
#TERRA #SOS #FLORESTA

Família: Pinaceae

Publicação:1789

Distribuição geográfica: norte da região mediterrânica, zonas atlânticas do sul de 

França, Espanha e Portugal. No nosso país a sua área primitiva de distribuição litoral 

alarga-se às serras lusitanas sobretudo graças à iniciativa privada (em particular a 

partir do início do séc. XIX, com a privatização das propriedades das ordens 

religiosas e com a desamortização dos baldios) e à ação reflorestadora dos serviços 

florestais a partir de 1886, das quais ainda hoje se colhem os proveitos. 

Primitivamente esta espécie estendia-se pelo interior de Portugal (Pinus 

pinastersubsp. escarena), porém as populações indígenas acabaram por se extinguir, 

pelo efeito conjugado do fogo e da poluição genética, consequência das 

arborizações massivas com plantas litorais de Pinus pinaster subsp. atlantica.

Caducidade: persistente

Altura: até 40m, normalmente entre 20 e 25m

Longevidade: não sobrevive muito além dos 200 anos

Porte: árvore de copa piramidal regular na juventude; em adulta é mais variável, 

mais redonda e reduzida ao último terço da altura.

Ritidoma: espesso e castanho-avermelhado; ramos verticilados.

Folhas: aciculares de 10-25 x 0,1-0,2cm, agrupadas em pares de cor verde-intenso, 

rígidas e mucronadas.

Estrutura reprodutiva: pinha de 8-22 x 5-8cm, aproximadamente simétrica na base, 

com apófises romboidais, carenadas e com umbigo proeminente; semente alada 

(penisco) de 7-8mm com asa até 30mm. Cor castanho-brilhante em árvores adultas, 

indeiscentes durante alguns anos.

Floração: março, abril, maio

Maturação dos frutos: as pinhas amadurecem no final do verão seguinte e a queda 

do pinhão dá-se na primavera ou verão do terceiro ano.

Usos e costumes: importantíssima protagonista da silvicultura portuguesa. Os 

serviços florestais preconizavam a posterior substituição destes pinheiros 

“pioneiros” por folhosas nobres como Quercus sp. pl.. Dos pinheiros ibéricos é o de 

crescimento mais rápido. O seu aproveitamento é principalmente resineiro e 

madeireiro. A terebentina, obtida da resina utiliza-se para fins medicinais 

(emplastros, antisséticos, balsâmicos).

Designação inglesa / espanhola: Maritime pine / Pino resinero

PERIGO: A madeira, serrim e resina de várias espécies de pinheiro podem causar 

dermatite em pessoas sensíveis. 

Mitigação e prevenção da espécie: tal como em todas as árvores, se não forem 

tomadas certas precauções o Pinheiro-Bravo poderá entrar em mitigação. Para tal 

não acontecer, os cuidados que temos de ter são comuns à maioria das espécies: 

não poluir as florestas e o ambiente, não cortar muitas árvores de uma só vez, 

plantar árvores, etc. Se várias espécies de árvores entrarem em mitigação e mais 

tarde em extinção, o planeta deixará de ter oxigénio e ninguém conseguirá 

sobreviver.

PINHEIRO-BRAVO
(PINHEIRO-DAS-LANDES)

PINUS PINASTER AITON.

OLIVEIRA
(ZAMBUJEIRO - VAR. SILVESTRE)

OLEA EUROPAEA L.

Família: Oleaceae

Publicação:1753

Distribuição geográfica: região mediterrânica até ao médio oriente. Em 

Portugal no sul, centro e vale do Douro.

Caducidade: persistente

Altura: até 15m

Longevidade: pode viver mais de 2000 anos

Porte: árvore ou arbusto de copa larga e arredondada.

Ritidoma: tronco grosso, geralmente bastante tortuoso, de ritidoma 

cinzento, muito fendilhado.

Folhas: opostas, curtamente pecioladas, margem inteira, oblongo-

lanceoladas, medindo 1-8 x 0,3-2cm, mucronadas, de cor verde-acinzentado 

na página superior e prateado na inferior graças a uma densa cobertura de 

pelos peltados.

Estrutura reprodutiva: flores reunidas em rácimos densos nas axilas das 

folhas, cálice pequeno em forma de taça, corola branca, caduca, de uma só 

peça, aberta em estrela com 4 lóbulos; fruto, uma drupa de 1-3,5 x 0,6-2cm, 

elipsóide (azeitona).

Floração: fim de abril, maio e junho

Maturação dos frutos: setembro, outubro

Usos e costumes: a O. europaea var sylvestris á a oliveira cultivada em todo o 

Mediterrâneo desde a Antiguidade. Sabe-se hoje que a sua domesticação 

ocorreu um pouco por todo o Mediterrâneo, e não apenas no Mediterrâneo 

Oriental. O interesse alimentar (azeitonas e azeite) motivou cruzamentos e 

apuramentos para obter frutos de maior tamanho, o que causou um 

afastamento morfológico em relação à variedade silvestre (zambujeiro). As 

folhas têm aplicação medicinal, sendo usadas para combater a tensão alta. A 

sua madeira possui elevada resistência, serve para pequenas peças de 

marcenaria e marchetaria. Nas últimas décadas vem sendo cada vez mais 

usada em paisagismo.

Designação inglesa / espanhola: Olive / Olivo

Mitigação e prevenção da espécie: tal como em todas as árvores, se não 

forem tomadas certas precauções a Oliveira poderá entrar em mitigação. 

Para tal não acontecer, os cuidados que temos de ter são comuns à maioria 

das espécies: não poluir as florestas e o ambiente, não cortar muitas árvores 

de uma só vez, plantar árvores, etc. Se várias espécies de árvores entrarem 

em mitigação e mais tarde em extinção, o planeta deixará de ter oxigénio e 

ninguém conseguirá sobreviver.


