


História da nossa floresta 

silva lusitana 



Evolução da Floresta 

• A floresta atual é o resultado de um longo processo 

evolutivo, marcado por influências edáficas e climáticas e, 

pela ação modeladora/destruidora do Homem! 

• Nos últimos 5000 anos, os seres humanos foram 

capazes de reduzir as florestas a menos de metade 

da sua área original.  

• 50% da superfície da Terra  era ocupada por floresta 

– atualmente 20% 



• No Terciário (há 20 milhões de anos), a floresta que ocupava toda a área 

da atual bacia do Mediterrâneo, Sul da Europa e Norte de África - 

Laurissilva 



Laurissilva 

floresta de lenhosas sempreverdes (folhagem persistente), 

composto essencialmente por espécies da família das Lauraceae, dos loureiros 

Do latim: 

Laurus: Loureiro, da família Lauraceae 

Silva: floresta 

Laurus nobilis (Loureiro) 

Ocotea foetens (Til) 



• Região da Macaronésia 
(Açores, Madeira, Canárias e 

Cabo Verde) região onde a 

Laurissilva resistiu 

 

• As glaciações levaram à regressão da Laurissilva e à sua quase extinção da 

Europa continental 

• Ultima glaciação (Wurm), 

terminou há 12 mil anos 

NOTA: Nestes arquipélagos essa 

floresta não foi devastada pela última 

glaciação, porque as ilhas, estando 

rodeadas de água, termo-regulador, as 

temperaturas não atingiram os baixos 

valores das regiões continentais, 

conseguindo, resistir à última glaciação. 



Possui maior expressão nas terras altas da Ilha da Madeira, onde se 

encontra maior e mais bem conservada mancha.  

Floresta Laurissilva 

• Em 1999 foi 

distinguida pela 

UNESCO como 

Património da 

Humanidade  

Habitats com maior 

índice de diversidade 

de plantas por m2 

• 15.000 hectares, 

20% da ilha 

• 7 Maravilhas de 

Portugal 



Após as glaciações, com o 

desaparecimento da 

laurissilva, o respectivo nicho 

ecológico continental foi 

ocupado por uma nova 

floresta com espécies 

arbóreas mais adaptadas ao 

novo clima temperado. 

 

Onde predominada as 

espécies lenhosas da família 

das Fagáceas, de folha 

caduca, como os carvalhos 

(Quercus spp.), a faia (Fagus 

sylvatica), o castanheiro 

(Castanea sativa).  

Fagosilva 



Fagosilva 



 Quando a nossa espécie se instalou na Europa, (há mais ou menos 35-

40 mil anos), em plena última glaciação, assistiu e colaborou na 

formação da Fagosilva,  



Utilização da Floresta 
Os lusitanos eram um povo que vivia desta floresta Fagosilva que lhe 

fornecia: caça, frutos, farinha de bolota para o pão (não conheciam o trigo), 

e a castanha (depois substituída pela batata após os Descobrimentos). 



No Continente ainda existem relíquias da Laurissilva, como o 

azereiro (Prunus lusitanica subsp. lusitanica), folhado (Viburnum tinus 

subsp. tinus), a adelfeira (Rhododendron ponticum subsp. baeticum)...  



Degradação da Fagosilva 

• Cultivo de cereais (trigo, cevada,...) 

• Domesticação de alguns animais (cabra, ovelha, porco), com 

posterior pastorícia. 

• Intensa procura de 

lenha, carvão, madeira 

para vários fins 



 Descobrimentos (sec. XV a XVII) 

Os Descobrimentos tiveram uma grande responsabilidade no 

declínio das florestas europeias, nomeadamente pela 

necessidade de madeira para a construção das naus 

(construção naval) 



Nau – 2 a 4 mil carvalhos 

• Ceuta foram necessárias 200-300 naus 

• Índia construíram-se 700 naus 

• Brasil construíram-se 500 naus 

Durante esta época derrubaram-se mais de 5 milhões de carvalhos – 

Uma das principais causas da desflorestação do nosso país 



Inicialmente foi utilizada madeira de azinheira (Quercus ilex subsp. 

ballota) e de sobreiro (Quercus suber), pela abundância destas árvores 

nas proximidades dos estaleiros da capital.  

Devido à utilidade destas 2 espécies de 

carvalhos na produção de bolota 

comestível e de cortiça, foi proibido o 

seu abate tendo sido substituídas, mas 

a Norte, pelo carvalho-alvarinho 

(Quercus robur).  



Mais tarde para a construção dos 

caminhos-de-ferro, foram derrubadas as 

florestas onde predominava o carvalho-

negral (Quecus pyrenaica), cuja 

madeira servia para fabrico das 

travessas das vias férreas (a partir de 

1850) 



Assim, as montanhas, particularmente da região entre o Douro e o Tejo, foram 

desflorestadas, provocando a erosão dos solos ---- assoreamento de alguns rios 

As populações passaram a viver 

do pastoreio – pastorícia intensiva 

com grande impacto na destruição 

da flora portuguesa 

Rebanhos de 1-3 mil cabeças de gado – 

degradavam os ecossistemas florísticos 

da montanha, com a consequente erosão 

dos solos.  



Ecossistemas florestais foram sendo substituídas por matos:  

Os fogos e a prática das queimadas 

nas regiões agrícolas e nas regiões de 

pastoreio, contribuíram e continua a 

contribuir para a desertificação das 

nossas montanhas.  

Modificação quase integral da 

cobertura vegetal de Portugal  



Vegetação característica dos Matos 



A partir de certa altura, essas áreas de mato foram rearborizadas com o 

pinheiro-bravo (Pinus pinaster) 

Carvalhais 

de 

caducifólias  

Pinhal 

O pinheiro-bravo, ecologicamente é uma árvore bem adaptada aos ambientes 

de Portugal atlântico, sendo uma resinosa de crescimento mais rápido que o 

carvalho, é semeada com maior abundância do que o pinheiro-manso e do que 

as folhosas, particularmente depois da criação dos “Serviços florestais”  

Matagal 



Com a destruição das áreas de Pinhal, surge aumento área ocupada por 

eucaliptos, devido ao seu valor económico florestal – eucaliptal 

Declínio da riqueza florística implica 

empobrecimento faunístico – 

 perda de Biodiversidade Eucalyptus globulus 



Não se pode continuar apenas com explorações agroflorestais e agrícolas 

monoespecíficas  

Devíamos legislar no sentido de obrigar a plantar um nº igual ou superior ao 

das árvores abatidas para comercialização, tal como fazem alguns países 

europeus (Finlândia e Suíça) 

 são explorações que provocam baixas drásticas na Biodiversidade, como tb 

são formações de elevada homogeneidade genética o que implica maiores 

riscos de catástrofes, como incêndios mais devastadores e de pragas. (ex: 

Nemátodo da madeira do pinheiro (Bursaphelenchus xylophilus)  



Ameaças ao nosso Património Natural 

o Monocultura intensiva da floresta pinheiro-bravo e 

o eucalipto 

o Sistemas intensivos de produção agrícola, 

Uso excessivo de agro-químicos 

o Elevada poluição dos rios (letal) 

o Invasões biológicas de espécies exóticas 

o Alteração dos Habitats Naturais 

o sobrexploração da floresta, dos oceanos, rios 

e solos 

 são actualmente reconhecidas como uma 

das principais causas de perda de 

biodiversidade, alterando estrutural e 

funcionalmente os ecossistemas  



ESPÉCIES INVASORAS (2º causa de perda de habitats) 



Actualmente, existe a consciência  

O facto de vivermos em ambientes cada vez mais artificializados 

retira-nos a consciência da enorme dependência do ser humano face 

aos ecossistemas naturais (água, alimentos, oxigénio, fixação do 

CO2……) 

sobrevivência humana 

• manutenção da biodiversidade 

• defesa do equilíbrio dos ecossistemas  

• diminuição das várias formas de poluição  
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