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“DO BARBUSANO AO 
VINHÁTICO, EIS A 
LAURISILVA!” 
(Ginjeira Brava e Aderno) 

 

A palavra Laurissilva deriva do latim Laurus (loureiro, lauráceas) e 

silva (floresta, bosque). Laurissilva é o nome dado a um tipo de 

floresta composta maioritariamente por plantas da família das 

lauráceas e endémicas da macaronésia (do grego “ilhas 

afortunadas”) região formada pelos arquipélagos da Madeira, 

Açores, Canária e Cabo Verde. 

Após os incêndios de 2016 que fustigaram a região, está em curso 

um vasto plano de reflorestação, que passa pela plantação de 

espécies autóctones, abertura de corredores com função de corta – 

fogo e construção de reservatórios de água. 
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Ginjeira Brava (Prunus 

lusitânica): Trata-se de um 

arbusto ou pequena árvore 

perene , crescendo entre 3 a 

15 metros . A casca da árvore 

é castanho escuro. As folhas 

são alternadas ovais entre 7-

12 cm de comprimento e 3-5 

de largura. Também 

conhecida como o Prunus 

Lusitânica e Azereiro, 

Ginjeira Brava ou 

Loureiro de Portugal , é 

uma espécie de cerejeira 

nativa do sudoeste de 

França, Espanha, Portugal, 

Marrocos.  

Aderno (Heberdenia 

excelsa): Árvore ou arbusto 

de copa arredondada 

acinzentado algo rugoso, 

quase sempre revestido de 

pelos quando jovem ,folhas 

opostas simples elíptico-

oblongas a ovado - 

lanceoladas, com 4-7 x 1-3 

cm com 7-11 pares de 

nervuras evidentes, 

aproximadas entre si e 

formando o ângulo aberto 

com a nervura primaria , as 

folhas dos ramos ou 

plantas jovens são 

arredondadas. 
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“DO BARBUSANO AO 
VINHÁTICO, EIS A 
LAURISSILVA”! 
 
(Folhado e Til) 

Para a elaboração do trabalho deslocamo-nos ao 

Parque Florestal do Ribeiro Frio, na freguesia da 

Portela, concelho de Santana. 

Tivemos orientação de técnicos do Instituto das 

Florestas e Conservação da Natureza que no deram a 

conhecer as espécies que aqui damos a conhecer  

 

 
 Folhado  

Nome Científico: 

Clethra arbórea Aiton 

Família: Clethraceae 

É uma árvore de folhagem 

persistente e pode atingir até 8m de 

altura. Tem um tronco acastanhado 

ou acinzentado. Folhas grandes e 

serradas. Dá flores brancas 

aromáticas dispostas em cachos 

densos. Dá frutos arredondados e 

pequenos.  

 
 

 Til 

Nome Científico: Ocoetea foetens 

Aiton 

Família: Lauraceae 

É uma árvore frondosa e mais 

espetacular da floresta da Madeira. A 

sua madeira, apesar de ter sido 

muito utilizada nas vigas dos 

edifícios e nas varas dos lagares. 

Ainda é possível encontrar Tis de 

grande porte, provavelmente os mais 

velhos que o povo da ilha. Esta 

árvore tem flores discretas. 

 
Érica n.º 10; Laura n.º 16; Luana n.º 17, Nicole 

n.º 20. 

 

 

 

Ribeiro Frio 
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“DO BARBUSANO 

AO VINHATICO, 

EIS A 

LAURISSILVA”!  

(URZES E 
VINHÁTICO) 

 
[Cabeçalho de Descrição do Evento] 

[Para substituir qualquer texto de sugestão pelo seu, basta clicar no 

mesmo e começar a escrever. Para substituir a fotografia ou o 

logótipo pelo seu, clique com o botão direito do rato no mesmo e, 

em seguida, clique em Alterar Imagem. Para experimentar 

diferentes visuais para este panfleto, no separador Estrutura, 

consulte as galerias Temas, Cores e Tipos de Letra.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinhático (Persea indica) 

Árvore de folhagem 

persistente que pode 

atingir 25 m de altura. 

Tronco verrugoso, folhas 

grandes, coriáceas, verde-

claras, que geralmente 

passam a avermelhadas 

quando envelhecem; 

pecíolos avermelhados. 

Flores pequenas, 

esverdinhadas, dispostas 

em panículas. 

Utilidades: 

A madeira é própria para 

mobiliário de luxo, 

lâminas faqueadas 

decorativas, painéis para 

construção civil, como 

acabamentos internos 

rodapés, molduras, 

persianas, venezianas, 

contraplacados, forros, 

tacos  e tábuas para 

assoalho, portas, para 

confeções de tonéis de 

vinho, tripés de aparelho 

topográficos. A árvore é 

muito exuberante e 

ornamental, prestando-se 

para o paisagismo em 

geral. 

 
 

URZES (FAMÍLIA ERICACEAE) 

Arbusto muito ramificado a 

pequena arvore, de folhagem 

persistente, que pode atingir 4 

metros de altura. 

Esta planta tem uma longa 

história de uso medicinal, 

levando a alguns estudos 

importantes, relacionados com a 

sua  

capacidade antioxidante e anti-

inflamatória. 
 

           
Na imagem, a área em destaque representa o Parque Florestal do Ribeiro Frio (Santana),  
que serviu de laboratório para o nosso trabalho. 

(Urzes) (Vinhático) 



 

 

“DO BARBUSANO 

AO VINHÁTICO, 

EIS A 

LAURISSILVA.” 
    

 
Barbusano- (Apollonias barbujana) 

Apresenta-se como uma árvore de grande porte que pode atingir 25 metros 

de altura. Esta árvore tem copa densa arredondada, folhas verde-escuras, 

brilhantes, oblongas a oblongo-lanceoladas, de 5-15 centímetros de 

comprimento, coriáceas, glabras, por vezes de margens revolutas. 

As flores do Barbusano são pequenas de cor branco-esverdeada e são 

dispostas em mílorescencias terminais. Os frutos apresentam-se de forma 

ovóide e de cor negra negra. 

Trata-se de uma espécie endémica da ilha da Madeira e das Canárias e que 

aparece também nos Açores. É característica da Floresta de Laurissilva. 

 

 

Sanguinho - (Rhamnus glandulosa (Aiton). 

Conhecida pelo nome comum de sanguinho, é uma planta do género 

botânico da família Rhamnaceae, espécies endémica na ilha da 

Madeira e nas Canárias. 

Apresenta-se como uma árvore de folhagem persistente que chega a atingir 

os 10 metros de altura, sendo o tronco denso e acinzentado e as folhas 

serradas e coreáceas, com glândulas pequenas salientes nas axilas das 

nervuras da base. 

As flores do sanguinho são amarelo-esverdeadas. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

BARBUSANO 

 

 

 

 

 

 
 

 

SANGUINHO 
 

SANGUINHO 
No dia 12 de abril de 2018, 

realizámos uma visita de 

estudo ao Ribeiro Frio, na 

Ilha da Madeira para 
realizar um estudo sobre A 

Laurissilva. 

 

 

Trabalho realizado por: 
Andreia n.º 3; Cristina n.º 
5; Guilherme n.º 12 e 
Daniela n.º 8. 
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“Do 

Barbusano 

ao 

Vinhático, 

eis a 

Laurissilva”!  

 

Loureiro –  

(Laurus nobilis) 

 

Perado -  

(Ilex perado) 
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 Na imagem, a distribuição da Laurissilva em altitude e por vertente. 

Perado 

É uma árvore de folhagem 

persistente que pode atingir 5m 

de altura. Tronco cinzento-

claro, liso. Folhas inteiras ou 

espinhosas quando são novas, 

coriáceas e luzidias. Flores 

brancas, dispostas em fascículos 

axilares. A sua época de floração 

é de abril a maio.  

Loureiro  

Árvore de folhagem persistente 

que pode atingir 20m de altura. 

Tronco cinzento-escuro a 

acastanhado. Folhas aromáticas 

e coriáceas, com pequenas 

glândulas nas axilas das 

nervuras de página inferior. 

Flores branco-amareladas, 

dispostas em cimeiras axilares. 

Frutos (bagas) ovóides, negros 

quando maduros. A sua época 

de florestação é de novembro a 

abril.  

 

 


