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A importância das florestas 

em Portugal

 As florestas portuguesas ocupam 3,3 milhões de 

hectares do território português.

 A área florestal portuguesa é uma das maiores da 

Europa.

 A floresta portuguesa é, quase na sua totalidade (85%) 

propriedade privada, enquanto que o Estado português 

apenas detém 3%. Os restantes 12% são baldios que 

pertencem a comunidades locais.



Funções da Floresta

 A nível económico, as florestas, produzem matéria-

prima e frutos, que por sua vez, geram emprego e 

riqueza.

 A nível social, as florestas, proporcionam ar puro e 

espaços de lazer.

 A nível ambiental, as florestas, contribuem para a 

preservação dos solos, conservação da água, 

regularização do ciclo hidrológico, armazenamento de 

carbono e proteção da biodiversidade.



O Problema dos Incêndios 

florestais em Portugal

 Os incêndios florestais, nos últimos anos, têm afetado 

gravemente Portugal.

 Consequentemente, estes incêndios contribuem para a 

diminuição dos espaços florestais, para a morte de 

animais e pessoas e para a destruição de habitações e 

infraestruturas.

 Em 2017, arderam em Portugal cerca de 442418 

hectares! Os valores registados neste ano foram quase 

o quadruplo dos registados em 2016 (160458 hectares).



Florestas ardidas, são vidas 

perdidas



Medidas para reduzir os 

incêndios florestais

 Desenvolver a rede viária e as linhas de corta-fogo;

 Otimizar a rede de distribuição de água;

 Limpar as áreas florestais com maior frequência;

 Insistir em campanhas de sensibilização sobre as 

práticas do uso correto do fogo.



Castanheiro



Castanea Sativa

 O castanheiro é uma árvore 

de grandes dimensões (20 a 

30 metros) e de folha caduca 

verde.

 É constituído por um tronco 

espesso e liso nos primeiros 

anos e uma copa 

semiesférica.

 Ao longo dos anos, o tronco, 

com o envelhecimento, tem 

tendência a ficar torcido.



O ouriço

 O fruto do castanheiro,

desenvolve-se no interior de

um invólucro espinhoso – o

ouriço. Normalmente, em

cada ouriço, desenvolvem-se

três castanhas (de forma

cónica e mais ou menos

achatada).

 A partir de inícios de

Outubro, os ouriços abrem-

se e libertam as castanhas,

que por sua vez caem no

chão para proceder à sua

recolha.



A distribuição do Castanheiro

 O castanheiro, embora exista por todo o país, é mais 

predominante no Norte e Centro de Portugal 

Continental e na Região Autónoma da Madeira.

Distribuição do Castanheiro em Portugal

Castanheiro



Utilizações da espécie

 Castanha, que é bastante 

apreciada na gastronomia 

portuguesa, e que se pode 

consumir assada, frita e 

cozida, ou até mesmo em 

pratos típicos portugueses.

 Madeira, uma vez que é de 

grande qualidade e é 

essencial para a economia 

das comunidades rurais. 

Apresenta uma boa 

densidade, bastante 

apreciada para mobiliário.



Pragas e doenças

 Lagarta da Castanha – Cydia splendana Hb;

 Gorgulho da castanha – Curculio elephas Gyll.;

 Doença da tinta;

 Cancro do Castanheiro.



Lagarta da Castanha – Cydia 

splendana Hb;

 Consiste na queda

prematura das castanhas,

deixando-as moles, com

fungos e com furos.

 Para atenuar esta praga,

devem ser postas em

práticas medidas como, a

limpeza das árvores, a

eliminação da castanha

que caiu prematuramente

no chão e utilização de

inseticidas recomendados

para este bicho.



Gorgulho da castanha –

Curculio elephas Gyll.;

 Consiste no escurecimento da castanha e do

aparecimento de furos que permitem a entrada de

larvas

 Para atenuar esta praga, devem ser postas em práticas

medidas como, a limpeza da vegetação junto ao solo,

de modo a facilitar a apanha dos frutos caídos, a

remoção dos mesmos, pastoreio com o porco de

montanheira e a manutenção da castanha mergulhada

em água durante 10 dias, que provoca a morte das

larvas.



Doença da tinta

 Consiste no escurecimento da 

árvore por baixo da casca. Esta 

doença está associada a dois 

fungos que afetam o sistema 

radicular, limitando ou 

impedindo a circulação da seiva 

da árvore. 

 Para atenuar esta praga, devem 

ser postas em práticas medidas 

como, evitar danos e corte de 

raízes; evitar a utilização de 

material vegetativo infetado e 

proceder à escovagem e 

desinfeção prévia dos 

instrumentos agrícolas. 



Cancro do Castanheiro.

 O cancro do castanheiro só é 
detetado a partir do 
terceiro ou quarto ano após 
a plantação, e ataca a parte 
de cima  da árvore de forma 
rápida e irreversível. 

 Deteta-se pelo 
desenvolvimento de 
necroses castanho-
avermelhadas no tronco e 
pela permanência das folhas 
e ouriços mortos nos ramos 
secos da árvore.

 Para atenuar esta praga, 
devem ser postas em 
práticas medidas como a 
desinfeção com lixívia dos 
instrumentos a utilizar; 


