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FICHA DE TRABALHO / TRABALHO DE CAMPO / TRABALHO EXPERIMENTAL 

 

A BIODIVERSIDADE UM TESOURO A PROTEGER 

O quê Objetivos Onde 

 

Biodiversidade 

vegetal da Serra 

do Caramulo 

 

- Sensibilizar para a proteção e 

conservação do património biológico 

e geológico. 

 

Nas aulas de Ciências 

Naturais, Geografia; Clube 

de Ciências/Ambiente 

 

Aluno: __________________________________________ Ano: _______ T.: _____ 

I 

PROPOSTA DE PESQUISA 

1. Lê com atenção os textos que se seguem. 

Texto 1 

“Andei há tempos várias léguas para ver um “teixo”, que é uma árvore que os 

botânicos dizem que vai acabar.” In diário IV de novembro de 1947 

 
Ribeiro, P. M. & Paiva, J. A. R. 2005. Sobre quatro taxa pouco frequentes da flora portuguesa. Bot. Complut. 29: 31-34. 
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Texto 2 

O Teixo, “de venenoso a bestial…” 

 

O Teixo (Taxus baccata) é uma árvore de folha perene que pode crescer até aos 24 m. É uma 

conífera que produz bagas vermelhas e carnudas em vez de pinhas. As folhas escuras e em 

forma de agulha dispõem-se em espiral à volta dos ramos. 

É uma espécie originária da Europa e Ásia (menor). O seu nome diz-nos que é uma planta 

venenosa com bagas (Taxus = do grego toxon que significa veneno; baccata = do 

latim baccatus, com frutos em baga ou parecidos com bagas, aludindo o seu fruto). 

O “fruto” é ovóide e constituído por um invólucro carnudo e avermelhado (arilo) aberto na 

porção apical, encerrando no seu interior uma única semente 

O seu habitat “preferencial” são os vales e encostas húmidas, independentemente do 

substrato, tolera a sua acidez. Está adaptado a solos rochosos, podendo encontrar-se entre as 

fendas das rochas. Suporta bem as altitudes superiores aos 1000 metros e resiste bem ao 

ensombramento, ocupando o sub-bosque de florestas mistas de folhosas. 

Segundo os druidas, o Teixo era a árvore da imortalidade e era, por isso, considerada sagrada. 

Mais tarde, os cristãos plantaram-na nos seus cemitérios pois, por ser venenosa, consideravam 

que representava a morte. Esta espécie foi, mais tarde, substituída pelos Cedros porque consta 

que os burros que levavam os funerais para o cemitério comiam folhas de Teixo enquanto 

aguardavam o fim da cerimónia e morriam como consequência. 

A madeira desta árvore foi muito utilizada na idade média no fabrico de arcos. Diz a lenda que 

o famoso arqueiro e fora-da-lei, Robin Hood casou à sombra de um Teixo. 

É incrível constatar que durante tantos anos dezenas de Teixos foram dizimados, pois eram 

venenosos. Aliás, toda a planta é venenosa, com excepção dos vistosos arilos. Assim é 

obviamente perigoso o seu consumo por parte de homens e animais. 

Por sua vez, a caça indiscriminada de aves que disseminavam a semente, parece ter também 

contribuído para a raridade do Teixo. 

Mas as décadas de 80 e 90, do século XX, permitiram surpreendentes descobertas. A principal 

razão deveu-se aos estudos de que foi alvo a substância (taxina) que lhe confere a toxicidade. 

A partir deste alcalóide foi isolado um princípio activo, o taxol, que apresenta propriedades 

medicinais. Hoje em dia é usado em tratamentos oncológicos no combate do cancro dos 

pulmões, mama e ovário, traduzindo-se o seu efeito na inibição da proliferação das células 

cancerígenas, evitando o alastramento do cancro. 
http://pensaraterra.blogspot.pt/2007/02/o-teixo-de-venenoso-bestial.html 
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Texto 3 
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Pedro Ribeiro (2006) Tese de doutoramento – “Caracterização da flora vascular e do padrão e dinâmica da 

paisagem na Serra do Caramulo. Análise do estado de conservação de taxa prioritários” Departamento de 

Botânica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (p.156) 
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Texto 4 

Jorge Paiva (1998), “A crise Ambiental, Apocalipse ou Advento de uma Nova Idade, Liga dos Amigos de 

Conimbriga (p.s 4 e 5). 
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II 

PROPOSTA DE ATIVIDADE DE CAMPO 

 

1. Com a ajuda dos teus professores de Ciências Naturais e Geografia organiza uma 

tarde de estudo diferente – uma aula de campo. O destino é o Caramulinho – Jueus. 

 

Recursos necessários: 

Mapa, bússola, máquina fotográfica, folhas de jornal, lápis, papel e caderneta de 

campo, binóculo, livro para identificação de flora, fauna e rochas, calçado e roupa 

confortável (adequado à estação do ano), água. 

 

2. Sob a orientação dos teus professores faz o percurso Caramulinho – Jueus e 

procura responder às questões que te são colocadas (usa a tua caderneta de campo). 

2.1. Faz a identificação das árvores que encontras no percurso. 

2.2. Verifica se a quantidade e porte das árvores aumenta ou diminui no sentido 

Caramulinho – Jueus. Tenta encontrar uma explicação para esse facto. 

2.3. Aproveitando a vista privilegiada sobre a serra tenta encontrar na paisagem 

“manchas” de eucaliptos e de outras plantas exóticas. Compara-as com as plantas 

autóctones, quais as mais abundantes? 

2.3.1. Reflete sobre os prós e os contras da plantação destas espécies nos terrenos 

acidentados da serra do Caramulo. 

3. Passaste por uma pequena lagoa e reparaste na biodiversidade existente. Tenta 

identificar alguns animais na sua proximidade. Aproveita para fotografar... 

3.1. A água é um bem precioso, felizmente bastante abundante na nossa serra. 

Descobre na paisagem as linhas de água e constata a biodiversidade desses locais. 

4. A intervenção do homem na paisagem é notória? Descreve aspetos dessa 

intervenção. 

4.1. Apresenta aspetos positivos e negativos da presença/intervenção humana. 

5. Tiveste oportunidade de ver o único exemplar de teixo (taxus baccata) da serra do 

Caramulo. Pensa e sugere algumas medidas de proteção deste espécime tão raro. 
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III 

PROPOSTA DE ATIVIDADE EM SALA DE AULA 

 

A partir dos textos analisados e da saída de campo que tiveste a oportunidade 

de realizar, promove um debate na tua turma sobre a importância de preservar a 

biodiversidade e de promover um desenvolvimento sustentável. Não te esqueças de 

refletir e debater sobre o problema da desertificação humana da nossa serra e da 

necessidade de encontrar estratégias de fixação das populações através de soluções 

de futuro. Neste contexto, é importante refletir nos prós e contras do turismo, da 

agricultura, da pecuária, da exploração dos recursos florestais, da plantação de 

eucaliptos, ... 

Deste debate deve surgir um texto resumo das conclusões a que chegaram. 

 

 

IV  

PARA CONCLUIR 

 

Nota Final: 

A biodiversidade é um bem a preservar, dela dependendo a sobrevivência do Homem. 

Os ecossistemas são complexos emaranhados de relações onde todos têm um papel 

a desempenhar. Espécies que aparentemente são inúteis revelam-se de extrema 

importância até para o Homem. 

 

 

Desafio: 

Com a ajuda dos teus professores convida especialistas na área e lança a discussão 

sobre o crescimento sustentável e a preservação da biodiversidade na comunidade 

local. Os jornais locais, o jornal do agrupamento, a página da escola e a rádio local 

podem ser bons aliados nesta batalha que deve ser de todos! 

 


