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Resumo  

 

O Parque Ecológico do Funchal (PECOF) foi afectado em 2010 por dois tipos de catástrofes 

naturais: chuvas intensas e incêndios florestais. No PECOF, as chuvas provocaram 

derrocadas em encostas, o transbordar de ribeiras devido aos materiais que foram 

transportados pela força da água, e danos nas margens. Por sua vez, os incêndios que 

ocorreram seis meses depois das chuvas intensas, consumiram 92% da área total do 

parque, destruindo exemplares únicos da flora macaronésia. Devido a estes 

acontecimentos, o parque ficou exposto aos agentes de erosão meteorológicos e alguns 

habitats de espécies protegidas foram danificados.  

Este trabalho apresenta algumas medidas para a recuperação e requalificação desta área, 

recorrendo a técnicas que respeitem os ecossistemas e as necessidades do espaço, assim 

como os objectivos que levaram à criação desta área protegida em 1994. 

Algumas das medidas apresentadas consistem na plantação de espécies autóctones tanto 

nas áreas ardidas como para a estabilização das encostas que sofreram derrocadas, e, na 

requalificação das linhas de água através da limpeza dos leito e a implementação de 

estratégias para a redução do caudal e da sua velocidade. Encontra-se também 

contemplada a instalação de novas infra-estruturas (lareiras, mesas e bancos, sanitários) 

para devolver esta área à população. 
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Abstract  

 

The Funchal Ecological Park (PECOF) was affected in 2010 by two types of natural 

disasters: heavy rains and forest fires. In PECOF, rains caused landslides on steep slopes, 

the overflow of streams due to solid materials that were transported by the flow of water, and 

damaged the banks. On the other hand, the fire, which occurred six months after the rains, 

consumed 92% of the total area of the Park, destroying unique Macaronesian flora samples. 

Due to these events, the Park was very exposed to environmental factors and some 

protected species habitats were damaged. 

This work presents some measures for the recovery and requalification of this area, using 

techniques that meet the needs of ecosystems and space, as well as the objectives that led 

to the foundation of this protected area in 1994. 

Some of the proposed measures consist in the deployment and recovery of native species in 

the burned areas and for the stabilization of slopes that have experienced landslides, and 

upgrading the water lines by cleaning the sea bed and implementing strategies to reduce the 

flow and speed. It is also foreseen the installation of new infrastructure (fireplaces, tables and 

benches, toilets) to return this area to the population. 
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Extended Abstract  

 

In the twentieth century, environmental concerns have emerged in Europe. Portugal followed 

this development with the publication of several laws and agencies, including the Instituto de 

Conservação da Natureza e Biodiversidade. 

Based on these concerns, in 1994 is formally established the Funchal Ecological Park 

(PECOF), with approximately 1000 hectares. This area has as main purpose the nature 

conservation, environmental education and aims to be a preferred location for population 

leisure. The Park has a rich flora of native species, unique samples and two kinds of forest 

Laurel types: Laurel of Laurel and Til barbuzano. 

As usual in the Country, the Park also has problems with invasive species, especially with 

Acacia sp., and with the forest fires occurred in the summer. The year of 2010 was 

particularly tragic for the PECOF because, in addition to the damage caused by a big fire that 

burned about 92% of the Park, six months before it had suffered severe damages due to 

heavy rains that affected the entire region. 

On 20th February 2010 severe damage occurred in Madeira due to heavy rains which, 

combined with problems of soil management, left the downtown of Funchal buried with 

materials transported by water. In the Park rains caused landslides on the slopes, changing 

the sea bed of streams due to the materials carried and deposited, and the destruction of 

roads and infrastructure. 

Although the Park was not recovered, on the 13rd August there was a large forest fire that 

last more than four hours causing serious damages. Due to the high extent of burned area, 

all afforestation and invasive species fighting actions, work of years, were destroyed as well 

as nesting areas for protected species. Another consequence was the soil exposure to 

erosion agents. 

This work intends to present some measures for the recovery of PECOF, respecting the 

ecology and history of the area. Based on the ecological structure of the area, the measures 

outlined were defined according to three interventional areas: forest area, water system and 

infrastructure. In forested areas the proposed actions reflect mainly on the ground, 

intervening in reforestation using indigenous species of the Macaronesian flora, in the fight 

against invasive species, the intervention on slopes to stabilize them and protect habitats. As 

part of the water system, the actions are fundamentally in terms of the settlement of the sea 

beds of streams and stabilization of its slopes. Also planned is the construction of some 

water reservoirs for fire-fighting and interventions in some locations of the water lines to 
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control the flow. In terms of infrastructure is foreseen the recovery of roads, highways and 

also water transport structures as well as and the definition of a pedestrian network and 

bicycle trails. 

In order to complement the proposals for recovery and considering the initial purpose of the 

Park, to make it a recreational area for the local population, we identified two areas with high 

potential for leisure. For these areas are proposed infrastructures such as toilets, fireplaces, 

tables, benches and street lamps to able the population to enjoy the public space in their 

gatherings. To provide greater comfort, it is proposed to place some canvas to provide 

shadow and shelter in the winter. In addition to the leisure facilities were also identified an 

area for camping and two car parking areas. In recreation areas, it is expected to recover 

some existing buildings to be used for occasional overnight stays. 

The aim of this work is to contribute to the recovery and rehabilitation of PECOF in order to 

return to the population a preferred and chosen leisure activities area. 
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Introdução 

 

O objectivo deste trabalho é dar um contributo para a elaboração de um plano de 

recuperação da paisagem para a área do Parque Ecológico do Funchal (Madeira), 

atendendo à sua fauna, flora e às infra-estruturas necessárias para o usufruto daquele 

espaço pelos visitantes. Este plano contém duas partes, uma primeira de ordenamento do 

território, em que é efectuada uma análise do espaço e são identificadas os seus elementos, 

as diferentes áreas e necessidades, e nomeadas as medidas de intervenção que se 

considerem necessárias e de elevada importância para cada área identificada; a segunda 

parte é um projecto mais pormenorizado, que incide sobre as áreas identificadas para 

actividades de lazer, preferenciais para usufruto da população para acções de convívio e 

actividades ao ar livre. De forma complementar às medidas de recuperação do parque, 

apresentam-se também algumas medidas de gestão de forma a monitorizar e avaliar o 

trabalho desenvolvido com a requalificação do parque. 

A ilha da Madeira é resultado de diversas erupções vulcânicas, onde se desenvolveram 

densas florestas com vegetação luxuriante, que cobriram as montanhas. Situa-se no 

Oceano Atlântico, a 450km da costa Africana e a 750km da costa Sul de Portugal, entre os 

paralelos de 33º 07’ N e 32º 24’ N e os meridianos de 16º 17’ W e 17º 16’ W. Para além da 

ilha da Madeira, fazem igualmente parte do arquipélago a ilha de Porto Santo, as Ilhas 

Desertas e as Ilhas Selvagens (Carvalho & Brandão, 1991). 

A Madeira é conhecida como a “Pérola do Atlântico” devido à sua enorme riqueza natural, e 

à sua floresta Laurissilva, que foi considerada património da humanidade em 1999 pela 

UNESCO. Na região é possível encontrar diversas áreas protegidas como o Parque Natural 

da Madeira, o Parque Ecológico do Funchal e ainda algumas reservas naturais, como a 

Reserva Natural do Garajau que permite criar condições para proteger uma área da costa 

que constitui a única reserva exclusivamente marítima em Portugal. Mas estas belezas 

naturais são colocadas em risco pela pressão da expansão urbana. Construções junto (ou 

“em cima”) de ribeiras, em encostas com elevados declives que não apresentam uma 

contenção eficiente dos solos e uma drenagem eficaz das águas, conduziram a elevados 

danos materiais quando em 20 de Fevereiro de 2010 ocorreram aluviões1 que deixaram a 

zona baixa da cidade do Funchal quase soterrada.  

No mesmo ano, passados alguns meses, a região foi avassalada com outro acontecimento: 

os incêndios florestais. O concelho do Funchal teve uma área natural muito afectada com 

estes acontecimentos sendo que, o Parque Ecológico teve algumas das suas infra-

                                                
1
 Neste contexto, aluvião significa inundação provocada por grande volume de água  
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estruturas seriamente danificadas com as chuvas intensas de 20 de Fevereiro, e, viu cerca 

de 92% da sua área arder a 13 de Agosto, o que corresponde a cerca de 931 ha. 

Portugal possui um considerável histórico de incêndios. Muito dele devido ao seu clima 

mediterrânico e a factores humanos. De facto, a conjugação de uma estação quente e seca 

com o abandono dos campos agrícolas gera condições em que uma pequena ignição é 

suficiente para dar origem a um grande incêndio. A ocorrência desses incêndios representa 

muitos inconvenientes para a conservação da natureza, e isto porque a) todo o trabalho de 

conservação e recuperação realizados durante os restantes meses do ano ficam 

comprometidos, b) significa a perda de espécies. No entanto, afirmar que os incêndios são 

algo negativo para a natureza não é totalmente correcto. Os incêndios, principalmente em 

áreas com clima mediterrânico e desde há muitos séculos são um instrumento agrícola, 

sendo um regenerador de solo quando devidamente aplicado. Nas práticas agrícolas 

tradicionais, o fogo é utilizado em parcelas deixadas em pousio com o objectivo de 

transformar a biomassa desses pousios em nutrientes para o solo, permitindo um aumento 

da produtividade da cultura (Alves et al., 2006). 

No caso das paisagens afectadas pelo fogo, a sua recuperação pode ser acelerada com 

intervenções que minimizem a acção dos agentes erosivos no solo que ficou a descoberto e 

estimulem a regeneração natural, principalmente se, essas áreas tiverem algum tipo de 

classificação. No entanto, a situação ideal é a não ocorrência de incêndios, ou seja, a 

prevenção é fundamental para esse cenário poder ocorrer. Os arquitectos paisagistas, 

assim com os engenheiros florestais, são determinantes na prevenção de incêndios através 

de planos de ordenamento do território que, em áreas florestadas, devem considerar 

medidas para a minimização da ocorrência de fogos.  

O ordenamento do território “é a expressão espacial das políticas económicas, sociais, 

culturais e ecológicas de toda a sociedade. Ele é, simultaneamente, uma disciplina 

científica, uma técnica administrativa e uma política concebida como a aproximação 

interdisciplinar e global tendente ao desenvolvimento equilibrado das regiões e à 

organização física do espaço …os objectivos fundamentais são o desenvolvimento 

socioeconómico equilibrado das regiões, a melhoria da qualidade de vida, a gestão 

responsável dos recursos naturais e a protecção do ambiente” (DGO, 1984). 

A abordagem utilizada neste trabalho para a identificação das componentes assenta no 

conceito de estrutura ecológica da paisagem, sendo a paisagem o resultado de um 

sistema de elementos naturais e culturais interligados (Magalhães, 2007). Na prática, as 

propostas apresentadas e a cartografia produzida consideram e conjugam a existência de 
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uma estrutura ecológica, os elementos naturais da paisagem, e uma estrutura cultural, os 

elementos produzidos/introduzidos pelo Homem na paisagem. 

A área em estudo neste trabalho está identificada pela sua importância ambiental, sendo 

uma área protegida e contemplada na rede Natura 2000 e Zona de Protecção Especial 

(ZPE). Este trabalho organiza-se em três fases em que, na primeira fase estão inseridos os 

capítulos I e II que tratam, respectivamente, os conceitos teóricos de área protegida e de 

recuperação de áreas afectadas por incêndios. A segunda fase inclui o capítulo III, que 

aborda a metodologia aplicada e o plano de ordenamento e gestão da Mata Nacional do 

Buçaco que serviu de base para a elaboração deste projecto. A terceira fase contém o 

capítulo IV que apresenta a caracterização da ilha da Madeira, e, do Parque Ecológico onde 

se constata a situação actual do parque, e se apresentam às abordagens e medidas a tomar 

e a aplicação destas em projecto, e o capítulo VI referente às conclusões.  
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1. Evolução do conceito de áreas protegidas em 

Portugal 

 

Pode-se afirmar que a preocupação com áreas florestadas em Portugal começou há muitos 

séculos. De facto, as restrições impostas por D. Dinis às áreas de floresta na Carta de 13 de 

Julho de 1310 que ditava “se não faça dano nos sobreirais nem nas outras árvores” (Baeta 

Neves in Rego, 2001), denotava, já nessa altura, a sensibilização da necessidade de 

protecção das áreas de caça e montarias reais, actividades muito apreciadas pela realeza. 

Mas apesar dos esforços, as florestas, bosques e matos do país continuaram a 

desaparecer, fruto do crescimento da população e das práticas agrícolas tradicionais, 

nomeadamente as queimadas para aumentar e simplificar a área de cultivo e para pastos 

para o gado. As primeiras áreas a serem desarborizadas foram as orlas costeiras, pois o 

litoral é o sítio preferencial para a fixação da população pela facilidade de deslocação de 

bens e pessoas. 

No século XIV, D. Fernando I incentivava a construção de naus por considerar que o país 

demonstrava o seu poder através da sua frota de naus, ou seja, incitava a desarborização, 

já que as árvores eram consideradas de elevada qualidade e durabilidade para a construção 

naval. Somente desta forma Portugal pôde ter uma frota que lhe permitiu expandir as suas 

rotas marinhas por todo o globo. Esta exploração foi tão intensa que no século XVI a frota 

nacional estava avaliada em 300mil toneladas de madeira, o que corresponde a cerca de 

seis milhões de árvores de elevada qualidade (Castro,  in Rego, 2001). D. Felipe II mostrou-

se preocupado com esta situação, pois tinha o conhecimento do que acontecera na 

República de Veneza ou mesmo em França, em que a escassez de árvores para a 

construção naval levou os governos a tomar, tarde demais, medidas dramáticas de 

protecção colocando a segurança desses governos em perigo. O rei mandou então vedar as 

matas reais e algumas matas privadas, a fim de assegurar a reserva de madeira para a 

construção naval e usos domésticos reais. 

No século XVI, surgem as tapadas reais, a primeira em Vila Viçosa, quando D. Jaime 

mandou construir um muro de taipa (1501-1515) em torno da coutada de caça do novo 

paço. Em 1603, surge a Tapada da Ajuda, seguida da Tapada das Necessidades, a Tapada 

de Mafra e, finalmente, a Tapada de Queluz, sendo estas as mais relevantes. Estas tapadas 

serviam de espaço de caça mas também eram palco de outras actividades como provas de 

tiro ou concursos hípicos (Matos, in Rego, 2001). Por se tratar de espaço de acesso 

limitado, estas áreas foram protegidas ao longo da sua existência e privilegiadas com 

investimentos e enriquecimento vegetal por parte da casa real. Com o evoluir da ciência, 
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algumas destas tapadas foram pioneiras na experimentação e implementação de novas 

técnicas agrícolas no país. A par das tapadas reais, existiam ainda as matas contidas nos 

muros conventuais, também estas de acesso restrito e bem mantidas pelas ordens 

religiosas que retiravam destas a sua alimentação.  

Com a extinção em 1834 das ordens religiosas masculinas em Portugal a maioria das matas 

foram deixadas ao abandono, sendo algumas posteriormente compradas por privados que, 

na época do Romantismo (séc. XIX). Reconverteram os antigos conventos em palácios de 

habitação, como é o caso do Convento da Pena comprado por D. Fernando II de Saxe 

Coburgo-Cotha e transformado em palácio. As áreas que não foram vendidas passaram 

para a posse da realeza, como o caso da Mata do Buçaco, que ainda hoje é de acesso 

público. 

Com a instalação da República em 1911, as matas reais passaram a ser administradas pela 

Direcção Geral dos Recursos Florestais (actualmente designada por Autoridade Florestal 

Nacional) ou pelo Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB). Muitas 

destas matas reais e conventuais ainda existem nos dias de hoje e são referências 

nacionais e internacionais como é o caso da Mata da Pena. Aliás, o Parque da Pena e 

Monserrate é classificado como Património Mundial pela UNESCO desde 1995.  

Desde o século XVII que existem leis que incentivam os esforços de arborização e 

florestação das matas, orlas litorais e baldios, recorrendo ao pinheiro. 

No que diz respeito ao conceito de áreas protegidas, como o conhecemos hoje, este 

baseou-se na protecção de áreas selvagens para usufruto natural, surgindo assim, no final 

do séc. XIX, o primeiro parque natural nos Estados Unidos. Este conceito rapidamente se 

expande pelo mundo, sendo que em 1879 é constituído o Royal National Park na Austrália. 

Seguem-se de imediato Canadá (1885), Califórnia (1890), Nova Zelândia (1894) e África do 

Sul (1898), tendo, os primeiros parques naturais somente surgido na Europa, 

nomeadamente Suécia e Suíça, em 1909. 

Após a II Guerra Mundial, na cidade de Fontainebleau, em 1948, é constituída a União 

Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), fruto dos movimentos e 

preocupações ambientais para a protecção do património natural. Em simultâneo, em 

Portugal surge a Liga para a Protecção da Natureza (LPN) que traz para debate o público a 

conservação da natureza (Miralles, 1999). 

Como consequência da crise ecológica na década de 60, é criado o World Wildlife Fund 

(WWF), que comemora 50 anos este ano. Esta organização financia cerca de 2000 

projectos e emprega mais de 4000 pessoas em todo o mundo, sendo uma das organizações 

independentes de conservação da natureza mais importantes a nível mundial. 
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Na década seguinte, em Portugal, é publicada a Lei n.º 9/70 de 19 de Junho, que legaliza o 

conceito de Parque Nacional e de outras reservas assim como a preservação da natureza. 

Este diploma indica que os Parques Nacionais abrangem Reservas Integrais, Reservas 

Naturais, Reservas de Paisagem e Reservas Turísticas, e ainda outras consoante a sua 

finalidade, Reservas Botânicas, Reservas Zoológicas ou Reservas Geológicas. Desta forma, 

nasce em 1971 o Parque Nacional da Peneda Gerês, o primeiro parque nacional. 

Em Junho de 1972 ocorre a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente, também 

conhecida por Conferência de Estocolmo, foi um marco para as políticas relativas ao 

ambiente pois trouxe para agenda pública internacional as questões ambientais. Desta 

conferência resulta a criação do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA), é a 

aprovação da Declaração do Ambiente e as 109 Recomendações do Plano de Acção para o 

Ambiente. Portugal teve uma participação activa e interventiva na conferência e foi um dos 

86 países que apresentou o Relatório Nacional sobre o Ambiente. Como resultado da 

Conferencia de Estocolmo, a 5 de Junho de 1973, é comemorado pela primeira vez o “Dia 

Mundial do Ambiente” (Cunha et al., 1999). 

Após o 25 de Abril de 1974, mais especificamente em 1975, é criada a Secretaria de Estado 

do Ambiente, integrada no Ministério do Equipamento Social e Ambiente, através do 

Decreto-Lei n.º 550/75 de 30 de Setembro. O primeiro secretário de estado do ambiente foi 

o Arquitecto Paisagista Gonçalo Ribeiro Telles que muito impulsionou a produção de 

legislação no âmbito da protecção e de ordenamento do território (Cunha et al., 1999). 

Segundo o DL n.º 550/75, é constituído o Serviço Nacional de Parques, Reservas e 

Património Paisagístico (SNPRPP) que tem como principais objectivos a inventariação de 

paisagens e sítios e respectivos elementos caracterizantes, definição de áreas de protecção 

e orientação dos planos de ordenamento para os parques nacionais, reservas e paisagens e 

sítios protegidos. 

Em 1976 surge, no seguimento da Lei n.º 9/70, o DL n.º 613/76 que promulga o novo regime 

de criação de áreas protegidas e acrescenta o valor estético e cultural como factor de 

classificação de áreas. 

A UCIN apresentou em 1980 o documento “Estratégia Mundial da Conservação – A 

conservação dos recursos vivos ao serviço do desenvolvimento durável”, a partir do qual 

cada país deveria elaborar a sua estratégia nacional (Ministério do Ambiente, 1999). 

A entrada de Portugal na União Europeia em 1986 foi outro marco decisivo para tornar mais 

visível e actuante a política ambiental no país (Cunha et al., 1999). No ano seguinte foi 

apresentado, pela Comissão Mundial para o Desenvolvimento das Nações Unidas, o 

relatório “O nosso Futuro Comum”, também conhecido por Relatório Brundtland, em que 
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alerta para a perda de biodiversidade, o efeito de estufa, o buraco da camada de ozono e o 

fenómeno da desertificação (Ministério do Ambiente, 1999). No mesmo ano, a nível 

nacional, é publicada a Lei de Bases do Ambiente – Lei n.º 11/87 de 7 de Abril, que define 

as bases da política do ambiente e promove o ordenamento integrado do território através 

da classificação e criação de áreas, sítios ou paisagens sujeitas a tal. Na Lei de Bases do 

Ambiente é dito que as áreas protegidas poderão ter âmbito nacional, regional, local e 

privado, é prevista a criação do Instituto Nacional do Ambiente e são estabelecidos os 

fundamentos para a elaboração de uma Estratégia Nacional de Conservação da Natureza 

(Lei n.º 11/87 de 7 de Abril). Para a elaboração da Estratégia Nacional de Conservação da 

Natureza, o Ministro do Planeamento e Administração do Território, em 1988, cria um grupo 

de trabalho que conclui o documento em 1991 mas esta proposta nunca chegou à 

Assembleia da República (Ministério do Ambiente, 1999). 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, ou 

(Conferência do Rio), vinte anos após a Conferência de Estocolmo, representa mais um 

marco nas políticas públicas ambientais. Veio reafirmar a Declaração da Conferência de 

Estocolmo e teve como resultado a elaboração de diversos documentos: a Agenda 21, a 

Declaração do Rio sobre o Ambiente e o Desenvolvimento e a Declaração Oficial de 

Princípios sobre a Gestão, Conservação e Desenvolvimento Sustentável de Todos os Tipos 

de Florestas. Foram ainda assinadas as Convenções da Diversidade Biológica e a 

Convenção das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, discutiram-se os conceitos 

de desenvolvimento sustentável, parceria global e co-responsabilidade, num universo de 

179 países representados (Ministério do Ambiente, 1999). 

Em Portugal, a Convenção da Diversidade Biológica foi ratificada pelo DL n.º 21/93 de 21 de 

Junho, tendo como finalidade a conservação da diversidade biológica, a utilização 

sustentável dos seus componentes e a partilha equitativa dos benefícios que advêm da 

utilização dos recursos (DL n.º 21/93 de 21 de Junho). 

O DL n.º 19/93 de 23 de Janeiro, define a Rede Nacional de Áreas Protegias como o 

conjunto das áreas protegidas especificadas ao abrigo do referido diploma, posteriormente 

alterado pelo DL n.º 227/98 de 17 de Julho, que vem adicionar as Reservas e Parque 

Marinhos à Rede Nacional de Áreas Protegidas. Em 2002 é aprovado o DL n.º 204/2002 de 

1 de Outubro, que obriga à aprovação dos Planos de Ordenamento das Áreas Protegidas. 

Ainda em 1993, o DL n.º 193/93 de 24 de Maio, estabelece a orgânica do Instituto da 

Conservação da Natureza (ICN), que passa a ser responsável pelas actividades nacionais 

no âmbito da conservação da natureza e da gestão de áreas protegidas (DL n.º 193/93 de 

24 de Maio). O ICN passou-se a denominar Instituto da Conservação da Natureza e da 
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Biodiversidade (ICNB) através do DL n.º 136/2007 de 27 de Abril, alterando o seu âmbito de 

acção de modo a incluir também a conservação da biodiversidade. 

Em 1999, a componente de ordenamento do território é integrada no Ministério do Ambiente, 

passando este a denominar-se Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território 

(actualmente denomina-se Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente, e Ordenamento do 

Território). 

No ano seguinte, em Florença, foi assinada a Convenção Europeia da Paisagem pelos 

membros do Concelho da Europa, que viria a ser instituída em Portugal cinco anos mais 

tarde. O principal objectivo desta convenção é promover a protecção, gestão e ordenamento 

da paisagem e organizar a cooperação europeia neste domínio (DL n.º 4/2005 de 14 de 

Fevereiro). 

Em 2001 é finalmente aplicada a Estratégia 

Nacional para a Conservação da Natureza e 

Biodiversidade, após um longo processo de 

elaboração, que vigorara até 2010, ano da sua 

revisão. Este documento é um instrumento 

fundamental para uma política integrada no 

âmbito do ambiente e desenvolvimento 

sustentável, assumindo três objectivos gerais: 

- Conservar a natureza e a diversidade biológica; 

- Promover a utilização sustentável dos recursos 

biológicos; 

- Contribuir para a prossecução dos objectivos 

referidos pelos processos de cooperação 

internacional na área da conservação da 

natureza. 

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 

152/2001 de 11 de Outubro) 

A criação de áreas protegidas (AP) (fig. 1) é regulamentada pelo DL n.º 142/2008 de 24 de 

Julho, e pode ser proposto pelo ICNB ou por qualquer entidade pública ou privada, incluindo 

municípios e associações de municípios, sendo que a apreciação técnica é feita pelo ICNB e 

a classificação é decidida pela tutela. Este decreto-lei prevê também a criação de áreas 

protegidas de estatuto privado (APP) a pedido do proprietário. Tanto as áreas protegidas de 

Figura 1 - Mapa de áreas protegidas em 

Portugal continental. Fonte: 
http://portal.icnb.pt/ICNPortal/vPT2007/O+ICNB/
%C3%81reas+Protegidas+-+Rede+Nacional+-
+RNAP/ - consultado a 20 de Setembro de 
2011. 
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âmbito nacional como as APP são automaticamente integradas na Rede Nacional de Áreas 

Protegidas (RNAP) (fig. 1). 

A par da RNAP existe a Rede Natura 2000, uma rede ecológica para a área da união 

europeia que tem como base duas directivas, a Directiva Aves (Directiva n.º 79/409/CEE) e 

a Directiva Habitats (Directiva n.º 43/93/CEE). A Rede Natura é o principal instrumento para 

a conservação da natureza na União Europeia e pretende assegurar a conservação das 

espécies e habitats ameaçados, parando com a perda de biodiversidade. Este instrumento 

também se aplica ao meio marítimo e inclui Zonas Especiais de Conservação (ZEC) e 

Zonas de Protecção Especial (ZEP). 

O conceito de paisagem protegida, apesar de ser utilizado na maioria das vezes para 

denominar paisagens com características naturais relevantes, também pode e deve ser 

aplicado a paisagens com elementos culturais. Atendendo a necessidade da protecção de 

elementos de origem antrópica com relevância para a história do local, da população ou até 

para a história mundial, em 1972 ocorreu a Convenção para a Protecção do Património 

Mundial, Cultural e Natural, organizada pelas Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura (UNESCO). Segundo o artigo 

1, são considerados “património 

cultural”: monumentos – obras 

arquitectónicas, de escultura ou de 

pintura monumentais, elementos de 

estruturas de carácter arqueológico, 

inscrições, grutas e grupos de 

elementos com valor universal 

excepcional do ponto de vista da 

história, da arte ou da ciência; 

conjuntos – grupos de construções 

isoladas ou reunidos que, em virtude da sua arquitectura, unidade ou integração na 

paisagem têm valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência 

(fig. 2); e locais de interesse – obras do homem, ou obras conjugadas do homem e da 

natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse arqueológico, com um valor universal 

excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico (CPPMCN, 

1972).  

Em arquitectura paisagista, o termo “paisagem cultural” refere-se à paisagem com marcas 

de intervenções antrópicas, seja a construção de uma via ou um edifício ou simplesmente a 

plantação de vegetação (Magalhães, 2001). O acto de intervir na paisagem transforma-a, 

Figura 2 – Templo Diana, Évora. Património Mundial 
Cultural. Fonte: Gonçalo Vieira, 2009.  
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deixando esta de ser natural e passando a denominar-se por cultural ou simplesmente 

paisagem. 

Quando se aborda a temática de áreas protegidas, quer sejam devidamente reguladas por 

legislação nacional, internacional ou simplesmente áreas reconhecidas pelo seu valor 

ambiental ou cultural, é importante não esquecer que estas áreas devem ser compatíveis 

com o uso da população. As áreas classificadas que são vividas pelas populações deverão 

continuar a ser utilizadas, e como tal as restrições que lhes estão impostas devem 

considerar as suas utilizações. A legislação ou as restrições de uma área identificada pelo 

seu valor ambiental e cultural devem ser compatíveis com actividades agro-pastoris e 

actividades turísticas de modo, a que estas áreas não deixem de ser vividas, pois de que 

serve proteger e conservar uma área se ela depois não é aproveitada nem vivida pelas 

pessoas? Estas áreas são sensíveis e estão em constantes alterações, pois a paisagem é 

um sistema vivo, e à sua conservação e manutenção estão associados custos, e se as 

populações não puderem usufruir do espaço dificilmente irão compreender esses custos e a 

necessidade de contribuírem para a continuidade dessa paisagem. Cada vez mais estes 

espaços estão dotados de centros ambientais, que desenvolvem uma importante acção de 

sensibilização para a importância da conservação da natureza e do património cultural junto 

dos visitantes e das populações envolventes. De forma a aumentar as receitas para a 

manutenção, e porque existe uma procura cada vez maior, já são muitas as empresas que 

desenvolvem actividades de turismo de natureza e ecoturismo dentro das áreas protegidas, 

contribuindo também para a sensibilização ambiental e a importância da conservação de 

património cultural junto dos visitantes. 
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2. Recuperação de Áreas Ardidas em áreas de elevado 

valor paisagístico 

 

A paisagem mediterrânea foi trabalhada durante séculos pelo Homem, e o fogo está-lhe 

profundamente ligado. A paisagem antiga continha grandes áreas de floresta e bosque que 

foram necessárias desflorestar para alargar as áreas de cultivo e pastoreio, através do uso 

do fogo, para assegurar a sobrevivência humana. Contudo, estas áreas desflorestadas 

tinham um solo pobre e continuava-se a recorrer ao fogo para promover a regeneração do 

solo através dos nutrientes deixados nas cinzas, e em simultâneo, as chamas afastavam 

pragas e infestantes indesejadas dos campos e pastagens (Alves et al., 2006). 

Desta forma, ao longo de vários séculos de práticas agrícolas, nomeadamente queimadas, o 

fogo assume funções de agente de mudança, de instrumento e de elemento perturbador, e 

infelizmente, também como utensílio letal. 

No século XX deu-se uma mudança de paradigma nos hábitos agrícolas nacionais, como a 

migração de população do interior para o litoral do país, deixando o espaço rural 

abandonado. O mosaico tradicional que caracterizava a paisagem2 começou a ruir, deixando 

uma paisagem com maiores níveis de biomassa e combustível, devido aos matos, que 

associados à alteração do ciclo do fogo resultavam numa combinação volátil e instável, os 

incêndios florestais. 

Um incêndio ocorre devido à conjugação de diversos factores, como o combustível e a 

ignição, que dão origem a um fogo. As mudanças socioeconómicas influenciam o risco de 

incêndio, segundo Viegas (2006). A mudança da população do interior para o litoral na 

procura de melhores condições e qualidade de vida originou um abandono dos campos 

agrícolas, deixando a paisagem de ser compartimentada por culturas, sebes, pastagens e 

áreas florestadas, dando estes lugar aos matos. Com esta invasão de espécies 

espontâneas sem controlo, dá-se um aumento da biomassa (combustível). Com o aumento 

da população nas áreas urbanas, estas expandem-se, aproximando-se das anteriores áreas 

cultivadas (áreas rurais), passando a existir uma maior proximidade física entre as 

habitações e os matos e áreas florestadas que deixaram de ser limpas pois deixou de existir 

a recolha de lenha, nomeadamente para o aproveitamento de madeira por parte da 

população rural. 

Devido ao aumento da consciência ambiental das populações, as políticas florestais 

actualmente evidenciam-se pelo âmbito da conservação da natureza, sendo as áreas 

                                                
2
 A paisagem agrícola tradicional era compartimentada em parcelas por sebes ou árvores de fruto 
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florestais muito utilizadas para actividades de recreio e lazer. Assim, continuou a diminuir a 

extracção de madeira e lenha, aumentando a quantidade de biomassa. 

A ignição dos fogos está associada tanto a factores ecológicos como antrópicos. O clima 

mediterrânico caracteriza-se por ter Invernos frios e chuvosos que estimulam o crescimento 

vegetativo, e Verões secos e longos, a que se associam a trovoadas secas que são uma 

das causas identificadas como ignição de fogos. 

Por acção directa do Homem, e apesar das campanhas de sensibilização que se realizam 

todos os anos, surge a maioria dos incêndios florestais, sejam através de más práticas 

agrícolas, queimadas em áreas florestais ou quintais durante o Verão, que com a ajuda do 

vento rapidamente se transformam num incêndio difícil de controlar, ou por distracção ou 

inconsciência das pessoas que deitam beatas acesas ou fazem fogueiras em áreas 

florestais durante a época estival. 

Os incêndios provocam diversos 

efeitos negativos na paisagem (fig. 3) 

e ambiente, para além de danos 

patrimoniais e económicos. Um dos 

danos mais visíveis é a redução da 

área florestada, que pode acarretar 

sérias consequências no solo pois este 

fica a descoberto. Um solo sem 

cobertura fica exposto aos agentes de 

erosão que degradam as 

características e nutrientes estruturais 

deste. As cinzas que se depositam no 

solo aumentam o pH devido aos sais minerais que contêm, deixando o solo alcalino, o que 

dificulta a fixação da vegetação. A exposição solar directa num solo sem cobertura provoca 

dessecação, e assim a água, seja devido ao combate do incêndio ou à precipitação, 

promove o arrastamento dos nutrientes do solo, lixiviando-os. Nestas condições os solos 

ficam hidrófobos e repelem a água, o que aumenta o escoamento superficial, e 

consequentemente a erosão. A água, que transporta as cinzas e resíduos sólidos, pode 

provocar a contaminação dos recursos hídricos e alterações na bacia hidrográfica causando 

um aumento no caudal dos rios, o que pode originar cheias a jusante (Ferreira et al., 2010). 

A desflorestação e as consequências no solo conduzem a uma perda de biodiversidade 

local, caso não sejam tomadas medidas. O incentivo à fixação e recuperação vegetal é 

fundamental quando a área ardida se localiza num sítio de nidificação de espécies 

Figura 3 - Efeito do fogo na vegetação, Catalonia, 

Espanha. Fonte: GRAF in Montiel & Kraus, 2010. 



Recuperação de Paisagens de Elevado Valor Natural e Cultural 
Parque Ecológico do Funchal 

 

 

13 
 

protegidas, pois caso as áreas não recuperem as condições mínimas, a conservação da 

espécie pode ficar afectada. 

A qualidade do ar também é bastante afectada com os incêndios devido ao aumento das 

emissões de compostos para a atmosfera, com destaque para o CO2 devido à combustão 

da biomassa rica em Carbono. 

A estratégia tradicional na Península Ibérica para a recuperação de áreas ardidas, durante 

várias décadas, passou pela reflorestação com coníferas. Esta estratégia tinha como 

fundamento a introdução de uma espécie de crescimento rápido, uma resinosa, que iria 

permitir condições favoráveis para a instalação de folhosas. Actualmente existe um espectro 

de possibilidades de acção muito superior, em que é inicialmente analisado o ecossistema 

ardido para definir as intervenções a realizar. 

Quando se aborda o tema de recuperação de áreas ardidas, é vulgar falar em restauro, 

reabilitação ou substituição, mas estes termos são distintos. Restauro é o processo de 

assistência à recuperação do ecossistema degradado para o seu estado original antes da 

perturbação, e este pode ser um restauro activo, com intervenções directas em que 

normalmente se recorre a sementeiras e plantações, e restauro passivo que consiste em 

deixar a natureza recuperar ao seu ritmo, por regeneração natural. A reabilitação abrange 

práticas que procuram alcançar o funcionamento ecológico do ecossistema semelhante ao 

que era anteriormente à perturbação. Por sua vez, a substituição pretende construir um 

novo ecossistema mais simples e produtivo que o anterior (Vallejo et al., 2010). 

A recuperação de áreas ardidas envolve três fases (Moreira et al., 2010): 

i. Intervenção ou estabilização de emergência, que deve decorrer logo após o incêndio 

(ou até durante o combate), e visa o controle da erosão e a protecção da rede 

hidrográfica, a fim de evitar contaminações, a defesa de infra-estruturas, habitações 

e espécies mais sensíveis ou de elevado valor ecológico; 

ii. Reabilitação é a segunda fase, a ser executada nos dois anos seguintes, em que se 

procede à avaliação dos danos e a reacções dos ecossistemas. Recolhe-se os 

salvados, procede-se ao controle fitossanitário, a acções de recuperação biofísica e 

a reflorestação em zonas mais sensíveis; 

iii. Planeamento e implementação dos projectos definitivos de recuperação, 

normalmente esta fase inicia-se a partir dos três anos após a passagem do fogo. 

No caso dos ecossistemas mediterrânicos, a recuperação de áreas ardidas têm como 

objectivos prioritários a conservação do solo3 que se encontra exposto aos riscos de 

degradação, e este objectivo inclui a regularização do ciclo hídrico, a melhoria da 

                                                
3
 O solo é um recurso primário e não renovável. 
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resistência e resiliência4 dos ecossistemas ao fogo e a promoção das florestas 

adultas, principalmente das espécies folhosas (Vallejo, 2006).  

As acções de intervenção após um incêndio mais comuns, visando o primeiro objectivo de 

conservação e minimização dos efeitos da erosão no solo, são (Vallejo & Alloza, 2006): 

 Sementeira, aérea ou terrestre, para promover um coberto vegetal herbáceo rápido; 

 Disposição e fixação de toros de árvores, por vezes das ardidas, segundo as curvas 

de nível para reduzirem o escoamento superficial; 

 Instalação de barreiras e pequenas represas para reter os sedimentos e promover a 

infiltração das águas; 

 Outras acções de estabilização de encostas como a utilização de mantas orgânicas. 

 

Para a recuperação da região de Valência, na costa Este de Espanha, que também é 

afectada por incêndios com frequência, as intervenções propostas consistem (Vallejo, 2006): 

 Sementeira de emergência nas 

encostas com declives mais 

acentuados (fig. 4) e com baixa 

capacidade regenerativa para 

minimizar os danos no solo. Esta 

técnica consiste na aplicação de uma 

cobertura no solo com resíduos 

orgânicos (mulch) e semear espécies 

herbáceas de forma a obter uma 

rápida cobertura de protecção do 

solo, e desta forma reduz-se 

significativamente o escoamento 

superficial e as taxas de erosão; 

 Plantação de árvores e arbustos de 

regeneração vegetativa para 

aumentar a resiliência e resistência 

de áreas susceptíveis ao fogo pois 

estas espécies destacam-se por 

essas características; 

                                                
4
 Propriedade de um corpo de recuperar a sua forma após sofrer um choque ou uma deformação. 

Figura 4 – Intervenções na área ardida na Região de 
Valência. Fonte: Vallejo, 2006. 



Recuperação de Paisagens de Elevado Valor Natural e Cultural 
Parque Ecológico do Funchal 

 

 

15 
 

 Plantação combinada de resinosas e folhosas, sendo que as resinosas são 

plantadas primeiro devido ao seu crescimento rápido, para o restauro de florestas 

adultas. 
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3. Metodologia de Avaliação e Intervenção em áreas de 

elevado valor paisagístico 

 

Após a análise da importância das áreas protegidas e das metodologias de intervenção para 

áreas ardidas, é possível entender a sensibilidade da área de estudo, o Parque Ecológico do 

Funchal.  

A metodologia aplicada (fig. 5) segue os princípios da que foi aplicada na intervenção para o 

Plano de Ordenamento da Mata Nacional do Buçaco por se tratarem ambas de áreas 

protegidas, regularmente visitadas por representarem zonas de lazer e contacto com a 

natureza. Existem igualmente algumas semelhanças orográficas pois ambas as áreas 

protegidas se localizam em zonas montanhosas com elevado grau de humidade, o que 

permite o desenvolvimento de uma flora rica e exuberante. O Plano de Ordenamento da 

Mata Nacional do Buçaco aparece como referência ao projecto que se pretende 

desenvolver, um projecto que respeite a história, a cultura e as características ecológicas 

que tornam a área única. 
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Figura 5 – Metodologia Aplicada. Fonte: própria, 2011. 
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3.1 Plano de ordenamento e gestão da Mata Nacional do Buçaco 

 

A Mata Nacional do Buçaco (MNB) ocupa uma área da Serra do Buçaco, também 

denominada de Serra do Luso, que pertence ao distrito de Aveiro e localiza-se a cerca de 

200 quilómetros da Lisboa.  

A MNB compreende uma área de 105ha, em que as suas 

cotas altimétricas variam entre os 190m e os 547m. Nesta 

área predominam os declives entre 10-20% (50,86%) e 

exposição a Norte (39,41%), segundo a cartografia 

elaboradas para o Plano de Ordenamento da MNB. As 

linhas de água que se encontram no território são de 

regime torrencial, ou seja, apresentam caudal no Inverno 

mas estão secas no Verão. No entanto, as suas margens 

estão bem revestidas de vegetação, quer autóctone quer 

exótica. Parte da riqueza de espécies vegetais pode ser 

explicada pelo clima super-húmido, mesotérmico, com défice 

de água moderado no Verão e pequena eficácia térmica na 

mesma época, segundo a classificação de Thornthwaite-Mather (AFN, 2009).  

A história do Convento do Buçaco, também denominado por Convento de Santa Cruz do 

Buçaco, começou em 1625, quando o Geral da Ordem dos Carmelitas Descalços, Frei José 

do Espírito Santo, iniciou as negociações para fundar um Santo Deserto da Ordem do 

Caramelo Descalço em Portugal. Em 1626, o padre geral da Ordem do Carmo, Carmelitas 

Descalços, determinou que se procedesse à escolha de um local em território nacional para 

fundar um “deserto”, local esse na serra do Buçaco. A 19 de Março de 1630 iniciou-se a vida 

monástica no convento, após a conclusão das obras neste e na cerca (AFN, 2009). 

O “deserto” era constituído, para além do convento, igreja e celas, por ermidas de habitação, 

ermidas de devoção ou capelas, via-sacra (extensão de três quilómetros) e passos, a Cerca 

e as “portas”. 

As ermidas de habitação destinavam-se aos religiosos que quisessem viver algum tempo 

fora do mosteiro e separados da comunidade. Estas tiveram diversos padroeiros 

particulares, em que uns mandavam-nas erguer e outros promoviam doações para a 

construção e manutenção das mesmas (Santos, 2002). As ermidas de devoção, citadas 

também por capelas, faziam parte do Sacromonte. A via-sacra é o conjunto das ermidas dos 

vinte passos da prisão de Cristo e da sua Paixão, mandada construir em 1644, e pretende 

Figura 6 – Escadaria no Buçaco. 
Fonte: própria, 2008. 
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representar os passos de Jesus Cristo a caminho da crucificação no Calvário (Gomes in 

AFN, 2009).  

A Cerca (muro de alvenaria com uma altura média de 2,50m) tem aproximadamente 5300m 

de perímetro e delimita a mata em toda a sua extensão. Ao longo da Cerca existem onze 

portas que foram mandadas construir entre os séc. XVII e XIX, umas mais simples que 

outras, em que as suas funções eram permitir a acessibilidade ao interior da mata. 

Até ao século XIX, os monges da Ordem dos Carmelitas Descalços foram responsáveis pelo 

património natural e edificado dentro da Cerca conventual (fig. 6). No entanto, durante as 

invasões francesas entre os anos 1807 e 1810 a MNB foi palco de uma batalha, na manhã 

de 27 de Setembro de 1810 que custaram aos franceses perdas significativas (DHP, 1971). 

Como consequência, diversos edifícios ficaram danificados e algumas obras foram pilhadas 

pelos soldados. Durante as invasões, os monges prestaram auxílio médico aos soldados 

feridos que combatiam as imediações do convento.  

No dia 28 de Maio de 1834 deu-se o triunfo do liberalismo, e no dia 30 do mesmo mês foram 

extintas as ordens religiosas masculinas e nacionalizados os seus bens que, 

posteriormente, foram vendidos em hasta pública. As ermidas, as capelas e as fontes, nesta 

época já necessitavam de recuperação, realidade que após a venda não se veio a verificar 

como seria desejado. Após a extinção das ordens religiosas, o convento do Buçaco foi 

transformado em quartel, entre 1834 e 1840.  

No ano de 1888 foi aprovado e 

mandado pôr em execução o 

despacho ministerial do plano para o 

edifício de estilo neomanuelino (fig. 7) 

da autoria de Luigi Manini, que seria 

um hotel terminado em 1907. Tal 

construção foi possível porque se 

demoliu partes do convento (maioria 

das celas, a biblioteca, sala do 

refeitório, hospedaria), sendo que do 

convento original permanecem a 

frontaria, a igreja e o claustro.   

O convento de Santa Cruz do Buçaco foi classificado como Imóvel de Interesse Público (IIP) 

pelo DL n.º 32973, de 18 de Agosto de 1943, posteriormente alterado para “Palacete Hotel 

do Buçaco e mata envolvente” (DL n.º 2/96, de 6 de Março). 

Figura 7 - Palácio Hotel e Jardins do Buçaco. Fonte: própria, 
2008. 
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Em relação à ocupação da MNB, os 105ha são ocupados da seguinte forma (Queirós in 

AFN, 2009): 

- 64,6% por arboreto (67,8ha) 

- 16,6% por mata climática da Cruz Alta (17,5ha) 

- 12,7% por pinhal (13,3ha) 

- 6,1% por jardins, Vale dos Fetos e Vale dos Abetos, o que inclui a área do hotel (6,4ha). 

 

Este é o resultado de um longo processo de plantação da mata, iniciado pelos frades e 

continuado pelos monges Carmelitas que permitiu a existência de elementos arbóreos de 

porte notável, alguns deles centenários, e classificados de interesse público. 

Como tal, em termos de património natural a MNB apresenta uma grande riqueza, como 

diversas comunidades vegetais, ecossistemas de floresta mista (resinosas e folhosas), uso 

florestal da mata conjugado com lazer. No entanto, infelizmente verificam-se diversas 

espécies invasoras na mata, como Acacia sp., que representam um risco para a mesma, 

principalmente para as espécies autóctones. 

No que diz respeito ao uso público da mata, o número de visitantes à Mata Nacional do 

Buçaco tem vindo a diminuir, apesar de só ser cobrada entrada aos veículos ligeiros.  

 

O plano de ordenamento (fig. 8) para a MNB assenta na Lei de Bases da Política Florestal, 

lei n.º 33/96 de 17 de Agosto, que determina que o ordenamento e gestão florestal se 

promovam através de Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF), promovendo 

uma produção sustentada de bens e serviços. O Plano Regional de Ordenamento Florestal 

do Centro Litoral (PROF CL) define os princípios orientadores de ordenamento das matas 

(DL n.º 11/2006 21 de Julho). 

Quanto à mata nacional, o PROF CL reflecte as suas características únicas, considerando 

quatro classes de espaços, em que cada um inclui diversas tipologias, objectivos e funções. 

As classes são: Espaços Florestais, que têm funções de protecção, conservação e 

reconversão das áreas indicadas; Espaços edificados, que inclui conjuntos de edifícios e 

zonas anexas; Servidões e Restrições de Utilidade Pública, prevista por lei e referentes às 

estradas nacionais, ao regime florestal, protecções de nascentes, domínio hídrico, entre 

outros; e Categorias de Áreas. 
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O plano de gestão (PG) tem como função orientar a gestão de acordo com os objectivos 

definidos e deve contemplar as diferentes funções para as quais a mata nacional apresenta 

potencial. O PG envolve a caracterização da área e a identificação dos seus valores, 

atendendo a que o seu objectivo é propor um conjunto de medidas e atitudes que colaborem 

na gestão e manutenção sustentada da MNB, no sentido de conservar as suas valias 

naturais e culturais (AFN, 2009). 

As acções propostas de revitalização da MNB consideram as características naturais, 

históricas, culturais, religiosas, assim como as diversas áreas temáticas, identificadas no 

plano de ordenamento, com o objectivo a uma gestão sustentável em termos de usos 

múltiplos dos recursos naturais. Em suma, algumas das medidas apresentadas são: 

- Valorização do mosaico habitat e a redução de risco de incêndio; 

- Combate às espécies invasoras e recuperação de povoamentos florestais autóctones 

(inclui a área de pinhal); 

- Preservação das linhas de drenagem e recuperação das zonas húmidas; 

- Construção de infra-estruturas de apoio e ordenamento das actividades de recreio e lazer; 

- Ordenar e condicionar o acesso; 

- Conservação e classificação das árvores monumentais e constituição de um banco de 

sementes; 

- Valorização do património cultural e histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Carta de Ordenamento da Mata Nacional do Buçaco. Fonte: AFN, 2009. 
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4. Caso de Estudo – O Parque Ecológico do Funchal  

 

A Região Autónoma da Madeira é conhecida como um destino turístico e tem como cartão-

de-visita o seu clima e as suas belezas naturais. Com o objectivo de entender as 

particularidades da área de estudo, é necessário compreender as condições gerais da área 

onde se inclui, incluindo a sua história. 

 

4.1 Enquadramento Regional 

 

 História e caracterização da Região Autónoma da Madeira 

O conhecimento sobre a existência de ilhas no Atlântico vem desde a Antiguidade e 

chegaram aos nossos dias através de lendas como é o caso da Atlântida, presente na 

literatura greco-romana (Franco, 2008). Através de expedições árabes, em 1147, foi 

documentado pelo geógrafo Edrigi na Geografia vinte seis ilhas, sendo que uma delas ficou 

conhecida como “do gado” que é actualmente identificada como a ilha da Madeira (Vieira, 

2001).  

Desde o século XIII que a costa ocidental africana, acima do Bojador, foi explorada pelas 

populações do litoral mediterrâneo, sendo que cartograficamente a ilha da Madeira está 

identificada desde 1325 nos portulanos5. No entanto, somente em 1424 na carta Pizzigano, 

a Madeira aparece representada na sua posição correcta. 

Apesar de estar provado o conhecimento da existência da ilha, a sua descoberta oficial 

remota ao século XV, o que permitiu a validação da posse portuguesa sobre o território. Mas 

quanto ao descobridor não existe consenso entre os autores. Na versão tradicional foram 

João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz os primeiros a chegar à ilha, a 1 de Julho de 1418 

numa barca. A outra versão consta que a descoberta da ilha se deu no séc. XIV devido às 

expedições portuguesas às Canárias. 

Contudo, existe consenso entre autores que o povoamento deste território se iniciou por 

portugueses pois esta era uma área inabitada. O povoamento e o processo de valorização 

económica da ilha serviram para primeiro ensaio dos processos, técnicas e produtos para a 

afirmação nacional no espaço atlântico. A ocupação do território iniciou-se no verão de 1420 

com a divisão das ilhas da Madeira e Porto Santo em três capitanias, sendo que Porto 

Santo, pelas suas dimensões, ficou como uma capitania e à responsabilidade de 

                                                
5 Roteiro português do séc. XVI que era utilizado no Mediterrâneo para definir o rumo entre portos 
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Bartolomeu Perestrelo. A ilha da Madeira foi dividida em duas capitanias por uma linha 

imaginária, traçada na diagonal entre a Ponta de Oliveira e a Ponta de Tristão, em que a 

vertente meridional, que inclui o Funchal, ficou ao cargo de João Gonçalves Zarco, e a outra 

ficou sobre o domínio de Tristão Vaz Teixeira (Vieira, 2001). 

O povoamento alastrou-se rapidamente, apesar das dificuldades orográficas, devido à 

elevada fertilidade dos solos. Mas para as terras poderem ser trabalhadas, estas tiveram 

que ser alteradas através de poios6, e para isso foi necessário ir à costa africana buscar 

mão-de-obra. Na ilha de Porto Santo, a fixação de população não foi tão forte como na ilha 

irmã devido aos escassos recursos, à praga de coelhos que devastavam as culturas e aos 

ataques de corsários. A evolução do movimento demográfico no arquipélago está 

directamente relacionada com o seu nível de desenvolvimento económico. 

A ilha da Madeira (fig. 9) tornou-se num importante porto e desenvolveu-se económica e 

culturalmente, em parte devido à produção cerealífera do séc. XV. Tal aumento da produção 

só foi possível devido à construção de levadas, que permitiram trazer a água das serras até 

às zonas mais baixas, tornando o terreno irrigado e produtivo.  

No séc. XVI, devido ao elevado ritmo de produção, ocorreu uma quebra na produtividade 

dos solos, o que conduziu a uma redução da exportação do açúcar de cana, factor ainda 

mais agravado com a descida do preço devido à concorrência do Brasil. 

No séc. XVII, a ilha depara-se com outra crise económica e social, embora o Funchal 

mantivesse o tráfego comercial, nesta época a doçaria e a casquinha de limão, da cidra e de 

outros frutos cristalizados em calda de açúcar assumem um papel importante nas 

exportações da ilha. 

Ao longo dos anos foram diversos os contractos com os Britânicos, com o objectivo de 

favorecer a exportação do vinho da Madeira, o que 

permitiu um novo crescimento económico e cultural. 

Mas no séc. XIX, devido à recessão economia e das 

guerras napoleónicas, os hábitos de consumo 

alteraram-se e o vinho da Madeira perdeu mercado 

para o vinho do Porto.  

Após a vitória dos liberalistas, as novas autoridades 

madeirenses realizaram uma reforma económica 

contra a crise e aumentaram a área de regadio, 

construindo mais levadas, o que permitiu aumentar a 

                                                
6
 É um regionalismo para socalco 

Figura 9 - Localização da RAM. Fonte: 

http://casadeferiasportosanto.blogspot.co
m/ - consultado a 15 de Setembro de 
2011. 
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produção cerealífera e de outros produtos alimentares. Nesta fase a exploração/produção 

do açúcar de cana e de banana desenvolveram-se, assim como os bordados da madeira. 

A indústria do turismo desenvolveu-se bastante nos últimos anos na região, sendo 

actualmente um pilar da estrutura económica da Madeira. 

 

 Caracterização Lito-geomorfológica 

A ilha da Madeira é de origem vulcânica. De acordo com os estudos geológicos mais 

recentes (Mata in Quintal, 2007), a fase de emersão do território começou na Era 

Cenozóica, período Terciário, início da época Pliocénica, há cerca de 5,2 milhões de anos. 

As primeiras erupções originaram uma pequena ilha circular, que posteriormente ficou 

rodeada de recifes de algas e de corais. Prova de tal acontecimentos são as reservas de 

calcário que são possíveis de encontrar no território, nomeadamente na vertente oriental da 

Ribeira de São Vicente, entre os 400 e os 500 metros de altitude, no sítio dos Lameiros 

(Quintal, 2007). 

É possível agrupar em três fases a actividade vulcânica da ilha: 

- A fase pós-emersão (>2,5 Ma) corresponde ao período em que o edifício vulcânico alcança 

a cota zero e começa a ter expressão emerso; 

- Na fase de consolidação insular (2,5 a 1,0 Ma), em que a actividade lávica terá atingido o 

seu clímax, consolidou-se o edifício vulcânico, tendo este resultado na área e dimensão 

semelhante à da actualidade; 

- Na fase matura (<1,0 Ma), na qual o vulcanismo passou a ter um carácter pontual, assistiu-

se um declínio da actividade vulcânica. 

Apesar de não se verificarem actividades vulcânicas na região há muitos anos, as últimas 

terão sido há cerca de 25000 anos, o correcto é afirmar que a Madeira está a atravessar um 

período de inactividade vulcânica, pois dizer que na região a actividade vulcânica está 

extinta não será correcto.  

Além das formações vulcânicas, existem também na ilha outras, mais especificamente 

sedimentares, como os depósitos de vertente (acumulação por gravidade), depósitos de 

cobertura (elementos que não sofreram transporte) e depósitos aluvionares (transporte de 

elementos pela água). Para além destes, existem ainda muitos depósitos de aterro de 

origem antrópica com objectivos construtivos (EARAIM, 2010). 

Morfologicamente, a ilha contem 90% da sua área com cotas superiores a 500 metros, 

sendo de 35% as altitudes superiores a 1000 m, os vales são normalmente profundos, 
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estreitos e de perfil transversal em V (fig. 10). A 

actual configuração da ilha deve-se a diversos 

factores que passam pela estrutura, forma e 

idade do edifício vulcânico, as suas litologias e 

respectiva disposição, e a acção dos agentes 

erosivos externos, destacando o clima, a 

precipitação e as ondas (EARAIM, 2010).   

Do ponto de vista geomorfológico, a ilha é 

formada por três grandes conjuntos: Maciço 

Vulcânico Central, Parte Ocidental e Parte Oriental 

(Quintal, 2007). 

No Maciço Vulcânico Central observam-se as cotas mais elevadas, como o Pico Ruivo 

(1862 m), o Pico das torres (1851 m), o Pico do Areeiro (1818 m) e o Pico do Cidrão (1802 

m), os picos mais altos da ilha. 

A Parte Ocidental está separada do maciço central pelos vales fundos e espectaculares de 

São Vicente e Ribeira Brava. Esta parte é dominada pelo Paul da Serra, o único planalto 

significativo da ilha, sendo que ocupa quase 20 Km2 de área e a sua altitude varia entre os 

1200 e os 1500 metros. Neste planalto localizam-se muitas cabeceiras de ribeiras. 

A Parte Oriental inclui os planaltos do Chão dos Balcões (Chão da Lagoa) e do Santo da 

Serra. 

Considerando a geologia da ilha da Madeira, a predominância dos solos são de natureza 

basáltica. 

 

 Hidrogeologia e Hidrografia 

O comportamento hidrogeológico das formações vulcânicas encontra-se condicionado com 

a idade dos complexos onde estão inseridos e o tipo de litologia. Outro factor importante é a 

existência de estruturas geotectónicas, que sob a forma de fracturas ou de filões 

condicionam as diferentes unidades aquíferas (Atlas do Ambiente, 1995). 

O modelo hidrogeológico da ilha é constituído por aquíferos suspensos, aquíferos 

compartimentados e aquífero vulcânico generalizado. Os aquíferos suspensos surgem em 

altitude e estão relacionados com formações pouco permeáveis ou impermeáveis. Estes 

podem ser superficiais, situados a cotas mais elevadas, ou profundos, localizados em 

altitudes mas a cota mais baixas que os anteriores. O Aquífero vulcânico generalizado, ou 

aquífero de base, surge a partir de determinada cota e as suas características variam de 

Figura 10 - Vale em V, Freguesia da Ilha, 
Madeira. Fonte: Gonçalo Vieira, 2011. 
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acordo com as formações que constituem o núcleo da ilha. Os aquíferos compartimentados 

estão relacionados com filões subverticais, actuando estes como barreiras em zonas muito 

específicas (EARAIM, 2010). 

Pela sua forma geométrica oval, a rede de drenagem da ilha é do tipo radial centrífugo, 

correndo as linhas de água das 

zonas mais altas no interior para 

as zonas baixas da periferia. Os 

cursos de água são curtos, de 

regime torrencial, e de orientação 

perpendicular à linha de costa. A 

água para rega de cultura 

agrícolas e jardins, abastecimento 

urbano e produção de energia 

eléctrica é transporta por uma 

densa rede de levadas (fig. 11), que 

começaram a ser construídas no 

séc. XV e captam a água nas 

nascentes e ribeiras.  

As principais linhas de água são as Ribeira Grande, a Ribeira Seca e a Ribeira da Metade, 

que vão desaguar na costa Norte. Na costa Sul, as mais relevantes são as ribeiras de Santo 

António, Santa Luzia e de João Gomes, que desaguam as três no Funchal, e as Ribeira de 

Porto Novo, Ribeira de Santa Cruz e Ribeira de Machico (Quintal, 2007). 

As levadas são uma referência para a população e para 

os turistas que visitam a ilha na procura de turismo de 

natureza, sendo que muitas delas estão preparadas 

para a prática de caminhadas, ou seja, junto à infra-

estrutura que conduz a água existe um caminho em terra 

batida. Existem cerca de 200 levadas na Ilha da 

Madeira, que perfazem uma extensão de 

aproximadamente 2450 quilómetros. As principais 

levadas estão identificadas e preparadas para esta 

actividade física com guardas protectoras e sinalética, 

como as Levada do Curral das Freiras, do Pico do 

Areeiro, da Ponta de São Lourenço, Levada do 

Caldeirão Verde (fig. 12) ou a do Rabaçal. Estas infra-

Figura 11 - Mapa da localização das levadas na Ilha da Madeira. 

Fonte: http://clientes.netvisao.pt/mgalvaod/ASIG2_G2002169.htm 
- consultado a 15 de Setembro de 2011. 

Figura 12 - Levada do Caldeirão 

Verde, Santana, Ilha da Madeira. 
Fonte: Gonçalo Vieira, 2011. 
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estruturas atravessam toda a ilha, em trilho ou em túnel, e vão desde as zonas mais altas da 

ilha, como o Pico do Areeiro, passando pela floresta da Laurissilva e diversos parques 

naturais.   

 

 Clima 

O clima na ilha da Madeira é influenciado pela latitude, pelos centros anticiclónicos 

continentais do noroeste de África e da Europa ocidental, pelo anticiclone dos Açores, e os 

seus climas locais variam com a altitude, a exposição das vertentes à radiação solar e a 

influência dos ventos alísios (Quintal, 2007). 

Existem variações climáticas no território da Madeira devido ao relevo, sendo que a 

cordilheira central, de orientação Este-Oeste, influencia que a vertente Sul tenha mais horas 

de insolação e esteja protegida dos ventos alísios enquanto a vertente Norte tem menos 

horas de sol e está exposta aos ventos húmidos e frescos (Atlas do Ambiente, 1995). 

Em relação à temperatura e precipitação, ocorrem variações no território. Agosto é o mês 

em que se registam as temperaturas mais altas e Fevereiro é o mês em que a temperatura 

média é mais baixa. A amplitude média da variação térmica anual é sempre inferior a 10ºC 

para toda a ilha, tento tendência para ser maior nas zonas de elevada altitude. A 

precipitação mensal e anual demonstra um ritmo de distribuição também semelhante em 

toda a ilha, em que os valores mínimos se manifestam no Verão e os máximos no 

Outono/Inverno. A diferenciação dos valores é influenciada pela altitude e se ocorre na 

vertente Norte, onde a precipitação é maior, ou na vertente Sul (Fagundes et al. 2008). 

No Funchal, o clima é temperado (temperatura média anual entre os 10 ºC e os 20 ºC), 

oceânico (amplitude media da temperatura do ar é inferior a 10 ºC), seco (valor médio no 

ano da humidade relativa às 9H é entre 55 e 75%) e moderadamente chuvoso (precipitação 

média no ano compreendida entre 500-1000mm) (Quintal, 2007). 

 

 Flora 

Devido à posição geográfica da ilha da Madeira, as plantas indígenas da Madeira incluem-

se na Flora da Macaronésia, uma região biogeográfica da qual fazem também parte as 

plantas endémicas dos arquipélagos dos Açores, Canárias e Cabo Verde. A Macaronésia é 

uma das regiões mais ricas em biodiversidade da Europa, em que alguns ecossistemas, 

como na Madeira e nas ilhas Canárias, ainda é possível encontrar espécies vegetais da Era 

Cenozóica (Quintal, 2007). 
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Esta flora paleo-endémica corresponde essencialmente a pteridófitos e às árvores 

dominantes que nos meios florestais é acompanhada por outros tipos de flora não reliquial: 

a flora neo-endémica, com origem em eventos de colonização; a flora paleo-mediterrânica, 

comum à área circum-mediterrânica, e a flora neo-mediterrânica originada em ciclos de 

colonização mais recentes (Capelo et al., 2004).  

A vegetação na ilha da Madeira encontra-se 

estratificada por andares de acordo com as 

características climáticas (fig. 13), isto porque na ilha 

existem cinco andares bioclimáticos que variam com a 

altitude e exposição a Norte ou a Sul, e desta forma é 

possível relacionar a distribuição das comunidades 

vegetais com a temperatura e a precipitação. 

De acordo com Capelo e seus colaboradores (EARAIM, 

2010), a simplificação dos andares bioclimáticos pela 

vegetação climática e a primeira etapa de substituição poderá ser a seguinte: 

i. No andar inframediterrânico, mais baixo e exclusivo da costa Sul, ocorrem as 

comunidades edafoxerófilas que ocupam as áreas costeiras das quais se destacam 

o zambujal (fig. 14) (Mayteno umbellatae-Oleetum madeirensis Capelo, Costa, 

Lousã, Fontinha, Jardim, Menezes de Sequeira & Rivas-Martinez 2000), o 

microbosque dominado por Olea europaea L. subsp. maderensis Lowe (fig. 15) e 

Maytenus umbellata (R. Br. In Buch) Mabb. e a respectiva etapa de substituição, a 

comunidade de figueira-do-inferno (Euphorbietum piscatoriae SjÖgren ex Capelo, 

Costa, Lousã, Fontinha, Jardim, Menezes de Sequeira & Rivas-Martinez 2000) 

dominada por Euphorbia piscatoria Aiton, que também ocupa uma posição primária 

nas falésias; 

 

 

 

 

 

 

 Figura 14  - Zambujal. Fonte: http://madeira-

gentes-lugares.blogspot.com/2007/05/laurissilva-
floresta-da-madeira.html - consultado a 15 de 
Setembro de 2011. 

Figura 15 - Olea europaea L. spp. 
maderensis. Fonte: http://madeira-gentes-

lugares.blogspot.com/2007/05/laurissilva-
floresta-da-madeira.html - consultado a 15 de 
Setembro de 2011. 

Figura 13  - Andares de Vegetação da Ilha 

da Madeira. Fonte: http://madeira-gentes-
lugares.blogspot.com/2007/05/laurissilva-
floresta-da-madeira.html - consultado a 15 
de Setembro de 2011. 
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ii. O andar termomediterrânico, localizado até aos 700 metros na encosta Sul (fig. 17) e 

300 metros na vertente Norte, permite a ocorrência de bosques de oliveira-brava nos 

biótipos edafoxerófilos de menor altitude da costa Sul, sendo as cotas mais elevadas 

e a vertente Norte, com existe uma maior disponibilidade de água, estão ocupadas 

por Laurissilva do Barbuzano (Semele androgynae-Apollonietum barbujanae Capelo, 

Costa, Lousã, Fontinha, Jardim, Menezes de Sequeira & Rivas-Martinez 2000), uma 

floresta dominada por Apollonia barbujana (Cav.) (fig. 16) Bornm, Laurus 

novocanariensis Rivas-Martinez, Lousã, F. Pietro, E. Dias, J.C. Costa & Aguiar, 

Myrica faya Aiton e Ilex canariensis Poir., onde abunda lianas. O matagal de 

substituição da faciação que ocupa as áreas mais baixas da costa Sul é dominado 

por Hypericum canariensis L. (Myrto communis-Hypericetum canariensis Capelo, 

Costa, Lousã, Fontinha, Jardim, Menezes de Sequeira & Rivas-Martinez 2004), já 

nas cotas superiores e na vertente Norte a substituição é realizada por matagal de 

Erica platycodon subsp. maderincola (D. C. McClint.) Rivas-Martinez, Capelo, J.C. 

Costa, Lousã, Fontainha, Jardim & Menezes de Sequeira, Erica arborea L. e Myrica 

faya, onde abundam elementos xero-termófilos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Nos andares mesomediterrânico, situado entre 700-1500 metros de altitude na 

vertente Sul e 300-600 metros na vertente Norte, e o mesotemperado, localizado 

exclusivamente na zona Norte entre os 600-1300 metros, existe uma floresta 

dominada por Ocotea foetens (Aiton) Baill.(fig. 18), Laurus novocanariensis e Clethra 

arborea Aiton (fig. 19), denominada de Laurissilva do til (Clethro arboreae-Ocoteetum 

foetensis Capelo, Costa, Lousã, Fontinha, Jardim, Menezes de Sequeira & Rivas-

Martinez 2000). A orla e a primeira etapa de substituição é um urzal (Vaccionio 

padifolii-Ericetum maderinicolae Capelo, Costa, Lousã, Fontinha, Jardim, Menezes 

de Sequeira & Rivas-Martinez 2000) onde domina Erica platycodon subsp. 

Figura 14 - Semele androgyna. Fonte: 

http://madeira-gentes-
lugares.blogspot.com/2007/05/laurissilva-
floresta-da-madeira.html - consultado a 15 de 
Setembro de 2011. 

Figura 15 - Laurissilva. Fonte: própria, 2009. 
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maderincola, Erica arborea e Vaccinum padifolium J. E. Sm. ex Rees, que também 

assume carácter de clímax infra-florestal nas zonas mais escarpadas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv. No andar supratemperado, situado acima dos 1500 metros de altitude na vertente 

Sul e 1300 na vertente Norte, encontram-se varias comunidades onde se destaca o 

urzal de altitude (fig. 20) (Polysticho falcinelli - Ericetum arboreae Capelo, Costa, 

Lousã, Fontinha, Jardim, Menezes de Sequeira & Rivas-Martinez 2000), comunidade 

dominada por Erica arborea e Erica platycodon subsp. maderincola. O bosque clímax 

original, muito denso, seria originalmente dominado pelas espécies acima referidas 

conjugadas com Juniperus cedrus Webb et Berthel. subsp. maderensis (Menezes) 

Capelo, Costa, Lousã, Fontinha, Jardim, Menezes de Sequeira & Rivas-Martinez, do 

qual somente nos penhascos mais inacessíveis se encontram vestígios. Os bosques 

actuais são mais abertos e possuem uma vegetação de sub-bosque dominada por 

Polysticum falcinellum (Sw.) C. Presl (fig. 21) e como primeira etapa de substituição 

domina uma comunidade de Erica platycodon subsp. maderincola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Ocotea foetens. Fonte: 
própria, 2008. 

Figura 16 - Urzal de altitude - Erica arborea. Fonte: 
própria, 2009. 

Figura 17 - Polysticum 
falcinellum. Fonte: própria, 2009. 

Figura 19 - Clethra arborea. Fonte: 

http://www.flickr.com/photos/gilsantos/3856811
021/ - consultado a 20 de Setembro de 2011. 
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A denominada floresta da Laurissilva é dominada por três grandes lauráceas Ocotea foetens 

(Til), Persea indica (Vinhático) e Laurus novocanariensis (Loureiro), existindo outras árvores 

de pequeno porte como Clethra arborea, Picconia excelsa D. C., Rhamnus glandulosa Aiton, 

Ilex perado Aiton, Sambucus lanceolata Banks ex Lowe, Prunus hixa Brouss. ex Willd, 

Pittosporum coriaceum Aiton e Juniperus cedrus ssp. maderensis. A área total ocupada por 

esta floresta é de aproximadamente 150 Km2, o que corresponde a cerca de 20% da área da 

ilha (Quintal, 2007). 

A Laurissilva (fig. 17) é vital para os madeirenses porque, para além do valor paisagístico e 

das espécies únicas que alberga, esta garante a disponibilidade de água para irrigação e 

abastecimento público, produção de energia e é também um motivo de atracção de turismo, 

ou seja, uma fonte de receita. 

Mas apesar do enorme valor deste património natural, ele encontra-se ameaçado por 

espécies de carácter invasor7 que foram introduzidas na ilha com fins de ornamento mas 

que encontraram as condições para a sua propagação, como é o caso das Acacia dealbata 

Link, Acacia elata Benth., Acacia longifolia (Andrews) Willd., Acacia mearnsii De Wild., 

Acacia melanoxylon R. Br. e do Eucalyptus globulus Labill. (Quintal, 2007). 

 

4.2 O Parque 

O Parque Ecológico do Funchal (PECOF) foi criado em 1994 e pertence à Câmara Municipal 

do Funchal. Localiza-se na zona verde e alta do concelho, na freguesia do Monte, e tem 

uma área de cerca de 10Km2. Foi estabelecido com os objectivos de conservação da 

natureza, educação ambiental, turismo de natureza e para se afirmar como um local de lazer 

para a população. Estes objectivos têm vindo a ser concretizados com sucesso ao longo dos 

anos.  

Na área da conservação da natureza, são desenvolvidos projectos de âmbito da flora local, 

como a erradicação de espécies invasoras e introdução de espécies indígenas da floresta 

de Laurissilva e no âmbito da avifauna, muito rica no parque (existe o “Projecto Puffinus” 

para a conservação do Patagarro, Puffinus puffinus e do seu habitat). Nas actividades de 

educação ambiental pretende-se sensibilizar os visitantes para a importância da 

conservação da natureza. 

Actualmente o parque conta com uma área de 1012 ha e é delimitado a Norte pelo marco 

geodésico o Pico do Areeiro, a Oeste pela Ribeira de Santa Luzia, e na intersecção desta 

com a Ribeira do Pisão é o limite Sul, a Este é a Ribeira das Cales que delimita a área do 

                                                
7
 Espécie susceptível de, por si própria, ocupar o território de uma forma excessiva, em área ou em número de 

indivíduos, provocando uma modificação significativa no ecossistema (DL n.º 565/99, de 21 de Dezembro). 
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parque. Em relação à altimetria, o parque varia entre os 520 e os 1818 m de altitude, sendo 

que esta área protegida de gestão municipal está classificada como Área Importante para as 

Aves (Important Bird Area), Sítio de Interesse Comunitário (SIC), Zona de Protecção 

Especial (ZPE) e pela Rede Natura 2000 (Fagundes et al., 2008).  

A exposição do parque é na sua generalidade voltada a Sul e apresenta um relevo 

acidentado, constituído na sua maioria por áreas de vertente dos vales. Na sua parte central 

desenvolve-se um maciço montanhoso que se estende ao limite Sul, e de onde se elevam 

pequenas elevações como o Pico dos Melros (1598m) e o Pico Alto (1129m). Devido à 

acção dos agentes erosivos é possível observar diversas formações rochosas expostas 

como diques de rocha basáltica, blocos isolados e depósitos de vertente. Acima dos 1400m, 

o parque está sob a influência dos ventos alísios de Nordeste, normalmente frios, e sujeito a 

uma maior ocorrência de chuva. Entre os 800 e os 1400m é frequente encontrar nuvens 

baixas, o que proporciona, para além do cenário e a sensação de andar nas nuvens, uma 

maior humidade e temperaturas moderadas. Em relação à precipitação no parque, este tem 

valores diferentes nos seus extremos, sendo que a precipitação ocorre em maioria entre 

Outubro e Março (PRPECOF, 2010). 

Geologicamente, o parque encontra-se sobre duas 

unidades, a unidade basal e a unidade intermédia. 

A unidade basal (>3,5Ma) encontra-se 

fundamentalmente a Sul do Pico do Areeiro, sendo 

sobretudo constituída por material piroclástico que 

intercala com uma densa rede de filoniana e 

escoadas lávicas secundárias. A unidade 

intermédia é caracterizada por escoadas lávicas 

alcalinas, com cobrem grande parte da ilha, e 

localizam-se desde as serras altas do Maciço 

Vulcânico Central até à linha de costa, abrangendo 

toda a encosta Sul do parque (fig. 22) (Fagundes 

et al., 2008). 

O PECOF apresenta um historial de perturbações 

na vegetação nativa, consequência das 

actividades humanas, agrícolas e dos incêndios. 

No limite Sul do parque, nas encostas 

escarpadas da Ribeira de Santa Luzia (520 a 800m de altitude), encontram-se vestígios de 

floresta Laurissilva. Mais a Norte, entre os 800 e os 1400m de altitude os habitats estão 

alterados devido ao excesso de pastoreio selvagem (erradicado em 1995) que foi praticado 

Figura 18 - Localização do PECOF na Carta 

Geológica da madeira 1:50000. Fonte: Atlas das 
Aves, 2008. 



Recuperação de Paisagens de Elevado Valor Natural e Cultural 
Parque Ecológico do Funchal 

 

 

32 
 

durante muitos anos e por incêndios, o que forneceu as melhores condições de instalação 

para as espécies de carácter invasor. Exceptuando a encosta ingreme da ribeira de Santa 

Luzia e parte da ribeira das Cales, as restantes áreas a estas cotas estão severamente 

colonizadas por espécies exóticas. Acima da cota dos 1500m, encontra-se um urzal com 

Vaccinio padifoli – Ericetum maderincole (fig. 20). Próximo da casa do Areeiro existem 

pequenos núcleos de Sorbus maderensis, uma espécie endémica da ilha. 

No parque é possível encontrar as seguintes infra-estruturas: um Viveiro de plantas 

indígenas, o Centro de Recepção, quatro casas (Casa do Areeiro, Casa do Burro, Casa da 

Rib.ª das Cales e Casa do Barreiro), o Poço da Neve, o Centro Temático da Água (Estação 

de Tratamento de Água dos Tornos), algumas lareiras protegidas para actividades de lazer, 

diversos caminhos pedonais, alguns marcos geodésicos e algumas estradas e caminhos 

florestais.  

No início do século XX, a área que actualmente corresponde ao parque era um baldio 

explorado abusivamente pela população para pastagens de gado suíno, caprino e ovino. Era 

uma área de montado8 apta para culturas e com uma 

superfície florestada significativa, incluindo castanheiros 

bravos na parte mais baixa.  

Posteriormente, este terreno passou a denominar-se por 

montado do Barreiro, e mais tarde montado da Câmara por 

ser uma propriedade municipal, e a sua importância deve-se 

ao facto de nele existirem diversas nascentes de água 

potável, sendo que a referência mais antiga a levadas nesta 

área data de 1784 e consiste na inscrição de um contrato 

numa lápide (fig. 23), preservada até aos dias de hoje, junto 

à levada que acompanha a ribeira das Cales (Sousa, 1946).  

Por se tratar de uma importante fonte de abastecimento de 

água, existiram alguns conflitos sobre o direito de 

propriedade do terreno, tendo sido o último no início do século XX, mais propriamente a 3 de 

Julho de 1913 quando um dos proprietários da firma William Hinton & Sons reivindica aos 

donos do montado a propriedade do terreno e as suas respectivas águas, excepto da levada 

do Barreiro. Por este motivo, é nesta fase que a Câmara inicia o processo de expropriação 

deste terreno para passar a ser ela própria a explorar as águas das nascentes para o 

abastecimento público. Mas este foi um longo e moroso processo que só ficou concluído em 

                                                
8
 Montado, regionalmente, significa terreno de montanha arborizado ou não 

Figura 19 - Lápide na levada das 

Cales, PECOF. Fonte: própria, 
2011. 
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1918, quando foram pagas as últimas indemnizações estipuladas pelo tribunal (Silva & 

Menezes, 1998). 

Durante a presidência do Capitão Francisco Silvestre Varela, no início do séc. XX, a 

comissão administrativa da Câmara Municipal do Funchal iniciou a arborização da área do 

montado. O critério a seguir seria no âmbito da criação de um parque ou um maciço florestal 

com um aspecto organizado em que cada mancha constituiria um povoamento regular, 

penetrado por arruamentos estrategicamente planeados e arborizados, a construção de um 

ou mais lagos e respectivos canais de alimentação, e a representação e conservação de 

espécies arbóreas indígenas. Tudo isto conjugado de forma a compatibilizar o bem-estar 

dos cidadãos com o ensaio de novas técnicas e o fornecimento de madeiras de grosso 

calibre (Sousa, 1946). 

Em 1946 a Câmara Municipal do Funchal compra o Montado do Pisão e aumenta a área do 

Montado do Barreiro. No entanto, entre estes existe o Montado do Lombo do Coelho, que 

beneficia da construção de vias de circulação rodoviária e do melhoramento florestal levado 

a cabo pela Câmara (Pereira, 1989). Nesta altura, o revestimento florestal dos dois 

montados propriedade da Câmara Municipal do Funchal era caracterizado como sendo 

espontâneo, núcleos de floresta da Laurissilva, ou artificial devido à introdução de espécies 

onde predominava o Pinus pinaster Aiton (pinheiro-bravo). 

Em 2008 a vegetação existente no parque (Anexo 3), após diversas iniciativas de 

requalificação vegetal e de variados incêndios florestais de diferentes graus de severidade, 

estendia-se por urzal de altitude, pinhal, floresta Laurissilva e espécies exóticas. 

O urzal de altitude situa-se entre os 1500 e os 1800m, com uma baixa densidade, onde 

domina a Erica arborea (urze-molar) em associação com o Vaccinium padifolium (uveira-da-

serra). Nestas altitudes existe também um núcleo de Sorbus maderensis, a sorveira, um 

arbusto endémico do qual só existem dois núcleos na ilha. 

O pinhal está localizado entre os 1440 e os 1500m de altitude, onde domina o pinheiro bravo 

associado com o Cupressus macrocarpa Hartw, a Pseudotsuga menziesii Franco, o Pinus 

radiata D. Don. e o Juniperus cedrus. 

Abaixo do pinhal, aparece o eucaliptal e o acacial e estes ocupam uma área entre 1/3 a 2/3 

da área do parque situada entre os 520 e os 1440 metros de altitude. No eucaliptal domina o 

Eucalyptus globulus, enquanto o acacial é dominado pelas Acacia melanoxylon e a Acacia 

dealbata, ambas invasoras. 

A vegetação indígena localiza-se preferencialmente nas vertentes e junto às ribeiras. 
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4.3 Situação actual 

Como foi possível acompanhar na comunicação social, a Região Autónoma da Madeira, no 

ano passado, foi fortemente afectada por ocorrências da natureza, nomeadamente por 

chuvas fortes e incêndios florestais.  

No Parque Ecológico do Funchal, as fortes chuvas de 20 de Fevereiro de 2010 provocaram 

danos avultados. Segundo o Plano de Recuperação 2010-2020 do Parque Ecológico do 

Funchal, as aluviões provocaram as seguintes consequências: 

 Deslizamentos em vertentes com dimensões significativas, alguns com extensões 

superiores a 200m de vertente e 30m de largura nos vales das ribeiras; 

 Estragos nas vias de circulação, principalmente nas pontes; 

 Obstruções de vias e destruição do pavimento em caminhos florestais; 

 Destruição das protecções e dos caminhos de circulação de algumas levadas; 

 Danos no sistema de drenagem e assoreamento de linhas de água (fig. 24 e 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20  - Leito da Ribeira das Cales. Fonte: 

própria, 2010. 

Figura 21  - Materiais depositados no leito da 
Ribeira das Cales. Fonte: própria, 2010. 
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O incêndio florestal de 13 de Agosto de 2010 lavrou apenas durante quatro horas na área do 

parque, mas foi suficiente para provocar estragos elevados e significantes: 

 Cerca de 92% da área do parque foi afectada pelo fogo (Anexo 4); 

 Grande parte da área afectada pelo fogo apresenta solos queimados, muito 

fragmentados e instáveis, com elevada vulnerabilidade à erosão (fig. 28); 

 Parte das áreas ardidas estavam identificadas pela sua importância ao nível da 

diversidade biológica e vegetal; 

 Regeneração da flora exótica invasora, como as Acácias; 

 Perda da quase totalidade das acções de florestação em 190 ha desenvolvidas ao 

longo dos últimos 16 anos, o que envolveu a plantação de cerca de 200 000 plantas 

indígenas e endémicas da flora madeirense (fig. 26 e 27); 

 80% da área de nidificação do Patagarro foi afectada; 

 Estragos do estábulo e noutros edifícios; 

 Destruição dos varandins de madeira tratada utilizada no ordenamento das áreas de 

estacionamento e limitação de acesso de viaturas; 

 Perda da sinalética de indicação ao longo dos percursos e levadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Encostas ardidas e inicio da 

recuperação das movimentação de terras nas 
encostas. Fonte: própria, 2010. 

Figura 23  - Floresta ardida ao longo da 
encosta. Fonte: própria, 2010. 

Figura 24 - Planalto após os incendios, com 

sinais de regeneração natural. Fonte: própria, 
2011. 
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4.4 Proposta  

 

Segundo Magalhães (2007) “A Estrutura Ecológica da Paisagem é um instrumento de 

sustentabilidade ecológica da paisagem e, portanto, de qualidade da vida das populações, 

inultrapassável no planeamento e na gestão da paisagem.” 

A Estrutura Ecológica da Paisagem (EEP) que é reconhecida em várias directivas europeias 

como o Livro Verde do Ambiente e a Agenda XXI, estava, a nível nacional, dispersa 

sectorialmente no Domínio Hídrico, na Reserva Ecológica Nacional e na Reserva Agrícola 

Nacional. Esta estrutura só foi contemplada num diploma único aquando a publicação do DL 

n.º 380/99, de 22 de Setembro, incluindo também a transcrição da Directiva Habitat 

(Magalhães, 2007). 

A Estrutura Ecológica da Paisagem é entendida como a conjugação de diversos elementos 

que funcionam como um sistema interligado e tem como objectivo a protecção das áreas 

necessárias à conservação dos recursos naturais. São compreendidos como elementos da 

EEP elementos de natureza física, nomeadamente elementos litológicos, geomorfológicos, 

hídricos e atmosféricos, e elementos de natureza biológica como o solo vivo, a vegetação e 

os habitats faunísticos. De forma complementar, considera-se a Estrutura Cultural (EC) 

como sendo todas as intervenções humanas na paisagem, sejam elas de cariz utilitário 

como vias de comunicação ou de carácter patrimonial como edificações ou marcos 

históricos (Magalhães, 2001). 

 

 

 Programa de uso público/estratégias de intervenção 

O objectivo deste trabalho é apresentar algumas medidas para a recuperação do PECOF de 

modo a devolver esta área à população e desenvolver condições mais atractivas para 

visitantes locais e turistas, mas sem colocar em causa a ecologia e a sustentabilidade do 

ecossistema. Desta forma, as medidas seguidamente apresentadas contemplam o respeito 

pelas características ecológicas do local, utilizando os recursos materiais existentes in situ e 

cumprindo os propósitos da criação do parque em 1994. 
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 Ordenamento do Território  

A Proposta de Plano de Ordenamento do Território para o PECOF (Anexo 5), respeitando 

tanto as directivas do Plano de Recuperação elaborado pela Câmara Municipal do Funchal 

como o Plano Director Municipal (PDM) de 2008 (Anexo 2), consiste na identificação de 

áreas destinadas a actividades de lazer, áreas de conservação da flora autóctone, e ainda 

das medidas necessárias para a melhoria destas áreas consoante as áreas de intervenção. 

Para a elaboração desta proposta foram analisadas a carta de vegetação do parque em 

2008 (Anexo 3) e a planta de ordenamento do PDM de forma a identificar as manchas de 

vegetação que existiam antes do incêndio e que deveriam ser recuperadas e as que 

deveriam ser retiradas, como é o caso das espécies exóticas. Da mesma forma foram 

sinalizadas as estruturas de apoio, como mesas e lareiras, que ficaram danificadas devido 

ao fogo e que, respeitando as estratégias para as áreas de lazer, deveriam ser arranjadas 

assim como os pontos de água, nomeadamente os tanques. Em relação aos materiais 

utilizados, dá-se preferência aos materiais disponíveis no local como os blocos de pedra que 

foram depositados nos leitos das ribeiras durante o dia 20 de Fevereiro, que após diferentes 

níveis de moinhos de britagem, passarão a ter dimensões diversas que permitem a sua 

utilização para inúmeros fins, entre eles a gravilha para pavimentos de revestimento com 

elevada permeabilidade, ou ainda, os troncos de árvores que tenham ficado danificadas 

durante as chuvas de Fevereiro ou os fogos de Agosto. 

As medidas apresentadas são divididas em três âmbitos de intervenção, sendo que todas 

elas se complementam pois a paisagem é entendida como um todo. 

 

Espaço Florestal 

 Conservação das áreas não ardidas: limpeza e vigilância destas, para evitar futuros 

incêndios; 

 Recuperação das áreas ardidas: limpeza dos materiais ardidos, sementeiras e 

plantações de espécies autóctones, criação de núcleos difusores de diversidade 

vegetal indígena e endémica para uma propagação mais rápida; 

 Medidas de minimização da deslocação de solo através da utilização dos troncos 

ardidos como barreiras ao arrastamento colocados paralelamente às curvas de nível 

e da plantação de autóctones nas áreas mais sensíveis à erosão; 

 Controle das espécies invasoras com limpezas do material lenhoso ardido, controle 

da rebentação das toiças e correcção da densidade de espécies introduzidas; 

 Protecção dos habitats de espécies protegidas; 
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 Regularização das encostas: utilização de sementeiras e hidrosementeiras (fig. 31) e 

de técnicas de Eng.ª Biofisica9 como a construção de Grades de Vegetação Vesúvio 

(estrutura rectangular ou quadricular constituída por troncos de madeira dispostos 

perpendicularmente entre si, e nos interstícios plantam-se através de estacas ou 

torrões árvores, arbustos e herbáceas autóctones, (fig. 29 e 30)); 

 Plantação de espécies da flora macaronésia (Anexo 1) respeitando a seguinte 

estrutura estratificada:  

 até aos 700 metros de altitude com Laurissilva de Barbuzano (Semele 

androgynae-Apollonietum barbujanae) onde predomina a Apollnia barbujana, 

Larus novocanariensis, Myrica faya e Ilex canariensis; 

 entre os 700 e os 1500 metros, a Laurissilva de Til (Clethro arboreae-

Ocoteetum foetensis), onde predomina a Ocotea foetens, Laurus 

novocanariensis e a Clethra arborea; 

 acima dos 1500 metros de altitude, o Urzal de Altitude (Polysticho falcinelli - 

Ericetum arboreae) onde predomina a Erica arborea e a Erica platycodon. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9
 As técnicas de Eng.ª Biofísica são caracterizadas por apresentarem um baixo impacto ambiental, baseando-se 

essencialmente nas características biotécnicas de algumas espécies vegetais. São especialmente eficazes na 
sistematização dos cursos de água, das suas margens, taludes e superfícies degradadas por factores antrópicos 
ou naturais, limitando a acção erosiva dos agentes meteorológicos (Freitas, 2006). 

Figura 25 – Grade de Vegetação de 
Vesúvio. Fonte: Freitas, 2006. 

Figura 26  - Alçado transversal de uma Grade 

de Vegatação de Vesúvio. Fonte: Freitas, 
2006. 

Figura 27 - Hidrosementeira. Fonte: 

http://engenhariaverde.blogspot.com/ - consultado 
a 20 de Setembro de 2011. 
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Sistema Hídrico 

 Recuperação do sistema de levadas (canais de água), identificando os canais 

danificados e procedendo à sua reparação; 

 Restabelecimento do leito das ribeiras: limpeza dos detritos depositados nos leitos, 

regularização dos leitos das ribeiras com medidas de contenção e dissipação da 

velocidade de escorrimento recorrendo a técnicas de Engenharia Biofísica como a 

construção de muros de pedra (o muro é construído com recurso a pedras 

encontrados no local, é totalmente permeável e após a sua construção deverão ser 

plantadas gramíneas na sua envolvente (fig. 32); 

 Recuperação e instalação de novos pontos de água: identificação dos tanques 

danificados e proceder ao seu arranjo, instalação novos pontos de água, sejam 

tanques ou pequenos reservatórios devido à construção dos muros de contenção de 

caudal, junto das linhas de água existentes de modo a garantir um rápido acesso à 

água pelos helicópteros de combate a incêndios em todo o parque; 

 Requalificação das margens das ribeiras: instalação de Faixas de Vegetação 

(escavação de valas perpendiculares à linha máxima de inclinação do talude e 

plantação de espécies autóctones, (fig. 33)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Faixa de Vegetação com recurso 

a Muro Vivo. Fonte: 
http://engenhariaverde.blogspot.com/ - 
consultado a 20 de Setembro de 2011. 

Figura 29 - Muro de Pedra Seca para 

regularização do caudal de uma linha de 
água. Fonte: 
http://engenhariaverde.blogspot.com/ - 
consultado a 20 de Setembro de 2011. 
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Infra-estruturas 

 Restabelecimento das vias de comunicação: identificação e recuperação das 

estradas municipais e florestais danificadas e das suas infra-estruturas, 

nomeadamente pontes e tuneis e abertura de vias de modo a facilitar as limpezas 

florestais e actuarem como corta-fogo; 

 Requalificação da rede de caminhos pedonais: restauro dos caminhos existentes que 

se encontrem danificados, criação de novos caminhos complementares de modo a 

permitir o acesso pedonal em todo o parque (Anexo 7), considerando que os 

caminhos florestais passam também a assumir um uso pedonal, recuperação das 

guardas de protecção dos caminhos e levadas/trilhos com recurso a madeira de urze 

natural em desenho tradicional (fig. 34); 

 Instalação de infra-estruturas nas áreas de lazer: instalação de equipamentos 

sanitários (fig. 35), de lavabos, bebedouros, mesas e torneiras, instalação de infra-

estruturas modelares para protecção da chuva e vento, melhoramento das condições 

das lareiras e instalação de adicionais, delimitação das áreas de estacionamento, 

com recurso a guardas em madeira de urze natural, e de campismo (Anexo 8); 

 Recuperação de algumas das casas de apoio: requalificação das casas de apoio 

com a instalação de condições mínimas de habitabilidade para serem utilizadas 

esporadicamente10 por viajantes para pernoitar; 

 Instalação de sinalética: utilização de sinalética para identificar as diferentes áreas 

de lazer, levadas/trilhos e florestais recorrendo a mapas e placas de sinalização, 

instalação de painéis informativos junto das principais entradas do parque e nos 

parques de estacionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10

 Esporadicamente e sem custos para os utilizadores pois estas casas não pretendem ser uma forma de 
rendimento financeiro para o PECOF. 

Figura 31  - Modelo de sanitários, utilizando 

materiais biodegradáveis. Fonte: própria, 2011. 
Figura 30 - Guarda de proteção em madeira 
de urze natural. Fonte: própria, 2011. 
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 Áreas de Lazer 

As duas áreas identificadas na Proposta de Plano de Ordenamento do Território (Anexo 5) 

para actividades de lazer, abrangem uma extensão de 0,47 Km2 e a sua relevância remete 

aos objectivos da criação do parque. Para a identificação destas áreas foram considerados 

diversos factores, como uma exposição preferencial a Sul para a protecção dos ventos de 

Norte, uma orografia pouco acidentada e de baixo declive, as vistas sobre o oceano e as 

encostas do complexo montanhoso da ilha, e os equipamentos pré-existentes, 

nomeadamente as casas.  

As infra-estruturas que se localizam nestas áreas são, para além da estrada municipal e dos 

caminhos florestais, caminhos pedonais, duas lareiras, a Casa do Burro (1472m) à qual se 

encontra próximo um tanque de água, a Casa do Areeiro (1592m) e ainda alguns edifícios 

de apoio. Como foi referido anteriormente, as casas identificadas nestas áreas serão para 

reabilitar e utilizar para pernoitar ocasionalmente. 

Sendo que estas áreas são preferenciais para o usufruto da população, consequência dos 

acontecimentos do ano termo, estes espaços não têm sido utilizados pois ainda não estão 

reunidas as condições mínimas de segurança. Considerando a aptidão destas zonas para 

actividades de lazer como piqueniques, passeios de bicicleta, caminhadas e outras 

actividades de convívio, são propostos: 

 A plantação de árvores e arbustos para o aumento do conforto e protecção dos 

ventos de Norte, respeitando a proposta do plano de vegetação apresentada no 

anexo 6; 

 A delimitação de uma área para campismo e de lazer, sendo que a área de 

campismo é delimitada por guardas de madeira de urze natural num desenho 

tradicionalmente utilizado na ilha; 

 A instalação de lareiras adicionais (fig. 39) que permitam aos visitantes, nas suas 

acções de confraternização, realizar as já tradicionais espetadas, em zonas 

delimitadas para refeições com um pavimento diferente e onde se localizam as 

mesas de piquenique; 

 A instalação de mais mesas e bancos (fig. 38), e árvores junto destas, para sombra, 

assim como equipamentos de iluminação com acumuladores de energia solar (fig. 

37) e ainda equipados com sistemas de recolha e separação de resíduos 

associados. As mesas deverão ser em pré-fabricados de betão armado por motivos 

de durabilidade e resistência, não carecendo de qualquer tipo de manutenção; 

 A instalação de coberturas nas áreas de piquenique para protecção de chuvas, 

permitindo que esta área também seja utilizada no Inverno, como lonas suspensas 
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entre árvores (fig. 36), que permanecem colocadas todo o ano, sendo para tal 

tomadas as medidas necessárias para assegurar que as árvores não sofrem danos 

devido aos cabos, como a colocação de pneus entre a interface árvore e cabo; 

 A delimitação de áreas de estacionamento, recorrendo à delimitação do espaço com 

madeira de urze natural, para manter a tradição da utilização desta madeira em 

guardas de segurança, e um pavimento drenante em gravilha não compactada 

proveniente dos blocos de pedra que existiam depositados nos leitos das ribeiras 

após o 20 de Fevereiro; 

  A instalação de equipamentos sanitários, bebedouros e lavatórios que possam ser 

utlizados tanto pela população que visita o parque como pelos campistas e 

caminhantes, prevendo a acessibilidade e localização destas instalações em pontos 

médios entre as diferentes áreas (estacionamento, refeições, campismo); 

 A criação de trilhos para bicicletas utilizando um pavimento drenante e utilizando 

recursos disponíveis no local. Estes trilhos não deverão ter guardas de protecção 

para uma utilização mais confortável; 

 A área entre as diferentes zonas de refeições não terá nenhum caminho previamente 

delimitado, sendo que para estas zonas está prevista a aplicação de vegetação 

herbácea de revestimento (Anexo 1), recorrendo a plantas da flora macaronésia, e 

algumas árvores e arbustos; 

 A instalação de sinalética com as regras das zonas de refeições e nos percursos 

pedonais com as informações necessárias, assim como sinalética nos acessos 

principais com indicação dos caminhos a tomar para estas áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Modelo de telas suspensas. Fonte: 

http://tenditoldos.pt/produtos/velas-sombreadoras/ - 
consultado a 20 de Setembro de 2011. 

Figura 37 - Modelo 

de candeeiro de 
exterior alimentado 
a energia solar. 
Fonte: 
http://www.archiprod
ucts.com/pt/produtos
/4739/kora-v-
miconluci.html - 
consultado a 20 de 
Setembro de 2011. 



Recuperação de Paisagens de Elevado Valor Natural e Cultural 
Parque Ecológico do Funchal 

 

 

43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por possuírem diferentes estratégias, as duas áreas de lazer têm diferentes desenhos de 

localização das zonas de refeições (Anexo 8).  

Para a área de lazer que se localiza mais no centro do parque, mais especificamente no 

Chão da Lagoa, a lógica de desenho desenvolve-se em redor do planalto por ser a zona 

mais plana do parque e como tal é muito apreciada pela população para diversas 

actividades recreativas como jogos e brincadeiras durante os piqueniques. Desta forma, as 

zonas de refeição localizam-se em redor do planalto e junto aos acessos, sendo que o 

principal acesso a esta área é a estrada municipal que atravessa o PECOF e pode ser 

utilizada em ambos os sentidos de circulação e, junto desta se localizam os parques de 

estacionamento. Algumas das zonas de refeição encontram-se entre o planalto e a área de 

campismo para que, os campistas também possam utilizar esses espaços, assim como uma 

instalação sanitária. 

A outra área de lazer, junto à Achada Grande, tem um desenho em espinha e localiza-se 

numa área mais recatada, em que o acesso não é tão directo como no Chão da Lagoa. As 

zonas de refeição encontram-se agrupadas perto da Casa do Areeiro, pois este é o foco da 

área, e através deste desenho, é possível estimular as vistas sobre as encostas desta área 

devidamente protegida através do uso de vegetação. O acesso a esta área e ao parque de 

estacionamento é efectuado através da estrada municipal e posteriormente por um caminho 

florestal. Existe igualmente uma pequena área para actividades de recreio que se localiza 

junto ao acesso. 

 

 

Figura 32 - Modelo de mesa para piquenique 
com bancos. Fonte: própria, 2011. 

Figura 33 - Modelo de Lareira com lavatório 
incluido. Fonte: própria, 2011. 
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4.5 Medidas de Gestão 

As medidas de gestão de uma área protegida devem considerar as suas características 

naturais e culturais, assim como as diferentes funções e aptidões do território. Considerando 

os princípios que regulam o PECOF, as medidas apresentadas pretendem contribuir para a 

conservação das mais-valias do parque assim como o seu desenvolvimento sustentado. 

Estas medidas consistem em: 

 Na valorização dos habitats e espécies protegidas; 

 Na redução do risco de incêndio; 

 No combate permanente às espécies invasoras; 

 Na preservação das linhas de água e das espécies autóctones, principalmente as 

ameaçadas de extinção; 

 Na valorização do património cultural e natural. 

 

 

Com a conjugação das medidas de gestão com as medidas de recuperação, as espectativas 

são que o parque se torne atractivo para diversas empresas que desenvolvem actividades 

no âmbito da educação ambiental e do ecoturismo11. O PECOF será uma fantástica área 

para actividades como caminhadas, observação de aves, geocaching12 ou para empresas 

fazerem reuniões anuais. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11

 Ecoturismo é definido como o turismo que envolve viajar para áreas relativamente não perturbadas e não 
contaminadas, com o objectivo específico de estudar, admirar e apreciar (usufruir) a paisagem e as suas plantas 
e animais selvagens, assim como outros aspectos culturais (passados e presentes) existentes nessas áreas 
(Wearver, 2001). Apesar do parque não ser uma área não perturbada, os princípios estão presentes no parque 
com a utilização de espécies da flora autóctone. 
12

 Desporto ao ar livre em que se utiliza um receptor de navegação por satélite para encontrar uma caixa, que 
pode estar colocada em qualquer sítio. Nessa caixa existem alguns objectos, que podem ser trocados, e um livro 
de registo. 
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5. Conclusão 

 

Em Portugal, as áreas protegidas remontam ao século XIV com a delimitação de áreas 

específicas para a caça e as montarias reais, onde eram impostas restrições para evitar o 

dano em árvores. Ao longo dos séculos o país foi investindo na sua expansão, levando a 

cabo acções como os Descobrimento ou fixando pessoas em colónias, e, muitos milhares 

de árvores foram abatidas para dar lugar à frota que permitiu tais desideratos. Felizmente, 

também foram sendo tomadas medidas de âmbito florestal para equilibrar o consumo das 

árvores com mais plantações e limitações ao uso de madeira, o que permitiu a Portugal 

chegar ao século XX com um património florestal significativo. A legislação nacional 

acompanhou as mudanças de paradigmas que marcaram o século XX na Europa, as 

preocupações ambientais, desenvolvendo diversas leis para a protecção e conservação de 

áreas com interesses naturais e culturais para serem preservados. Desta forma, em 1971 é 

criada a primeira área protegida, o Parque Nacional da Peneda-Gerês, localizado no Norte 

do país. Actualmente Portugal tem uma Rede Nacional de Áreas Protegidas que conta, no 

continente, com quarenta e três áreas classificadas. 

Porém, toda esta riqueza natural identificada e protegida, todos os anos é colocada em 

causa devido aos incêndios florestais que todos os Verões afectam o território nacional, 

consequência de diversos factores. As causas mais frequentes para a ignição de fogos são 

de origem antrópica, sejam fogos de origem criminosa ou fogos por negligência, segundo os 

dados da Autoridade Nacional de Protecção Civil, o que conjugado com as condições 

climatéricas dá origem a grandes incêndios. 

A área escolhida para o desenvolvimento deste trabalho caracteriza-se por ser uma área 

protegida que, no ano de 2010, sofreu graves danos devido às chuvas fortes e aos 

incêndios florestais sazonais. A particularidade desta área é a sua localização pois esta 

situa-se na Ilha da Madeira (Região Autónoma da Madeira), mais especificamente no 

concelho do Funchal, o que envolve um clima e flora diferentes do continente. 

A Ilha da Madeira faz parte de um arquipélago de origem vulcânica e os seus solos são 

predominantemente basálticos, o que explica como esta ilha, habitada só a partir do século 

XVI por portugueses, tenha uma flora exuberante e solos de elevada aptidão a práticas 

agrícolas. Foi devido a essa aptidão que a ilha se desenvolveu através de trocas comerciais, 

inicialmente com a produção de açúcar de cana e posteriormente com o Vinho Madeira e as 

bananas, ambos produtos muito comercializados tanto a nível nacional como internacional. 

Actualmente a região é muito procurada como destino de férias, seja para fazer praia, por 

contacto com a natureza ou devido às suas iguarias gastronómicas. 
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A área de estudo, o Parque Ecológico do Funchal (PECOF) é propriedade da Câmara 

Municipal do Funchal e foi criado em 1994, com os objectivos de conservação da natureza e 

educação ambiental. A história do parque remonta ao início do século XX, quando foi 

iniciada uma disputa jurídica pelos direitos de propriedade do montado, entre a Câmara 

Municipal e a firma William Hinton & Sons, em que a firma reivindica aos donos do montado 

a propriedade do terreno e as suas respectivas águas, excepto da levada do Barreiro. Como 

esta acção colocaria em causa o abastecimento de água ao concelho do Funchal, a Câmara 

iniciou um processo jurídico, que lhe seria favorável em 1918 e a propriedade passou para 

administração municipal com o nome de Montado do Barreiro. Na década de 40, a Câmara 

compra o Montado do Pisão, junto do Montado do Barreiro, e inicia acções de arborização 

da área, pretendendo criar um parque com um maciço florestal ordenado. 

O PECOF é uma área de excelência utilizada pela população para actividades físicas e de 

lazer, sendo a sua vegetação constituída por dois grandes grupos: espécies autóctones e 

espécies invasoras. Infelizmente, esta área tão apreciada pela população, foi severamente 

afectada no ano passado por chuvas fortes em Fevereiro e por incêndios em Agosto. As 

chuvas causaram derrocadas nas encostas e o arrastamento de diversos blocos de rocha e 

árvores para as ribeiras, o que provocou uma alteração no leito das linhas de água levando 

o seu caudal a trasbordar as margens. Por sua vez, os incêndios lavraram em 92% da área 

do PECOF, o que significa que toda essa área ficou sujeita à acção dos agentes erosivos e 

os habitats protegidos ficaram destruídos. 

Com base neste cenário, o presente trabalho propõe medidas para a recuperação do 

parque, respeitando a ecologia e história do espaço. A metodologia seguida foi baseada na 

utilizada para a elaboração do Plano de Ordenamento e Gestão da Mata Nacional do 

Buçaco, levado a cabo pela Autoridade Florestal Nacional. Esta metodologia divide-se em 

três fases: análise, onde é recolhida informação, síntese, onde as informações recolhidas 

são estudadas e são definidas as linhas orientadoras de intervenção, e a proposta, onde são 

desenvolvidas as ideias orientadoras definidas na fase anterior. Esta metodologia não é 

linear, ou seja, se para o desenvolvimento de uma proposta não tiverem sido recolhidos 

dados suficientes, volta-se à primeira fase de recolha de informação. Para dar resposta aos 

problemas actuais do parque, foram identificadas três áreas de intervenção, espaço 

florestal, sistema hídrico e infra-estruturas, e para cada uma destas elaboradas 

propostas. 

No espaço florestal as medidas propostas reflectem-se principalmente sobre o solo: 

através da arborização com recurso a espécies autóctone da flora macaronésia após a 

limpeza das áreas ardidas, nas zonas mais sensíveis à acção dos agentes de erosão; no 

combate às espécies invasoras com limpezas e controle das toiças; na estabilização nas 
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encostas, recorrendo a técnicas de Engenharia biofísica como grades de vegetação de 

Vesúvio, e na protecção das áreas não ardidas e dos habitats de espécies protegidas 

através da vigilância. 

No âmbito do sistema hídrico, as acções são fundamentalmente ao nível da regularização 

dos leitos das ribeiras através da limpeza dos materiais depositados e estabilização das 

suas encostas, recorrendo à utilização de vegetação ripícola. Está prevista também a 

construção adicional de pontos de água para auxílio ao combate a futuros incêndios e 

intervenções nalguns locais das linhas de água para a dissipação da velocidade do caudal, 

utilizando os materiais provenientes da limpeza dos leitos. Estas medidas consideram as 

características naturais das linhas de água e tentam minimizar custos, utilizando os recursos 

disponíveis nos locais de intervenção. 

Em relação às infra-estruturas, as propostas prevêem o arranjo das estruturas danificadas, 

como estradas, pontes, levadas, tanques e edifícios, e delimitação de uma rede de 

circulação pedonal em todo o parque, recorrendo também às estradas florestais para uma 

utilização mista e a implementação de trilhos para bicicletas. Em relação aos materiais 

utilizados nestes trilhos e caminhos, deverão ser utilizados os recursos disponíveis no local, 

dando preferência pavimentos em terra batida, resultado da compactação do solo devido às 

diversas passagens e a gravilhas resultantes dos blocos de pedra britados. Respeitando o 

objectivo de devolver este parque à população, nas zonas identificadas para actividades de 

lazer, existirão equipamentos sanitários, lareiras, mesas, bancos, iluminação pública e 

equipamentos para recolha de resíduos. Serão igualmente recuperadas algumas das casas 

do parque de modo a viabilizar a sua utilização. 

De forma a complementar as propostas de recuperação e considerando os objectivos da 

criação do parque, foram identificadas duas zonas com elevado potencial para o lazer. Para 

proporcionar maior conforto, para além das infra-estruturas, é proposta a colocação de 

algumas lonas suspensas para proporcionar sombra e abrigo quando o tempo o exigir. A par 

das zonas de lazer, foram identificadas também três áreas para estacionamento automóvel 

e uma área para campismo. 

Para a possível e correcta implementação destas medidas, é necessário uma equipa 

multidisciplinar constituída por técnicos e voluntários, como os membros da Associação dos 

Amigos do Parque Ecológico do Funchal ou escuteiros, mas considera-se que a 

médio/longo prazo todas estas medidas poderão ser realizadas, dependendo do seu 

financiamento.  

A expectativa é que o PECOF se transforme numa referência nacional como um caso bem-

sucedido de recuperação de uma paisagem protegida e uma referencia como um espaço 
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onde as actividades recreativas harmoniosamente se conjugam com uma flora que remota à 

pré-história, como é o caso da floresta da Laurissilva. 

O grande desafio deste trabalho foram as condições físicas e culturais do PECOF. Pelas 

condições de orografia da ilha, existem declives muito elevados, tanto em estradas como em 

encostas com edificações, e a adaptação a esta realidade foi um desafio superado, pois as 

propostas apresentadas respeitam esta realidade, assim como a parte cultural da população 

tirar o máximo partido de áreas mais planas para convívios que duram o dia inteiro. As 

medidas apresentadas são viáveis na sua execução e respeitam tanto a cultura como os 

ecossistemas do parque, assim como a sua fauna e flora. A mais-valia destas propostas é 

incorporar a regeneração natural das espécies autóctones, apresentando somente medidas 

complementares e de incentivo a esta regeneração, até porque muitas das áreas do parque 

não são acessíveis senão por meios aéreos. 

O contributo deste trabalho para a profissão de arquitecto paisagista relaciona-se com a 

necessidade de abordar novas realidades de paisagens, diferentes das do continente, que 

habitualmente são estudas nas universidades, assim como de incorporar nas propostas a 

restabelecimento natural das plantas, deixando o conceito de que “novo é melhor”, 

respeitando o que já existe no local e que pode ser aproveitado. Projectar para um local não 

significa fazer tudo de novo, significa sim utilizar o que o local nos proporcionar e desenhar 

para essa realidade, e esta é a base da elaboração deste trabalho. 
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LISTA DE ESPÉCIES A PROPAGAR com a colaboração da UMa - ISOplexis 

 

n – nativa; END – Endémica; MAC – Macaronésica   

 

 

END      Vaccinium padifolium Sm. (Uveira, Uva da Serra)                                        Ericaceae  

Arbusto, ou pequena árvore, perenifólio, até 6 m de altura (1, 5 – 3 (6) m).  

Ecologia: Matagal  edafoxerófilo. Laurissilva, em locais expostos, encostas inclinadas.  

Época de Floração: Maio a Agosto.   

Tipo Fisionómico: Microfanerófito.  

Bioclima: Mesotemperado submediterrânico, húmido a hiper-húmido.  

Tipo de Solo: Solos florestais de basalto e piroclastos, não demasiado profundos 

(andossolos).  

Limites Altitudinais: dos 800 aos 1700 m de altitude. 

 

  

END      Erica maderensis (Benth.) Bornm. (Urze-rasteira)                                        Ericaceae  

Arbusto lenhoso, geralmente com 80 cm, perenifólio.  

Ecologia: Locais rochosos e solos pedregosos, e zonas expostas. Mato baixo. Situações 

rupícolas ou edafo-xerófilas.  

Época de Floração: Maio a Setembro.   

Tipo Fisionómico: Nanofanerófito.   

Bioclima: Supratemperado (mesotemperado superior), hiperhúmido a ultrahiperhúmido.  

Tipo de Solo: Leptossolos.  

Limites Altitudinais: dos 1400 aos 1800 m de altitude.  

 

 

n     Erica arborea L. (Urze-molar)                                                                              Ericaceae  

Arbusto, ou pequena árvore, geralmente com mais de 5m de altura, perenifólio.  

Ecologia: Em matagais e bosques, característica do urzal de altitude. 

Época de Floração: Fevereiro – Maio.  

Tipo Fisionómico: Nanofanerófito.   

Bioclima: Infra a mesotemperado submediterrânico, húmido a hiper-húmido.  

Tipo de Solo: Solos profundos (cambissolos ou andossolos) com humus mull. Solos 

florestais de basaltos e piroclastos.  

Limites Altitudinais: desde o nível do mar até cerca de 1300 m de altitude.  
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END      Erica platycodon (Webb & Berthel.) Rivas Mart., Wildpret, del Arco, O. Rodr., P.  

Pérez, García Gallo, Acebes, T.E. Díaz & Fern. Gonz. subsp. maderincola  (D.C. McClint.)  

Rivas Mart., Capelo, J.C. Costa, Lousã, Fontinha, R. Jardim & M. Seq (Urze-das-vassouras) 

Ericaceae  

Arbusto, ou pequena árvore até 4 m de altura, perenifólio, muito ramoso, de caules até  

20 cm ou mais de diâmetro.  

Ecologia: Muito comum nas comunidades de substituição das laurissilvas, desde o litoral 

até as maiores altitudes.  

Época de Floração: Abril – Junho.  

Tipo Fisionómico: Macrofanerófito.  

Bioclima: Infra a supratemperado submediterrânico, húmido a hiper-húmido.  

Tipo de Solo: Solos florestais de basaltos e piroclastos, não demasiado profundos.  

Limites Altitudinais: dos (530-) 910 aos 1720 m de altitude.  

 

 

n      Viola riviniana Rchb. (Violeta)                                                                             Violaceae  

Planta herbácea, perene. Com caules até 20 cm, com roseta central.  

Ecologia: Comum ao longo de caminhos, paredes rochosas e taludes húmidos nas áreas 

montanhosas da Madeira.  

Época de Floração: (Março) Abril – Junho.  

Tipo Fisionómico: Hemicriptófito.  

Bioclima: Mesomediterrânico a mesotemperado húmido a hiper-húmido. 

Tipo de Solo: Solos profundos (cambissolos ou andossolos).  

Limites Altitudinais: dos 600 aos 1300 m de altitude.  

Método de propagação: Sementeira.  

 

 

MAC       Heberdenia excelsa (Aiton) Banks ex DC. (Aderno)                               Myrsinaceae  

Árvore de folhagem persistente que pode atingir 20 m de altura, perenifólia, com copa pouco 

ampla.  

Ecologia: Vive principalmente na laurissilva do til, de preferência em taludes e escarpas 

rochosas.  

Época de Floração: Maio – Setembro.  

Tipo Fisionómico: Mesofanerófito.  

Bioclima: Mesomediterrânico a mesotemperado, húmido a hiper-húmido.  

Tipo de Solo: Solos florestais de basalto e piroclastos. Cambissolos e andossolos.  

Limites Altitudinais: dos 600 aos 1300 m de altitude.  
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END      Pericallis aurita (L’Hér.) B. Nord. (Erva de coelho)                                     Asteraceae  

Arbusto perene, que pode atingir 1,5 m de altura.  

Ecologia: Laurissilva, em escarpas ou taludes rochosos ou pedregosos, mais ou menos 

húmidos, semi-sombrios. Arrelvados vivazes.  

Época de Floração: Maio a Julho.  

Tipo Fisionómico: Nanofanerófito.  

Bioclima: Mesotemperadas a mesomediterrânicas húmidas a hiperhúmidas.  

Tipo de Solo: Andossolos.  

Limites Altitudinais: dos (800) 1000 – 1450 m de altitude.  

 

 

END      Helichrysum melaleucum Rchb. ex Holl (Perpétua)                                   Asteraceae  

Arbusto lenhoso, perene, até 1 m de altura.  

Ecologia: Ravinas, taludes e escarpas rochosas expostas do litoral e interior.  

Época de Floração: Março a Junho.  

Tipo Fisionómico: Nanofanerófito.  

Bioclima:  Mediterrânico (infra a mesomediterrânico), e temperado (meso a 

supratemperado), seco a ultrahiperhúmido.  

Tipo de Solo: Cambissolos.  

Limites Altitudinais: Até aos 1700 m de altitude.  

 

 

END      Sonchus fruticosus L.f. (Leituga; língua-de-vaca)                                       Asteraceae  

Arbusto perene, até 4 m de altura, de ramos curtos e grossos, com suco leitoso.  

Ecologia: Laurissilva, em taludes, escarpas rochosas, solos pedregosos e ravinas húmidas; 

integra as comunidades de caulirrosulados.  

Época de Floração: Abril – Agosto.  

Tipo Fisionómico: Macrofanerófito.  

Bioclima: Mesotemperado a supratemperado inferior, húmido a hiper-húmido.  

Tipo de Solo: Solos e paredes basálticas.  

Limites Altitudinais: dos 800 aos 1200 m de altitude.  

 

 

END      Sonchus pinnatus Aiton (Leituga)                                                               Asteraceae  

Arbusto perene, até 2 m de altura, de suco leitoso, mais ou menos ramificado de folhas 

glabras persistentes.  
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Ecologia: Habita escarpas rochosas e taludes da Madeira; característica de algumas 

comunidades de caulirrosulados  

Época de Floração: Abril – Agosto. 

Tipo Fisionómico: Nanofanerófito.  

Bioclima: Mesomediterrânico a mesotemperado húmido.  

Tipo de Solo: Andossolos.  

Limites Altitudinais: dos 1000 aos 1400 m de altitude. Existe também em zonas de menor 

altitude.  

 

 

MAC      Carlina salicifolia (L.f.) Cav. (Carlina)                                                         Asteraceae  

Arbusto até 1,2 m de altura, perenifólio. Capítulos grandes de flores amareladas.  

Ecologia: Encostas rochosas e taludes de locais secos das médias e baixas altitudes.  

Época de Floração: Junho – Agosto.   

Tipo Fisionómico: Nanofanerófito.  

Bioclima: Mesomediterrânico a supratemperado, húmido.  

Tipo de Solo: Litossolos.  

Limites Altitudinais: dos 910 aos 1690 m de altitude.  

 

 

END      Tolpis macrorhiza (Lowe ex Hook.) DC. (Leituga)                                      Asteraceae  

Planta herbácea com caules lenhosos, perene, 20 - 50 cm de altura, laticífera.  

Ecologia: Laurissilva e escarpas rochosas expostas das altitudes mais elevadas da  

Madeira.  

Época de Floração: Junho – Agosto.  

Tipo Fisionómico: Nanofanerófito.  

Bioclima: Termomediterrânico superior a supratemperado inferior hiper-húmido.  

Tipo de Solo: Paredes basálticas ou de origem vulcânica.  

Limites Altitudinais: dos 700 aos 1400 (-1800) m de altitude.  

 

 

MAC      Tolpis succulenta (Dryand. in Aiton) Lowe (Visco)                                     Asteraceae  

Planta subarbustiva, perene, até 80 a 100 cm de altura, laticífera. Lenhosa com a idade.  

Ecologia: Escarpas rochosas, taludes e muros do litoral, até às maiores altitudes.  

Época de Floração: Junho – Setembro.  

Tipo Fisionómico: Nanofanerófito.  
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Bioclima: Termomediterrânico sub-húmido, e mesomediterrânico  a supratemperado inferior 

sub-húmido a húmido.  

Tipo de Solo: Basaltos e outros substratos duros.  

Limites Altitudinais: Normalmente dos (590-)800 aos 1000(-1250) m de altitude.  

Ocasionalmente até aos 1500 m ou mais.  

 

 

END      Crepis andryaloides Lowe                                                                          Asteraceae  

Planta herbácea, bienal ou perene, até 60 cm de altura, pubescentes, com numerosas 

sedas negras, glandulares ou aglandulares.  

Ecologia: Falésias e escarpas rochosas (bolsas terrosas entre rochas) da costa norte e das 

maiores altitudes da cordilheira central da Madeira. Prados silicícolas vivazes.  

Época de Floração: Março – Junho.  

Tipo Fisionómico: Nanofanerófito.  

Bioclima: Supratemperado (submediterrânico), hiper-húmido.  

Tipo de Solo: Leptossolos.  

Limites Altitudinais: dos 1550 aos 1710 m de altitude.  

 

 

MAC       Andryala glandulosa Lam. subsp. cheirantifolia (L’Hér.) Greuter          Asteraceae  

Planta herbácea perene, com caules até 100 cm de altura, lenhosa na base. Caule com 

pêlos glandulares e viscoso.  

Ecologia: Solos pedregosos secos e taludes. 

Época de Floração: Maio – Outubro.  

Tipo Fisionómico: Nanofanerófito.  

Bioclima: Termo-mesomediterrânico a supratemperado, sub-húmido a hiper-húmido.  

Tipo de Solo: Habitats rochosos de origem vulcânica, basaltos.  

Limites Altitudinais: até aos 1500 (1650) m de altitude.  

 

 

END      Armeria maderensis Lowe (Arméria da Madeira)                              Plumbaginaceae  

Planta herbácea, perene, pequena, que forma tufos.  

Ecologia: Prados silicícolas em locais rochosos e expostos na zona montanhosa central da 

Madeira.  

Época de Floração: Junho a Agosto.  

Tipo Fisionómico: Hemicriptófito.  

Bioclima: Temperado (supratemperado inferior), ultrahiperhúmido.  
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Tipo de Solo: Leptossolos e afloramentos rochosos.  

Limites Altitudinais: Acima dos 1650.  

 

 

MAC      Picconia excelsa (Aiton) DC. (Pau-Branco)                                                  Oleaceae  

Árvore de folhagem persistente que pode atingir 15 m de altura. Tronco esbranquiçado-

acinzentado, verrugoso.  

Ecologia: Laurissilva do til e do barbusano, em falésias, matos e locais rochosos. Muitas 

vezes em ravinas.  

Época de Floração: Fevereiro – Julho.  

Tipo Fisionómico: Mesofanerófito.  

Bioclima: Mesomediterrânico a mesotemperado, húmido.  

Tipo de Solo: Cambissolos ou andossolos.  

Limites Altitudinais: dos 900 aos 1000 m de altitude. 

 

 

MAC      Hypericum grandifolium Choisy (Malfurada)                                           Hypericaceae  

Arbusto perenifólio, até 1,8 m de altura, glabro. Com glândulas translúcidas contendo óleos 

essencias.  

Ecologia: Vive principalmente nas escorrências úmbrias das laurissilvas, em falésias e 

encostas rochosas.  

Época de Floração: Todo o ano.  

Tipo Fisionómico: Nanofanerófito.  

Bioclima: Mesomediterrânico húmido, temperado submediterrânico húmido superior a  

hiper-húmido, infra a mesotemperado.  

Tipo de Solo: Basaltos e piroclastos.  

Limites Altitudinais: dos (530-) 800 aos 930 m de altitude. Observado por vezes aos 1410 

m.  

 

 

END      Micromeria thymoides (Sol. ex Lowe) Webb & Berthel. subsp. cacuminicolae (P.  

Pérez) Rivas Mart. (Hissopo)                                                                                   Lamiaceae  

Planta subarbustiva, perene, lenhosa, com 5-20 cm de altura.  

Ecologia: Habita as grandes altitudes do maciço central da Madeira, sobretudo em locais 

rochosos.  

Época de Floração: Abril – Outubro.  

Tipo Fisionómico: Caméfito.  
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Bioclima: Supratemperado hiper-húmido.  

Tipo de Solo: Basaltos, ou de origem vulcânica.  

Limites Altitudinais: dos 1600 aos 1800 m de altitude.  

 

 

END      Thymus micans Lowe (Alecrim da Serra)                                                   Lamiaceae  

Planta herbácea, com caules lenhosos na base, cespitosa, com 30-60 cm de comprimento,  

procumbente. 

Ecologia:  Forma tapetes em superfícies de rochas coesivas siliciosas das grandes altitudes 

da Madeira.  

Época de Floração: Julho – Setembro.  

Tipo Fisionómico: Caméfito.  

Bioclima: Supratemperado e ultra-hiper-húmido.  

Tipo de Solo: Litossolos ou superfícies de rochas.  

Limites Altitudinais: dos 1400 aos 1850 m de altitude.  

 

 

END      Teucrium francoi M. Seq., Capelo, J.C. Costa & R. Jardim                        Lamiaceae  

Planta herbácea ou arbustiva, rizomatosa, perene, com caules lenhosos na base, de 20 –  

30 (-100) cm de altura.  

Ecologia: Na cordilheira central da Madeira, e em ravinas sombrias e húmidas.  

Época de Floração: Junho – Setembro.  

Tipo Fisionómico: Nanofanerófito.  

Bioclima: Supratemperado, hiper-húmido a ultra-hiper-húmido.  

Tipo de Solo: Calcário.  

Limites Altitudinais: dos 1500 aos 1750 m de altitude.  

 

 

END      Bystropogon punctatus L’Hér. (Quebra-panela)                                         Lamiaceae  

Arbusto pequeno, até 1 m de altura, perenifólio.  

Ecologia: Orlas e clareiras da Laurissilva, mato baixo em taludes e escarpas rochosas.   

Época de Floração: Junho a Julho.  

Tipo Fisionómico: Nanofanerófito.  

Bioclima: Temperado (infra a mesotemperado), Mediterrânico (termo a  

mesomediterrânico), húmido a hiperhúmido.  

Tipo de Solo: Andossolos. 

Limites Altitudinais: Zonas húmidas desde o nível do mar até maiores altitudes.  
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END      Bystropogon maderensis Webb & Berthel. (Quebra-panela)                     Lamiaceae  

Arbusto pequeno, de 0,5 - 1 m de altura, perenifólio.  

Ecologia: Orlas e clareiras da Laurissilva, e outras zonas húmidas.  

Época de Floração: Junho a Julho.  

Tipo Fisionómico: Nanofanerófito.  

Bioclima: Mediterrânico (infra a mesomediterrânico), húmido a hiperhúmido inferior.  

Tipo de Solo: Cambissolos, andossolos, vertissolos.  

Limites Altitudinais: desde o nível do mar até cerca dos 1500 m de altitude.  

Método de propagação: Estacaria no laboratório e no PECOF.  

 

 

MAC      Cedronella canariensis (L.) Webb & Berthel. (Hortelã-de-burro)            Lamiaceae  

Planta herbácea a subarbustiva, um pouco lenhosa na base, perene, atinge frequentemente 

1 m de altura.  

Ecologia: Locais sombrios de bosques e urzais.  

Época de Floração: Junho a Agosto.  

Tipo Fisionómico: Nanofanerófito.  

Bioclima: Infra a mesotemperado, pontualmente mesomediterrânico, húmido a  

hiperhúmido  

Tipo de Solo: Cambissolos, andossolos.  

Limites Altitudinais: Acima dos 500 m de altitude.  

 

 

END      Sideritis candicans Aiton (Selvageira)                                                        Lamiaceae  

Arbusto perene, de 0,45 – 1 m de altura.  

Ecologia: Laurissilva e locais expostos. 

Época de Floração: Março a Julho.  

Tipo Fisionómico: Nanofanerófito.  

Bioclima:  Temperado (infra a supratemperado), mesomediterrânico, húmido a 

hiperhúmido.  

Tipo de Solo: Andossolos.  

Limites Altitudinais: dos 600 aos 1700 m de altitude. 

  

 

MAC      Ilex canariensis Poir. (Azevinho)                                                            Aquifoliaceae  

Árvore até 6,5 (10) m de altura, perenifólia, de tronco acinzentado.  
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Ecologia: Característica da  laurissilva do barbusano. Encontra-se também em locais 

rochosos expostos de altitudes inferiores a 500 m.  

Época de Floração: Maio – Junho.  

Tipo Fisionómico: Mesofanerófito.  

Bioclima: Mesomediterrânico a temperado submediterrânico, húmido.  

Tipo de Solo: Cambissolos.  

Limites Altitudinais: dos 300 aos 900 m de altitude.  

 

 

MAC      Ranunculus cortusifolius Willd. subsp. major  (Lowe) Rivas Mart., Capelo, J.C.  

Costa, Lousã, Fontinha, R. Jardim & M. Seq. (Doiradinha)                              Ranunculaceae  

Planta herbácea, vivaz, normalmente robusta, pode atingir 1 m. Flores amarelo-dourado, 

muito aromáticas.  

Ecologia: Sobretudo locais húmidos e sombrios da Laurissilva.  

Época de Floração: Abril – Junho (Julho).    

Tipo Fisionómico: Caméfito.  

Bioclima: Mesomediterrânico a mesotemperado húmido a hiper-húmido.  

Tipo de Solo: Solos calcários. 

Limites Altitudinais: dos (700-) 850 aos 1100 m de altitude.  

Nota: Será considerado também o taxon  Ranunculus cortusifolius var. minor, que se 

distingue por ter apenas cerca de 55 cm de altura, habita locais secos e expostos em beiras 

de rochas, taludes, e estrato herbáceo, até aos 1300(1750) m de altitude.  

  

 

END      Geranium palmatum Cav. (Pássaras)                                                      Geraniaceae  

Planta herbácea, perene, até 1 m de altura. Caule anual curto, um pouco lenhoso.  

Ecologia:  Escarpas rochosas e zonas húmidas e sombrias da Laurissilva, no estrato 

herbáceo. Na costa norte encontra-se quase até ao nível do mar.  

Época de Floração: Março – Dezembro.  

Tipo Fisionómico: Hemicriptófito.  

Bioclima: Mesotemperado/mesomediterrânico húmido a hiper-húmido.  

Tipo de Solo: Solos calcários.  

Limites Altitudinais: dos 700 aos 1000 (-1500) m de altitude.  

 

 

END      Geranium maderense Yeo (Gerânio da Madeira)                                   Geraniaceae  
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Planta herbácea, monocárpica ou perene, muito robusta. Caule até 50-100 cm de altura, 

algo lenhoso e espesso.  

Ecologia: Zonas altas da Laurissilva (encostas rochosas) e outros locais húmidos da região 

montanhosa do centro e norte da ilha da Madeira.  

Época de Floração: Fevereiro – Setembro.  

Tipo Fisionómico: Hemicriptófito.  

Bioclima: Mesotemperado a supratemperado húmido.  

Tipo de Solo: Leptossolos.  

Limites Altitudinais: encostas mais altas da Laurissilva. Pode ultrapassar os 1500 -  

1650 m de altitude. 

 

 

END      Isoplexis sceptrum (L.f.) Loudon (Isoplexis)                                      Scrophulariaceae  

Arbusto ramificado perene, até 4 m de altura.  

Ecologia: Característico das  ravinas e escarpas rochosas da Laurissilva, em locais 

sombrios e húmidos. Ocorre em comunidades de caulirrosulados.  

Época de Floração: Junho – Agosto.  

Tipo Fisionómico: Macrofanerófito.  

Bioclima: Mesomediterrânico/mesotemperado a supratemperado inferior, húmido a hiper-

húmido.  

Tipo de Solo: Basaltos.  

Limites Altitudinais: dos 600 aos 1000 (-1200) m de altitude.  

 

 

END      Odontites holliana (Lowe) Benth.                                                     Scrophulariaceae  

Planta herbácea, anual, com caules de 15 – 55 cm.  

Ecologia: Laurissilva e outros locais rochosos húmidos e sombrios, na zona montanhosa 

central da Madeira,.  

Época de Floração: Junho a Novembro.  

Tipo Fisionómico: Terófito.  

Bioclima: Temperado (mesotemperado superior), hiperhúmido superior a ultrahiperhúmido.  

Tipo de Solo: Leptossolos.  

Limites Altitudinais: dos 800 aos 1800 m de altitude.  

 

 

MAC      Erysimum bicolor (Hornem.) DC. (Goivo-da-serra)                                 Brassicaceae  
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Arbusto até 1,8 m de altura, lenhoso. Com flores vistosas em inflorescências terminais 

grandes, que começam por ser brancas-amareladas, passando para rosa violácea e por fim 

brancas. 

Ecologia: Habita sobretudo nas Laurissilvas, mas também aparece nas maiores altitudes da 

Madeira, e em fissuras de rochas do litoral (Ponta de S. Lourenço).  

Época de Floração: Novembro – Agosto.  

Tipo Fisionómico: Nanofanerófito.  

Bioclima: Desde o andar inframediterrânico ao supratemperado, semi-árido a ultra-hiper-

húmido.  

Tipo de Solo: Litossolos.  

Limites Altitudinais: desde o nível do mar até aos 1750 m de altitude.  

Método de propagação: Sementeira.  

 

 

n      Arabis alpina L. subsp. caucasica (Willd.) Briq. (Agrião da rocha)            Brassicaceae  

Planta herbácea perene, com uma altura até cerca de 35 cm.  

Ecologia: Ao longo de paredes rochosas de levadas, ravinas e picos altos.  

Época de Floração: Abril – Maio (Junho).  

Tipo Fisionómico: Hemicriptófito.  

Bioclima: Termo-mesomediterrânico, mesotemperado, e supratemperado, sub-húmido a 

hiper-húmido.  

Tipo de Solo: Habitats rochosos de origem vulcânica, ou basáltica.  

Limites Altitudinais: dos (200-) 600 aos 1650 m de altitude.  

 

 

END      Sinapidendron frutescens (Sol.) Lowe subsp. frutescens                         

Brassicaceae  

Arbusto lenhoso, perene, com uma altura de 50 cm a 1,2 m.  

Ecologia: Escarpas rochosas da zona montanhosa central da Madeira. Frequente em 

fissuras em paredes rochosas verticais, em locais sombrios.  

Época de Floração: Março – Julho.  

Tipo Fisionómico: Nanofanerófito. 

Bioclima: Desde o andar mesomediterrânico ao supratemperado, sub-húmido a hiper-

húmido.  

Tipo de Solo: Paredes basálticas ou de origem vulcânica.  

Limites Altitudinais: dos 750 aos 1800 m de altitude.  
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END      Matthiola maderensis Lowe (Goivo-da-rocha)                                        Brassicaceae  

Planta herbácea, bienal ou perene, até 90 a 100 cm de altura, com um denso tomento 

cinzento-esbranquiçado, de caules lenhosos na base.  

Ecologia: Escarpas rochosas, solos pedregosos, e solos áridos do litoral da Madeira.  

Época de Floração: Fevereiro – Outubro.  

Tipo Fisionómico: Hemicriptófito.  

Bioclima:  Inframediterrânico a  termo-mesomediterrânico, sub-húmido a húmido, e 

supratemperado inferior.  

Tipo de Solo: Basaltos.  

Limites Altitudinais: Principalmente dos 0 aos 100 m de altitude, mas pode ser encontrada 

dos 800 aos 1600 m de altitude.  

 

 

END      Dactylorhiza foliosa (Sol. ex Lowe) Soó (Orquídea da serra)                 Orchidaceae  

Planta herbácea, de 20-80 cm de altura, vivaz, de tubérculos palmados. Caules erectos.  

Ecologia: Estrato herbáceo sombrio e húmido da Laurissilva,  ao longo de levadas e cursos 

de água.  

Época de Floração: Maio – Julho.  

Tipo Fisionómico: Geófito.  

Bioclima: Mesotemperado/mesomediterrânico, húmido a hiper-húmido.  

Tipo de Solo: Solos calcários ricos.  

Limites Altitudinais: dos 500 aos 1100 (-1500) m de altitude. 

 

 

MAC      Euphorbia mellifera Aiton  (Figueira-do-inferno)                                Euphorbiaceae  

Arbusto a pequena árvore, de 3 a 5 m de altura, excepcionalmente até 10 m, sempre verde.  

Ecologia: Sobretudo locais sombrios e húmidos da Laurissilva. Domina algumas das 

comunidades de caulirrosulados.  

Época de Floração: Fevereiro – Julho.  

Tipo Fisionómico: Macrofanerófito.  

Bioclima: Mesomediterrânico a supratemperado inferior, húmido a hiper-húmido  

Tipo de Solo: Basaltos, andossolos.  

Limites Altitudinais: dos 400 aos 1100 m de altitude.  

 

 

MAC      Persea indica (L.) Spreng. (Vinhático)                                                        Lauraceae  
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Árvore até 25 m de altura, perenifólia, de copa ampla e frondosa. Tronco verrugoso, às 

vezes gretado.  

Ecologia: Característica da laurissilva do vinhático, ocorrendo também na laurissilva do til. 

Prefere locais húmidos e sombrios das gargantas e fundos de vale.  

Época de Floração: Agosto – Novembro.  

Tipo Fisionómico: Mesofanerófito.  

Bioclima: Mesomediterrânico a mesotemperado, húmido a hiper-húmido.  

Tipo de Solo: Andossolos. Depósitos de materiais aluvionares.  

Limites Altitudinais: dos 400 aos 1300 m de altitude.  

 

 

END      Musschia wollastonii Lowe (Tangerão-bravo)                                     Campanulaceae  

Planta arbustiva vivaz, geralmente monocárpica, até 2 m de altura, robusta, pubescente, de 

caule simples e lenhoso.  

Ecologia: Locais húmidos, mais ou menos escorrentes, e sombrios da Laurissilva; ocorre 

em comunidades de caulirrosulados. 

Época de Floração: Agosto – Setembro.  

Tipo Fisionómico: Nanofanerófito.  

Bioclima: Mesomediterrânico a mesotemperado inferior, húmido a hiper-húmido.  

Tipo de Solo: Solo humífero, basáltico.  

Limites Altitudinais: dos 400 aos 900 m de altitude.  

 

 

END      Melanoselinum decipiens (Schrad. & J.C. Wendl.) Hoffm. (Aipo-do-gado)   Apiaceae  

Planta herbácea, perene, monocárpica. Caule simples, espesso, lenhoso na base, até 3 m 

de altura, erecta e robusta.  

Ecologia: Habita escarpas rochosas do interior da ilha da Madeira, desde a Laurissilva do 

barbusano até as altitudes mais elevadas, em locais húmidos e sombrios.  

Época de Floração: Abril – Agosto.   

Tipo Fisionómico: Nanofanerófito.  

Bioclima: Mesomediterrânico a mesotemperado inferior, húmido a hiper-húmido.  

Tipo de Solo: Solo basáltico.  

Limites Altitudinais: dos 700 aos 1000 m de altitude.  

 

 

MAC      Bupleurum salicifolium R. Br. ex Buch subsp. salicifolium                            Apiaceae  

Arbusto com altura até 1,5 m, perene e lenhoso.  
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Ecologia: Laurissilva, e encostas rochosas.  

Época de Floração: Julho – Agosto.   

Tipo Fisionómico: Nanofanerófito.  

Bioclima: Mesomediterrânico a supratemperado, húmido a ultra-hiper-húmido.  

Tipo de Solo: Andossolos e leptossolos.  

Limites Altitudinais: dos (910-) 1000 aos 1720 m de altitude. 

 

 

MAC      Rhamnus glandulosa Aiton (Sanguinho)                                                Rhamnaceae  

Árvore de folhagem persistente que pode atingir 10 m de altura, perenifólia. Tronco denso e 

acinzentado.   

Ecologia: Laurissilva.  

Época de Floração: Março – Julho.   

Tipo Fisionómico: Mesofanerófito.  

Bioclima: Mesotemperado húmido a hiper-húmido, parcialmente mesomediterrânico.  

Tipo de Solo: Solos basálticos e de piroclastos, não muito profundos.  

Limites Altitudinais: dos 800 aos 1200 m de altitude.  

 

 

END      Sambucus lanceolata R. Br. (Sabugueiro)                                            Caprifoliaceae  

Arbusto, ou árvore pequena, até 7 m de altura, caducifólio, glabro.  

Ecologia: Característica da laurissilva ripária do sabugueiro, geralmente próximo de cursos 

de água, nas cabeceiras pedregosas das ribeiras, em depósitos de materiais aluvionares  

Época de Floração: Maio – Junho.   

Tipo Fisionómico: Macrofanerófito.  

Bioclima: Infra a mesotemperado submediterrânico, pontualmente mesomediterrânico, 

húmido a hiper-húmido.  

Tipo de Solo: Coluviossolos  

Limites Altitudinais: dos 500 aos 930 (1150) m de altitude.   

Método de propagação: Sementeira (colher sementes).  

 

 

END      Sorbus maderensis (Lowe) Dode (Sorveira)                                                Rosaceae  

Arbusto, de 2-3 m de altura, caducifólio, de caules lisos, castanho-avermelhados. Frutos 

vermelhos quando maduros. 

Ecologia: Escarpas rochosas de elevada altitude na zona montanhosa central da  

Madeira. Pontua no urzal de altitude.   
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Época de Floração: Junho – Julho.   

Tipo Fisionómico: Macrofanerófito.  

Bioclima: Mesotemperado superior e supratemperado hiper-húmido a ultra-hiper-húmido.  

Tipo de Solo: Leptossolos.  

Limites Altitudinais: dos 1500 aos 1750 m de altitude.  

 

 

MAC      Prunus hixa Willd. (Ginjeira-brava)                                                              Rosaceae  

Árvore de folhagem persistente que pode atingir 20 m de altura.  

Ecologia: Laurissilva, geralmente em barrancos muito húmidos e sombrios.  

Época de Floração: Junho a Agosto.  

Tipo Fisionómico: Mesofanerófito.  

Bioclima:  Mesotemperado, só residualmente mesomediterranico,  húmido e hiperhúmido 

inferior  

Tipo de Solo: Andossolos, e pontualmente cambissolos profundos.  

Limites Altitudinais: dos 800 aos 1450 m de altitude.  

 

 

END      Berberis maderensis Lowe (Ameixieira de espinho, fustete)             Berberidaceae  

Arbusto de 1 – 2 (3) m de altura, perenifólio.  

Ecologia: Laurissilva, e escarpas rochosas.  

Época de Floração: Maio a Junho.  

Tipo Fisionómico: Nanofanerófito.  

Bioclima:  Mesotemperado a mesotemperado superior, só residualmente 

mesomediterranico, húmido e hiperhúmido inferior, a ultra-hiper-humido. 

Tipo de Solo: Andossolos, e pontualmente cambissolos profundos.  

Limites Altitudinais: dos 800 aos 1650 m de altitude.  

 

 

MAC      Plantago arborescens Poir. subsp. maderensis (Decne.) A. Hansen & G. Kunkel  

Plantaginaceae  

Subarbusto lenhoso, perene, com altura entre os 15 – 50 (-100) cm, muito ramificado.  

Ecologia: Locais rochosos ou pedregosos, e muros de zonas áridas, bem como  zonas 

montanhosas.  

Época de Floração: Maio – Julho.   

Tipo Fisionómico: Nanofanerófito.  

Bioclima:  Termomediterrânico seco a sub-húmido inferior, mesomediterrânico a  
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supratemperado inferior, húmido.  

Tipo de Solo: Cristas rochosas, litossolos.  

Limites Altitudinais: dos 910 aos 1100 (1510) m de altitude.  

Método de propagação: Sementeira.  

 

 

END      Galium productum Lowe                                                                             Rubiaceae  

Planta herbácea, perene, caule até 1 m de altura, por vezes lenhoso na base.  

Ecologia: Estrato herbáceo da Laurissilva e noutros locais rochosos.  

Época de Floração: (Janeiro) Abril – Novembro.   

Tipo Fisionómico: Nanofanerófito.  

Bioclima: Termomediterrânico a supratemperado, húmido a hiper-húmido.  

Tipo de Solo: Basáltico,ou solos de origem vulcânica.  

Limites Altitudinais: dos 150 aos 1850 m de altitude.  

 

 

END      Saxifraga maderensis D. Don                                                               Saxifragaceae  

Planta herbácea, perene, com caule lenhoso muito curto e ramificado.  

Ecologia: Escarpas rochosas, sombrias e húmidas.  

Época de Floração: Abril – Junho.   

Tipo Fisionómico: Hemicriptófito.  

Bioclima: Termomediterrânico a supratemperado, húmido a hiper-húmido.  

Tipo de Solo: Basáltico, ou solos de origem vulcânica.  

Limites Altitudinais: dos 500 m aos 1800 m de altitude; mais raramente em altitudes 

menores.  

 

 

n      Silene vulgaris (Moench) Garcke                                                            Caryophyllaceae  

Planta herbácea, perene, com altura até 60 cm, mais ou menos glabra.  

Ecologia: Arrelvados vivazes e prados, mato baixo, e bolsas terrosas entre rochas.  

Época de Floração: Abril – Outubro.   

Tipo Fisionómico: Hemicriptófito.  

Bioclima: Supratemperado (submediterrânico), hiper-húmido a ultra-hiper-húmido.  

Tipo de Solo: Basaltos, solos calcários e pedregosos.  

Limites Altitudinais: dos 1570 aos 1700 m de altitude.  

Método de propagação: Sementeira.  
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END      Anthyllis lemanniana Lowe                                                                           Fabaceae  

Planta herbácea, perene, com cules lenhosos na base, com 15-45 cm de altura.  

Ecologia: Bolsas terrosas em  escarpas rochosas da zona montanhosa central da Madeira. 

Época de Floração: Maio a Julho.  

Tipo Fisionómico: Fanerófito.  

Bioclima: Temperado (supratemperado inferior), ultrahiperhúmido.  

Tipo de Solo: Leptossolos e afloramentos rochosos.  

Limites Altitudinais: dos 1200 aos 1800 m de altitude.  

 

 

END      Teline maderensis Webb & Berthel. (Piorno)                                              Fabaceae  

Arbusto, ou pequena arvore, até 6 m de altura, perenifólio.  

Ecologia: Ravinas e outros locais da Laurissilva, e escarpas rochosas.  

Época de Floração: Abril a Outubro.  

Tipo Fisionómico: Microfanerófito.  

Bioclima: Temperado (infra a mesotemperado), húmido e hiperhúmido inferior.  

Tipo de Solo: Andossolos.  

Limites Altitudinais: Até cerca dos 1500 m de altitude.  

 

 

END      Genista tenera (Jacq. ex Murray) Kuntze (Piorno)                                      Fabaceae  

Arbusto  perene,  até  2,5 m  de  altura.  

Ecologia: Espécie comum nas escarpas rochosas expostas e ravinas.  

Época de Floração: Março a Julho.  

Tipo Fisionómico: Microfanerófito.  

Bioclima: Mediterrânico a Temperado, seco a ultrahiperhúmido.  

Tipo de Solo: Vertissolos, cambissolos, andossolos e leptossolos.  

Limites Altitudinais: desde o nível do mar até aos 1700 m de altitude. 

 

 

n      Trifolium campestre Schreb. (Trevo)                                                          Fabaceae  

Planta herbácea anual, com caules prostados a ascendentes, por vezes erectos, muito 

ramosa.  

Ecologia: Arrelvados, solos rochosos, terrenos incultos.  

Época de Floração: Março – Setembro.   

Tipo Fisionómico: Terófito.  
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Bioclima: Termomediterrânico sub-húmido a supratemperado húmido a hiper-húmido.  

Tipo de Solo: Litossolos, solos siliciosos, e solos areno-limosos.  

Limites Altitudinais: muito frequente até aos 1700 m de altitude.  

 

 

n      Trifolium glomeratum L. (Trevo)                                                                        Fabaceae  

Planta herbácea anual, glabra. Caules procumbentes ou ascendentes, muito ramosos.  

Ecologia: Ruderal de solos secos compactados, solos rochosos, terrenos incultos.  

Época de Floração: Abril – Julho.   

Tipo Fisionómico: Terófito.  

Bioclima: Termomediterrânico a  supra ou mesotemperado (submediterrânico) hiper-

húmido a ultra-hiper-húmido.  

Tipo de Solo: Leptossolos, andossolos e cambissolos.  

Limites Altitudinais: dos 100 aos 1800 m de altitude.   

 

 

n      Trifolium ligusticum Balb. ex Loisel. (Trevo)                                                     Fabaceae  

Planta herbácea anual pubescente. Caules decumbentes a ascendentes ou erectos, pouco 

ramificados na base.  

Ecologia: Locais rochosos nas zonas montanhosas, terrenos incultos e arrelvados. Por 

vezes nas regiões mais baixas e falésias marítimas.  

Época de Floração: Abril – Junho. 

Tipo Fisionómico: Terófito.  

Bioclima:  Termomediterrânico a  mesotemperado (submediterrânico) sub-húmido a  

hiper-húmido.  

Tipo de Solo: Cambissolos e andossolos.  

Limites Altitudinais: dos 670 aos 1070 m de altitude.   

 

 

n      Trifolium repens L. (Trevo)                                                                                Fabaceae  

Planta herbácea perene, glabra, com menos de 1 m de alturacom caules prostados, 

crescimento por estolho.  

Ecologia: Ruderal de bermas de estrada, arrelvados e prados.  

Época de Floração: Março – Agosto.   

Tipo Fisionómico: Vários.   

Bioclima:  Termomediterrânico, mesomediterrânico a mesotemperado, sub-húmido a 

húmido.  
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Tipo de Solo: Cambissolos e andossolos.   

Limites Altitudinais: dos (330-) 840 aos 1450 m de altitude.  

 

 

n      Lotus angustissimus L.                                                                                      Fabaceae  

Planta herbácea, vilosa, anual, com uma altura até 45 cm.  

Ecologia: Clareiras, levadas, falésias; arrelvados, solos rochosos e arenosos.  

Época de Floração: Abril – Julho.   

Tipo Fisionómico: Terófito.  

Bioclima: Inframediterrânico a mesomediterrânico inferior.  

Tipo de Solo: Cambissolos e andossolos.  

Limites Altitudinais: Até aos 850 m de altitude. 
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