de importância fundamental para a manutenção dos valores naturais e para a melhoria da qualidade de vida das 

populações. 

As florestas cobrem cerca de 30% da superfície terrestre. É nas florestas e noutros cobertos vegetais que se realiza a fotossíntese da 

qual depende a vida: produção de oxigénio a partir do dióxido de carbono. Elas são depositárias de dois quintos de todo o carbono 

armazenado nos ecossistemas terrestres, sendo consideradas como “pulmões do mundo” ou “sumidouros de carbono”. 

Além da indispensável função fotossintética, as florestas desempenham papéis extremamente relevantes, quer a nível ecológico, quer 

económico e mesmo social: 

 

 

 

 

 

 

O ambiente nas florestas europeias 

Na Europa, é típica a existência de uma floresta mista: floresta de coníferas (ex., abetos e pinheiros) e floresta de árvores de folha 

caduca (folha que cai, sazonalmente).  

Mais comuns no Sul da Europa, as florestas de árvores de folha caduca são, de uma forma geral, de uma cor verde viva. Nelas existe 

mais variedade de espécies do que na floresta de coníferas.  

 São fonte de bens como madeiras, combustíveis, alimentos e matérias-primas (ex., resina, celulose, cortiça, 

frutos, bagas); 

 Têm funções de proteção do solo contra e erosão, de controlo do ciclo e da qualidade da água; 

 Concentram a maior parte da biodiversidade terrestre, nomeadamente, de espécies vegetais e animais; 

 Têm um elevado valor paisagístico e recreativo. 
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O desenvolvimento da floresta é um processo que decorre muito lentamente, sendo necessário muito tempo para que se estabeleçam 

os equilíbrios fundamentais entre as diferentes espécies e o meio físico envolvente. O acelerado ritmo das atividades humanas e as 

agressões frequentes aos espaços florestais não é compatível com a lenta capacidade de resposta dos ecossistemas florestais.  

O importante património natural que a floresta integra, com enorme relevância do ponto de vista social, económico e ambiental, tem 

sofrido constantes pressões e ameaças que conduzem à sua progressiva degradação e até destruição: 

 

 

 

 

 

 

 

As florestas como “sumidouros” de carbono 

Para além da importância no fornecimento de bens e de serviços tradicionais, como a madeira e outros, as florestas têm ainda um 

valor indireto associado ao armazenamento ou absorção de carbono. 

Explicando um pouco este fenómeno de armazenamento, a fotossíntese que ocorre nas plantas terrestres é responsável pela retenção 

de carbono atmosférico no material vegetal e, eventualmente, na matéria orgânica no solo. Logo, os ecossistemas com grande biomassa e 

com o solo pouco perturbado, como as florestas, retêm o carbono, sob a forma de dióxido de carbono (CO2) numa escala temporal muito 

maior, na ordem de décadas e séculos. 

 Conversão para agricultura; 

 Fogos florestais; 

 Sobre-exploração da madeira; 

 Fragmentação por estradas; 

 Poluição atmosférica; 

 Alterações climáticas; 

 Introdução de espécies exóticas (plantas, fungos, etc.). 
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Contudo, para absorver o CO2 que emitimos para a atmosfera, um dos gases responsáveis pelo efeito de estufa, seria necessário 

plantar uma média de mil árvores por pessoa e por ano, e, se as novas florestas fossem cortadas e queimadas pelo Homem ou por fogos 

florestais, o CO2 removido seria emitido para a atmosfera, acelerando o aquecimento global do planeta. 

Esta capacidade de retenção e armazenamento do carbono pelas florestas a longo prazo representa um dos pontos importantes no 

debate no ciclo global do carbono e nos impactos das alterações climáticas, de tal forma que está previsto no Protocolo de Quioto. Este 

protocolo internacional considera que as fontes e os sumidouros de carbono (nomeadamente, as florestas) podem ser contabilizados para 

cumprir os objetivos a que os países signatários se comprometem: limitar ou reduzir as emissões até ao nível existente em 1990. 

Em síntese, a quantidade de gases com efeito de estufa (GEE) de um país é contabilizada através da soma dos poluentes (GEE) 

provenientes das chaminés das indústrias, dos escapes dos automóveis, das lixeiras e dos campos agrícolas, menos o total dos gases 

absorvidos pela vegetação, com ênfase nas florestas. 

Este raciocínio tem levado muitos países a desenvolverem ações, sob três linhas estratégicas simultâneas: 

 

 

 

 

 

 

Recordamos que uma floresta demora dezenas e mesmo centenas de anos a formar-se. Quando destruímos uma floresta, estamos a 

destruir um ecossistema com uma tal biodiversidade, que importa fazer cada vez mais esforços, no sentido de a defender como uma valiosa 

fonte de riqueza natural. 

 

1. Combate aos incêndios florestais, através da limpeza dos terrenos, proibição de fogueiras, mais cuidado com as 

queimadas com fins agrícolas ou de pastorícia, campanhas publicitárias que alertam para o risco de incêndio, mais 

guardas florestais em vigilância pelas florestas, mais e melhores meios de combate aos incêndios;  

2. Reflorestação, com plantação de novas árvores depois do corte das velhas, e tratamento das árvores contra seres 

vivos prejudiciais (doenças e pragas); 

3. Exploração racional das florestas. 
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Evolução da floresta portuguesa e comparação com a Europa 

A constatação das consequências da desarborização, levou, no século XIX, à criação de sucessivas entidades e de estratégias de 

proteção florestal, à semelhança do que já tinha acontecido noutros países da Europa, como França, Dinamarca e Holanda. No início e 

meados do século XX, houve também vários esforços, no sentido de aumentar a área florestal portuguesa, sobretudo com o recurso ao 

pinheiro bravo e ao sobreiro.  

O aparecimento do eucalipto, na década de 60, foi, por sua vez, fortemente impulsionado pela implantação de indústrias de pasta de 

papel. Este aumento da área de eucaliptal e o progressivo aumento do número de incêndios levou à redução da área de pinhal bravo. 

Tendo presente a situação actual e comparando com outros países da Europa, Portugal está abaixo de países como a Finlândia, Suécia 

e Eslovénia, que têm mais de metade do seu território arborizado. Mas, se compararmos com a média europeia (31%) e com outros países 

do Sul da Europa, podemos considerar que, apesar da degradação progressiva, temos um país tipicamente “florestal”. De facto, a paisagem 

florestal cobre mais de 1/3 do território nacional e, em conjunto com outras associações vegetais, encerra uma grande biodiversidade. 

Relativamente ao peso da atividade florestal na economia nacional, sabe-se que esta representa 11% das exportações totais 

portuguesas e contribui com 3,1% para o Produto Interno Bruto (PIB), empregando cerca de 260 mil pessoas. 

 

 

Parque Nacional da Peneda-Gerês – Um tesouro de Biodiversidade  
 

 

Considerando a relevância do Parque Nacional da Peneda-Gerês – o único no País – a ainda o facto 

de a Floresta de Experimentação se situar num espaço localizado na Freguesia de Entre Ambos-os-Rios, 

uma atividade que realizamos teve a ver com uma sessão de apresentação do PNPG.  

Conversamos com a Dr.ª Cristina Machado, técnica do Parque, que nos fez um enquadramento 

geral desta área protegida única no País, cuja criação remonta a 8 de maio de 1971. 

Abrangendo uma área de 72 mil hectares distribuídos pelos concelhos de Melgaço, Arcos de 
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Valdevez, Ponte da Barca, Terras de Bouro e Montalegre, o Parque acolhe nove mil pessoas e cerca de um terço do seu território é ainda 

absolutamente natural, com ecossistemas pouco alterados pelo homem. Ocupa uma região montanhosa que inclui grande parte das serras 

da Peneda, do Soajo, Amarela e do Gerês. 

A geomorfologia, os valores naturais e a sua biodiversidade, os diferentes habitats e o riquíssimo património histórico-cultural 

existente na área do Parque foram outros aspetos acerca dos quais trocamos impressões com a Dr.ª Cristina Machado.  

Nas zonas de altitude, são visíveis os efeitos da última glaciação - circos glaciares, moreias, pequenas lagoas e vales em U. A natureza e 

orientação do relevo, as variações de altitude e as influências atlântica, mediterrânica e continental traduzem-se na variedade e riqueza do 

coberto vegetal: matos, carvalhais e pinhais, bosques de bétula ou vidoeiro, abundante vegetação bordejando as linhas de água, campos de 

cultivo e pastagens. Nas zonas baixas e abrigadas, encontram-se os bosques de carvalho alvarinho aos quais se associam o castanheiro, o 

padreiro, o azereiro, o pilriteiro, o medronheiro, a gilbardeira, os sobreiros e os azevinheiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possui uma fauna muito diversifidada, donde se destaca o corço, o lobo, o javali, a raposa, o texugo, a lontra, a águia real, o falcão 

peregrino, a víbora. É ainda de assinalar a população de garranos selvagens da raça luso-galaica e, mais recentemente, a cabra montesa. 

O passado traduz-se nos monumentos megalíticos, testemunhos da ocupação romana e nos castelos de Castro Laboreiro e do Lindoso. 
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Degradação da Floresta: eucalipto, incêndios e pragas 
 

 

Em Portugal, a degradação da Floresta e, particularmente, do solo tem-se dado, em larga medida, devido à exploração intensiva do 

eucalipto e à proliferação de incêndios.  

O eucalipto é uma espécie oriunda da Austrália que entrou, no século XIX, no nosso país, embora o seu cultivo só tenha sido 

generalizado na década de 80 do século XX. Nos dias de hoje, os eucaliptos ocupam um total de 700 mil hectares, a mesma área de 

montados de sobreiro. O seu rápido crescimento (rentabilização em 10 anos), devido à alta capacidade de produzir celulose, fez dele a 

espécie de excelência para a indústria de pasta de papel.  

Não obstante, aos poucos começaram a emergir vários argumentos que colocam esta espécie como causadora de vários problemas 

ambientais a nível nacional. O eucalipto, como espécie exótica, e, portanto, não integrada nos nossos ecossistemas típicos, por um lado, 

consome demasiada água relativamente à capacidade dos nossos solos; por outro, esgota os nutrientes do solo, empobrecendo-o. Também 

ligado à erosão, inclui-se o problema das movimentações do solo necessárias para o plantio, com recurso a máquinas pesadas.  

Quanto aos incêndios florestais e suas consequências, é sabido que a intervenção humana, nomeadamente, através da má gestão dos 

povoamentos florestais, de práticas agrícolas incorretas e de atitudes negligentes ou mesmo intencionais, tem feito aumentar 

drasticamente a frequência de incêndios, pondo em causa a regeneração das florestas e a proteção dos próprios cidadãos e seus bens.  

A agravar esta situação, não podemos esquecer que, a longo prazo, as perspetivas relativamente às alterações climáticas em Portugal 

apontam para uma subida da temperatura global (maior número de dias com mais de 35º C) e maiores períodos de seca, levando ao 

aumento de risco de fogos florestais. 

Dada a gravidade e amplitude deste problema, torna-se cada vez mais claro que, para além das necessárias medidas a desenvolver e a 

implementar pelos organismos estatais responsáveis e proprietários florestais, a prevenção e a minimização dos incêndios florestais precisa 

de um profundo envolvimento de todos os cidadãos. 

Outros problemas têm a ver com as pragas que são originadas, principalmente, por insetos, e com as doenças que são causadas por 

fungos, bactérias ou vírus. Estes organismos nocivos atacam sobretudo árvores que já se encontram enfraquecidas. 
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As variações meteorológicas (secas, períodos de frio ou calor extremos) desempenham um papel fundamental na dinâmica das pragas 

e doenças, ao enfraquecerem as árvores. 

A processionária, também conhecida como a “lagarta do pinheiro”, e o nemátodo, verme de dimensão microscópica originário da 

América do Norte, são as pragas mais frequentes. 

 

 

Desenvolvimento rural passa por uma gestão sustentada da Floresta – afirma o eurodeptado José M. Fernandes 
 

 

O grande problema da floresta portuguesa tem a ver 

com a inexistência de um cadastro. Só a partir daí é que será 

possível avançar-se para uma gestão sustentada da floresta 

que se traduza no seu adequado aproveitamento, começando 

pela prevenção dos incêndios que todos os anos dizimam uma 

parte significativa deste nosso património. 

Foi esta a grande conclusão a que chegamos no decorrer 

de uma conversa que tivemos com o eurodeputado José 

Manuel Fernandes. 

“A Sustentabilidade da Floresta no Minho” foi o tema 

genérico do encontro que nos proporcionou uma perspetiva 

muito interessante sobre o presente e o futuro deste 

património tão valioso. 

Segundo o nosso convidado, a realização do cadastro florestal constitui uma etapa fundamental para se poder avançar para a 

instalação de pequenas centrais de biomassa que se afirmem como polos dinamizadores de riqueza – produzindo energia e contribuindo 
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para a criação de postos de trabalho e fixação das populações – e também como estruturas potenciadoras da melhoria da qualidade 

ambiental. 

Com a entrada em funcionamento destas centrais, as nossas florestas passarão a ser objeto de uma limpeza sistemática, situação que 

terá um enorme impacto na economia local e regional e na prevenção de incêndios. 

Esta gestão sustentada da floresta, que em Portugal 

ocupa 38% do território, significará um enorme contributo 

para o desenvolvimento do mundo rural, não só ao nível 

económico e turístico, mas também – explicou – em termos 

de preservação da paisagem, da biodiversidade, da melhoria 

da qualidade do ar e da fixação dos solos. 

Depois de recordar que a floresta já constitui um 

património valioso, que representa 3,1% do PIB e emprega 

cerca de 260 mil pessoas, José Manuel Fernandes sublinhou 

que se trata de um setor onde há ainda muito a fazer no 

quadro, por exemplo, da estratégia de crescimento 

sustentável da União Europeia 2020. 

A eficiência energética e o aproveitamento dos 

biorresíduos e da biomassa são desafios muito importantes que temos pela frente e que Portugal tem de agarrar com toda a determinação, 

uma vez que os aterros constituem a pior solução ambiental, concluiu o convidado, que é membro da Comissão do Ambiente, Saúde Pública 

e Segurança Alimentar do Parlamento Europeu. 

Ora aqui está uma excelente oportunidade para preservarmos e valorizarmos os nossos recursos naturais. 
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Visita à Central de Biomassa 
 

 

Depois de termos ouvido falar das potencialidades de uma central 

de biomassa, tratamos, logo, de ir para o terreno, para observarmos, in 

loco, como funciona. Visitamos a Central do Pavilhão Gimnodesportivo 

Municipal que tem um equipamento desta natureza para aquecer o 

ambiente interior e também a água dos balneários. 

O funcionário de serviço respondeu a todas as nossas perguntas. 

E, no nosso espírito, ficou a certeza de que há tanto a fazer nesta área… 
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“A Quinta da Pedra Oca” 
 

 

“A Quinta da Pedra da Oca” é uma história da autoria de Ana Maria Magalhães e de Isabel Alçada cuja leitura expressiva nos chamou a 

atenção para a importância da Floresta e do trabalho dos Sapadores Florestais na prevenção e no combate aos incêndios. 

Com esta atividade orientada pela Biblioteca Escolar, aprendemos que a Floresta encerra mil segredos e também que a rapidez é a 

chave do sucesso no combate aos incêndios… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O FOGO NA FLORESTA 

No primeiro minuto, apaga-se com um copo de água; 

No segundo minuto, com um balde de água; 

No terceiro minuto, com um tanque de água; 

Depois…, faz-se o que se puder!!! 

MAGALHÃES, Ana Maria e ALÇADA, Isabel,  

Há Fogo na Floresta, Editorial Caminho, Lisboa, 2005, p. 53. 
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Atividades  
Experimentais 
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A Floresta na perspetiva de um investigador do Departamento de Física da Universidade do Minho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As problemáticas científicas relacionadas com a gestão da floresta estiveram no centro de uma 

sessão que tivemos com o Professor Doutor Manuel Filipe Costa. 

A sessão proporcionou-nos uma interessante experiência eminentemente prática em que o 

investigador do Departamento de Física da Universidade do Minho teve oportunidade de explicar o 

sistema de funcionamento de uma central de biomassa, assim como a sua importância em termos de 

sustentabilidade ambiental. 

Outra questão que despertou grande curiosidade entre nós teve a ver com formas de detetar 

rapidamente incêndios na floresta, através da utilização de robots equipados com sensores. 

O sumidouro de carbono, a compostagem, a acidez do solo e a dureza da água foram outras 

temáticas abordadas, sempre com o recurso a testes e a exemplificações particularmente elucidativas. 
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O fascínio da Ciência na Universidade do Minho 
 

 

Entusiasmados com o mundo maravilhoso da Ciência e das experiências científicas que o Professor Doutor Manuel Filipe Costa 

despertou em todos nós, não resistimos a pôr os pés ao caminho – aliás, num autocarro – e fomos até Braga, para conhecermos ao vivo a 

Escola de Ciências da Universidade do Minho. 

Foi um dia que não esqueceremos. Ficamos fascinados com o que vimos, com as experiências que observamos e com a conversa que 

tivemos com o Doutor Mário Rui que teve um surpreendente diálogo connosco sobre energias renováveis…  
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“A Pegar Fogo” também se aprende a proteger a Floresta 
 

 

 

A nossa Floresta de Experimentação foi o cenário para uma interessantíssima 

atividade desenvolvida em articulação com a ADERE Peneda-Gerês. 

Vivemos uma tarde super animada, dando vida ao jogo “A pegar Fogo”, 

através do qual compreendemos o conceito de triângulo do fogo e a sua aplicação 

na prevenção e no combate aos incêndios. 

Sob a orientação da Eng. Sónia Almeida, com o apoio de Isabel Dantas, 

interagimos e, sobretudo, tomamos consciência da importância de se retirar, 

regularmente, o combustível existente na floresta. 

Em plena floresta, aproveitamos ainda a oportunidade para aplicar alguns 

conceitos e cálculos matemáticos: perímetro, área e altura das árvores…    

Por sua vez, o Dr. Nuno Pousada, da Porta do Parque do Lindoso, orientou-

nos na descoberta do encanto de um herbário e da diversidade de espécies 

existentes na Floresta, assim como dos seus poderes medicinais. 

Os membros do Clube de Orientação participaram, também, numa 

experiência memorável, em pleno contacto com a natureza. 

Entre as diversas atividades, o rappel concentrou o entusiasmo da maior 

parte e serviu para testar o nosso espírito de aventura. 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 
 

 

 
 
 
 



34 
 
 

As plantas como sumidouros de carbono e condução do giestal 
 

 

Para demonstrar que as plantas consomem dióxido de carbono, colocamos porções de uma planta aquática – Elódea – em tubos de 

ensaio, contendo água e indicador Azul de Bromotimol. Este indicador, em meio ácido, apresenta cor amarela e em meio alcalino cor azul. 

No início da experiência, todos os tubos apresentavam cor amarela. Com a atividade fotossintética da planta, o dióxido de carbono foi 

consumido, tornando o meio alcalino. Tal foi observado pela mudança da cor do meio de amarelo para azul. 

Em Ciências Físico-Químicas, 

procedeu-se, em laboratório, à reação 

entre o bicarbonato de sódio e o ácido 

acético (vinagre) para produzir o 

dióxido de carbono e comprovar que o 

mesmo é um extintor de incêndios. O 

dióxido de carbono, que é um gás 

incolor, inodoro e mais denso do que o 

ar, pode ser transferido, após a reação, 

para outro gobelé. Por último, derramou-se o gás incolor sobre a chama e esta apagou-se. 

 

Condução do giestal 

Outra atividade foi a da condução do giestal. Esteve presente um biólogo, o Dr. Sérgio 

Leite, convidado pela ADERE-Peneda-Gerês, que nos apresentou algumas curiosidades científicas 

relacionadas com a giesta e o coberto florestal. 

Assistimos ainda a uma demonstração, feita pela equipa de Sapadores Florestais de Entre 

Ambos-os-Rios, da prática tradicional florestal "condução do giestal". 
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A nossa Floresta de Experimentação 
 

 

Com a colaboração de um conjunto alargado de entidades parceiras, transformamos aquilo que era um matagal num espaço 

devidamente ordenado – a nossa Floresta de Experimentação. 

Este é um projeto aberto, de uso múltiplo, que continua em construção e que servirá de observatório e de campo de trabalho para 

públicos diversos. 

Muito há ainda a fazer… e será realizado com a participação dos nossos parceiros. Mas muito trabalho já se tem levado a cabo, 

conforme documentam estas fotos, com os mais pequerruchos do nosso Agrupamento em plena acção. 
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Para mim, a Floresta é… 
 

 
A floresta é a chama da vida. Quando ela se apaga, a 

vida extingue-se. 

Mariana Dias, 9.º ano 

 

A floresta é a habitação de inúmeros seres vivos, para 

além de nos oferecer oxigénio e de nos descontrair. É muito 

importante que saibamos cuidar da floresta como se fosse a 

nossa vida. 

Mariana Brito, 8.º ano 

 

A floresta é a nossa vida. Sem ela não viveríamos. Por 

isso, devemos tratá-la bem e não provocar incêndios. 

Ana Silva, 8.º ano 

 

A floresta é a nossa sustentabilidade em risco de 

acabar. É tão importante porque, sem ela, nós não 

viveríamos. 

Mónica Amorim, 9.º ano 

 

A floresta é um mistério da Natureza cheio de vida. É 

preciso tomar conta da floresta, porque sem ela a nossa vida 

fica em perigo e corre mesmo o risco de caminhar para o fim. 

Lígia Imperadeiro Freitas, 8.º ano 

  

A floresta é importante para todos nós devido a vários 

fatores. É nas florestas que se encontra grande parte das 

espécies vegetais responsáveis pela fotossíntese. Para além 

disto, são fontes de vários recursos e permitem a existência 

de várias espécies no seu estado selvagem. 

Margarida Ferreira, 8.º ano 

 

Para mim, a floresta é um lugar de encanto, 

Aí crescemos e fazemos promessas. 

Para mim, a floresta é tão importante  

Como as plásticas para a Lili Caneças. 

Paulo Pinheiro, 9.º ano 

  

A floresta é o ponto de partida da vida. Se a 

“separarmos” do mundo, a terra não terá vida. 

Margarida Gonçalves, 9.º ano 

 

A floresta serve para guardar segredos, tanto dela 

como nossos. Serve para nos acolher de braços abertos. A 

floresta é nossa amiga e não a devemos trair. 

Joana Sotomaior, 8.º ano 
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A floresta fornece-nos oxigénio e é muito importante 

para os animais; é a sua e a nossa casa. Nunca é demais 

lembrar o cuidado que devemos ter com ela, evitando 

incêndios e nunca deitando lixo para o chão. 

Diana Beito, 8.º ano  

 

A floresta é a Vida. 

Nathasha Coimbra, 9.º ano 

 

Para mim, a floresta serve para dar longos passeios e 

ler um livro à sombra de uma árvore. Também serve para 

nos proporcionar o ar puro que respiramos, pelo que sem ela 

não viveríamos. Podemos e devemos protegê-la, não fazendo 

fogueiras por ocasião dos piqueniques, nem deitando lixo 

para o chão. 

Carina Marinheiro, 8.º ano 

 

A floresta é uma fonte de vida, onde tudo nasce e acaba 

em nós. 

Sara Silva, 9.º ano 

 

A floresta é importante porque nos dá oxigénio, é a 

casa de muitos seres vivos e todos dependemos dela. Temos de 

ser para a floresta o que ela é para nós. 

Alba Dantas, 8.º ano 

 

 

Serve para ser uma casa, um lar, um abrigo, muitos 

animais vivem nela. Serve para respirarmos ar puro, serve 

para nos divertirmos. É a base de tudo o que fazemos e 

usamos! A floresta, pelo menos para mim, também serve 

para descontrair, gosto de ir lá acalmar-me, ouvir o canto 

dos pássaros, os pequenos riachos a passar. 

Resumindo, a floresta serve para nos preservar, a nós, 

espécie humana, e também aos outros animais. 

Como preservá-la? É a coisa mais simples do mundo: 

basta não interferir no seu equilíbrio e pensar que, quando 

vamos para lá, a devemos deixar como quando a 

encontramos. 

Francisca Ribeiro, 8.º ano  

 

Quando estou na floresta, sinto uma felicidade e uma 

paixão enormes, sinto que lá é o melhor sítio para viver, 

sinto que tudo é ar puro, e lamento que nem sempre 

possamos aproveitar este lugar espantoso e lindo. 

Juliana Dias, 9.º ano 
 

A floresta é um local de inspiração, um bom local 

para passearmos e para explorar. Há pequenos/grandes 

gestos que são fundamentais à preservação da Natureza e 

da nossa própria vida. 

Maria Carolina Gonçalves, 8.º ano 
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Conclusão 
 

 

A Floresta é uma notável fonte de riqueza: fornece oxigénio, torna o clima mais suave, evita 

o desgaste dos solos, abriga e protege animais, torna a paisagem particularmente bela e 

fascinante. Oferece ainda produtos de enorme valor, tais como as madeiras, as resinas, os frutos, 

as flores, que têm as mais diversas utilidades. 

Destruir a Floresta é destruir um tesouro que é de todos. 

É destruir a nossa “casa comum”... 

Acontece que muitos dos perigos que ameaçam a Floresta 

podem ser evitados ou combatidos. O nosso papel é fundamental! 

EVITAR O FOGO – A PREVENÇÃO 

Uma Floresta bem organizada, bem cuidada e onde se cumprem as regras de segurança tem mais hipóteses de escapar ao fogo.  

Floresta bem organizada... 

 

 

 

 

 

 

 

 É a que tem árvores de várias espécies. 

Num território onde só há pinheiros ou só eucaliptos, o fogo alastra rapidamente, porque são altamente inflamáveis. Se, nesse lugar, 

alternarem pinheiros, carvalhos, eucaliptos, castanheiros, o ambiente é mais fresco e tem maior teor de humidade. Em caso de incêndio, o 

fogo propagar-se-á mais lentamente e torna-se mais fácil apagá-lo. 

 É a que tem caminhos florestais. 

Os caminhos são uma barreira à propagação dos fogos, para além de permitirem a circulação das viaturas dos bombeiros e o acesso mais 

fácil das equipas de limpeza. 

 É a que possui pontos de água. 

Se houver lagos e rios, devem construir-se pequenas barragens para manter o solo húmido, baixar a temperatura e fornecer água aos 

bombeiros, em caso de necessidade. Caso não haja lagos ou rios, convém fazer reservatórios. 
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Floresta bem cuidada... 

 

 

 

 

Regras de segurança 

 

 

 

 

 

 

Qualquer pessoa pode e deve colaborar na defesa da Floresta, cumprindo e fazendo cumprir estas regras de segurança... 

Para aviso de incêndio ou de outros perigos na Floresta, liga-se o número nacional 117. 

 

 

 

 

 

 

 

 É uma Floresta limpa, onde não se deixou acumular mato, arbustos ou ramos secos; 

 É uma Floresta onde foram cortadas as árvores doentes e combatidas as pragas; 

 É uma Floresta onde se evitou a existência de árvores em excesso ou emaranhas. 

 

 Nunca fazer fogueiras na Floresta, nem nas estradas que a atravessam; 

 Nunca queimar lixo na Floresta ou nos campos próximos; 

 Nunca fumar na Floresta; 

 Nunca atirar cigarros ou fósforos acesos, em zonas onde haja árvores; 

 Nunca usar máquinas que façam faíscas em zonas arborizadas; 

 Nunca espalhar lixo na Floresta, muito menos lixo combustível. 

 

 

É inadmissível que alguém pegue fogo à Floresta, seja por que motivo for. 

Um incêndio na Floresta é uma catástrofe natural, porque acontece na Natureza e propaga-se devido a fenómenos 

naturais, como o vento, a pouca humidade do ar e as temperaturas elevadas. 

Esta catástrofe natural pode, no entanto, ser controlada pelo homem. 

Quem evita um incêndio é um SUPER-HERÓI!! 
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Agradecimentos 
 

 

Concluído o projeto “A chama da nossa Floresta” de cujo processo de operacionalização resultou este manual “Segredos da Nossa 

Floresta”, fazemos questão, em nome da mais elementar justiça, de aqui assinalar o nosso agradecimento a um conjunto de pessoas e de 

instituições cujo apoio foi determinante para a realização deste trabalho… 

Ao Prémio da Fundação Ilídio Pinho “Ciência na Escola”, incluindo a DREN e o BES, sem os quais jamais teríamos a 

possibilidade de embarcar nesta aventura; 

Ao Diretor do Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca que sempre nos incentou a levantarmos a âncora e a fazermo-nos 

ao largo; 

À Câmara Municipal de Ponte da Barca e à Junta de Freguesia de Entre Ambos-os-Rios que logo se disponibilizaram para 

também entrarem nesta viagem; 

Aos Sapadores Florestais que não olharam a esforços quando se tratou de arregaçar as mangas; 

À ADERE Peneda-Gerês que, desde a primeira hora, abraçou o projeto, inspirou ideias e dinamizou atividades; 

À Porta do Parque do Lindoso que está sempre disponível para os desígnios educativos; 

Ao Parque Nacional da Peneda-Gerês, incansável na divulgação deste património natural único; 

À Universidade do Minho, escola de Ciência e laboratório sempre aberto para nos acolher; 

À Biblioteca Escolar e aos professores dos 2.º e 3.º ciclos que se envolveram nesta dinâmica, porque há muito 

compreenderam os caminhos do sucesso educativo e, por isso, não pouparam energias na construção de “A chama da 

nossa Floresta”; 

Aos alunos do 6.º A, 7.º D, 8.º A, 8.º B, 8.º D e 9.º A, porque foram eles a chama desta aventura pelos “Segredos da Nossa 

Floresta".  

A todos, muito obrigado! 

A Equipa do Projeto 
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Ficha Técnica 
 

 

 

 

Título Segredos da Nossa Floresta 

Autor Equipa do Projeto 

Fotografia Equipa do Projeto 

Capa Equipa do Projeto 

Design gráfico e paginação Equipa do Projeto 

Edição Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca 

Impressão Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca 

Local e data de edição Ponte da Barca | Maio de 2012 

Tiragem 5 exemplares 

Edição web http://www.avepb.net 

http://www.cmpb.pt 

 

 

 

 

 

 

http://www.avepb.net/
http://www.cmpb.pt/
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