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Árvores (Flora)

Trata-se do conjunto de plantas que se desenvolvem numa região e igualmente do

nome do tratado descritivo dessas espécies vegetais.

A botânica é a ciência que estuda e descreve as plantas de uma região, analisando

as suas principais características, períodos de floração, abundância, etc.

A flora tem características particulares consoante o período geológico e o

ecossistema a que pertence.



Laranjeiras 
(Citrus × sinensis)

A laranja é o fruto

da laranjeira (Citrus × sinensis),

uma árvore da família Rutaceae. É

um fruto híbrido que teria surgido

na Antiguidade a partir do

cruzamento da cimboa com

a tangerina.

A flor da laranjeira



Ameixeira, ameixoeira ou ameixieira

são os nomes por que são conhecidas

algumas espécies de árvore de fruto

do subgénero Prunus.

Ameixoeira 
(Prunus)

Ameixas 



Cerejeira
(cerasus)

Estas árvores classificam-se no

subgênero Cerasus incluído no

género Prunus (Rosaceae). Os frutos da

cerejeira são conhecidos como cerejas,

algumas delas comestíveis. Três espécies

são originárias da Europa.

Flor da Cerejeira 



Árvore de Kiwi
(Actinidia chinensis)

Deve ser cultivado sob sol pleno ou meia-sombra,

em solo fértil, levemente ácido, drenável,

profundo, enriquecido com matéria orgânica e

irrigado periodicamente. Não tolera estiagem ou

encharcamentos. E as podas de formação visam

conduzir a trepadeira corretamente sobre o

suporte, as de verão consistem em retirar

semanalmente as extremidades dos ramos e a

de inverno visa encurtar os ramos de um ano, que

irão florescer na próxima estação. Os frutos são

colhidos antes de maduros e podem resistir entre 6

a 8 semanas armazenados e ocorre em Abril e

Maio.



Jarro ou Flor Copo-de-Leite
(Zantedeschia aethiopica) 

É uma espécie de planta com flor pertencente à

família Araceae. A espécie é amplamente

utilizada como planta ornamental e para produção

de flores de corte, sendo conhecida pelos nomes

comuns de Copo-de-Leite, mais usado no Brasil,

ou Jarro, como é conhecida a flor em Portugal.



Fauna

Fauna é o termo coletivo para a vida animal de uma determinada região ou de um

período de tempo.

As espécies próprias de um período geológico ou de um ecossistema determinado

formam este grupo, cuja sobrevivência e cujo desenvolvimento dependem de fatores

bióticos e abióticos.



As aranhas não são insetos, ao contrário

do que a maioria das pessoas pensa.

Pertencem ao grupo dos aracnídeos que se

caracteriza por apresentar quatro pares

de patas. Já os insetos, apresentam

apenas três pares de patas.

Aranha Doméstica 



As andorinhas são um grupo

de aves passeriformes da família Hirundinidae.

A família destaca-se dos restantes pássaros

pelas adaptações desenvolvidas para a

alimentação aérea. As andorinhas

caçam insetos no ar e para tal desenvolveram

um corpo fusiforme e asas relativamente

longas e pontiagudas. Medem cerca de 13 cm

(comprimento) e podem viver cerca de oito

anos ou mais.

Andorinha 
(Hirondina)



Pardal
(Passer domesticus) 

É atualmente a espécie de ave com maior

distribuição geográfica no mundo.

Dormem, normalmente, com o bico aconchegado

nas penas escapulares.



Abelha-do-mel
(Apis melífera)

São insetos sociais que vivem em colónias organizadas,

onde todos os indivíduos são filhos da mesma mãe, a

abelha-rainha. A rainha pode viver até cinco anos,

podendo colocar até 2500 ovos por dia, no verão.

A polinização que as abelhas fazem é importantíssima,

tanto ecologicamente como comercialmente; o declínio

em abelhas selvagens aumentou o valor da polinização

por colmeias, geridas comercialmente, de abelhas

melíferas.


