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Resumo:

As aluviões (cheias repentinas), no outono e inverno, e os incêndios florestais, no 
verão, são as catástrofes mais frequentes na ilha da Madeira. O conhecimento da sua ocor-
rência nos últimos dois séculos, aconselha a adoção duma nova estratégia de gestão do ter-
ritório insular, que privilegie a recuperação das formações vegetais indígenas e o combate às 
plantas infestantes, com o objetivo de reduzir o número de fogos e a violência das cheias 
repentinas. 

O artigo analisa a experiência de recuperação da biodiversidade no Pico do Areeiro, 
que a Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal vem realizando desde 2001.

Palavras chave: Aluviões. Incêndios florestais. Recuperação da biodiversidade. Pico do 
Areeiro. Ilha da Madeira.

Abstract:

Pico do Areeiro – Madeira Island. An experience of biodiversity recovery

The flash floods in autumn and winter, and the forest fires in summer, are the most 
frequent natural hazards on Madeira Island. The knowledge of their occurrence in the last 
two centuries, advises the adoption of a new strategy to manage the island territory, which 
favors the recovery of indigenous vegetation formations and combating weeds, in order to 
reduce the number of fires and the violence of flash floods.

The article analyzes the experience of restoring biodiversity in Pico do Areeiro, the 
Association of Friends of the Ecological Park of Funchal has been performing since 2001.

Key words: Flash Floods. Forest fires. Recovery of biodiversity. Pico do Areeiro. Madeira 
Island.
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1. Conhecer o passado

Numa ilha pequena como a Madeira tudo está ligado. O ecológico entrelaça-se com o 
económico, do mar à serra. O sacrifício das árvores e dos arbustos à economia tem sido quase 
constante desde os primórdios do povoamento da Madeira, no primeiro quartel do século XV. 
Foram as queimadas com o objetivo de arrotear terras para plantar trigo, cana-de-açúcar e 
vinha. Foram os devastadores cortes para a produção de madeiras e lenhas, especialmente para 
os engenhos de produção de açúcar.

Entretanto, as chuvas fortes faziam lembrar aos que escapavam às cheias repentinas, 
aos deslizamentos e desabamentos, a importância do coberto vegetal na fixação dos solos, na 
estabilização das vertentes e na segurança das populações. As aluviões, que vertiginosamente 
passaram pelas áreas povoadas levando tudo à sua frente, transformaram-se num pesadelo para 
os madeirenses.

Durante quase seis séculos a cordilheira central da Ilha da Madeira sofreu um processo de 
desertificação devido ao corte de lenhas, fabrico de carvão, pastoreio desordenado e incêndios.

Os períodos em que o recuo do coberto florestal foi travado e superado por novas 
plantações, resultaram sempre de medidas fortes e consistentes dos agentes políticos, sendo 
merecedor dum especial destaque o Conselheiro José Silvestre Ribeiro, governador civil entre 
1846 e 1852, que realizou uma obra extraordinária em prol da floresta e do sistema ecológico 
global da Madeira.

A leitura dos ofícios enviados ao Ministério do Reino, à Junta Geral do Distrito, às câmaras 
municipais e aos padres, permite tomar consciência da importantíssima luta travada por José 
Silvestre Ribeiro contra a desertificação das serras da Madeira e na defesa da floresta indígena, 
emergindo dessa correspondência a riqueza dos seus conhecimentos, verdadeiramente 
impressionantes se compararmos com o modo de pensar e agir da maioria dos governantes dos 
tempos atuais.

Na missiva que enviou às câmaras no dia 20 de Setembro de 1849 é inequívoca a sua 
determinação no fomento da arborização das serras escalvadas:

“A imprensa periódica desta Ilha tem-se ocupado ultimamente, e de um modo muito 
proveitoso e louvável, da importantíssima questão da arborização das nossas serras, de que há 
tantos anos se trata, e que em verdade merece toda a atenção das pessoas que têm a peito 
promover a prosperidade deste distrito. 

Faltaria eu pois aos meus deveres, se nesta ocasião não viesse novamente chamar a 
atenção das câmaras sobre um tão recomendável assunto: unindo assim os meus brados e 
instâncias aos da imprensa, para que se trate já e já, e com a necessária perseverança, deste 
muito urgente serviço.

Não basta só que as câmaras façam as mais bem combinadas posturas, para se evitarem 
os estragos que nas serras fazem os carvoeiros, lenheiros e gados; é também indispensável que 
as câmaras se ocupem imediatamente de fazer viveiros de plantas (…).

Há muito tempo que se fala, discorre e escreve sobre a necessidade e alta conveniência 
de arborizar as serras; é porém chegada, e já de há muito, a ocasião de levar à prática e dar 
execução ao que se tem falado, discorrido e escrito. Palavras sem obras, diz um dos nossos 
clássicos, são tiros sem bala, atroam, mas não ferem. Vamos pois trabalhar, e já, e muito, e 
sem descansar.
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(…) Estou convencido (…) de que o mais relevante serviço que se pode fazer a este 
distrito, é restituir às suas montanhas o verdor, a frescura, a sombra das matas de que o 
vandalismo desapiedado as tem privado” (DRUMOND DE MENEZES,1850: 437-441).

Cabe aqui recordar que os lombos, cabeceiras das ribeiras e vertentes escalvadas 
contribuíram de forma decisiva para o volume de materiais carreados até ao mar nas aluviões 
de 09 de Outubro de 1803 (a maior tragédia da história da Madeira), de 30 de Outubro de 1815, 
de 24 de Outubro de 1842 e de 17 a 20 de Novembro de 1848. José Silvestre Ribeiro tinha 
perfeita consciência de que na expansão do coberto florestal residia a única forma de travar a 
erosão, minimizar o risco de cheias e aumentar os caudais das fontes. 

Na correspondência com as câmaras é evidente a apreensão do governador civil pelo 
estado calamitoso em que se encontravam as serras da Madeira, não se eximindo mesmo 
de criticar com veemência os gestores municipais na carta enviada aos administradores de 
concelho a 28 de Fevereiro de 1850: 

“Quem está à frente dos negócios administrativos da Madeira não pode um só momento 
perder de vista a arborização das suas serras, e a indispensabilidade de providenciar que se 
conservem religiosamente as matas que ainda existem, e se plantem novas nos sítios onde a 
devastação funestíssima de longos tempos tem chegado. 

É por isso que não cessarei de chamar a toda a hora a atenção das câmaras e dos 
magistrados administrativos sobre este assunto, e pedir-lhes instantemente que se deem as 
mãos, e empreguem todas as diligências imagináveis para que se ponha um dique à devastação 
do arvoredo, e se trate novamente dos novos plantios.

Quantos inimigos se não conjuram contra o arvoredo? Aqui os lenheiros e carvoeiros; além 
os criadores de cabras e por ventura de outro gado; acolá os curtidores de peles, fazendo uso da 
casca do vinhático e do aderno para aquele mister; por um lado a indolência e o descuido das 
autoridades; por outro a falta de perseverança dos proprietários; e finalmente a impunidade 
dos devastadores.

Porque não havemos de acordar um dia desse letargo embrutecedor? Porque não abriremos 
um dia os olhos à luz da razão? Porque seremos surdos à voz dos nossos interesses? 

(…) Faltam-nos as leis? Não. Temos muitas, e além dessas, temos também posturas das 
câmaras, que para o caso de que se trata são leis imperiosas. O que nos falta é a vontade de 
as executar.

(…) Os vereadores são quem devia obstar à devastação das serras e concorrer fortemente 
para o plantio de novos arvoredos – diz o público; mas em vez disso, são indolentes, fecham os 
olhos aos abusos que se praticam e evitam a severa execução das leis, porque também entre 
eles há criadores de gado, também entre eles se aproveitam madeiras das matas, também entre 
eles se tira vantagem dessa devastação, que vai assolando tudo” (DRUMOND DE MENEZES,1850: 
446-449).

José Silvestre Ribeiro foi um governador culto e determinado. Indicou remédios para as 
doenças que atormentavam a ilha, nunca cruzando os braços. Não se cansou de fazer sentir aos 
autarcas e aos párocos a gravidade do mal que é a destruição dos arvoredos. Mandou castigar 
sem contemplação os causadores de incêndios e todos aqueles que viviam da venda de lenha 
para fornos e de giesta para vergas sem terem um palmo de terra. Determinou que o gado não 
podia pastar solto com exceção das propriedades limitadas por bardos e onde não provocasse 
danos na floresta. Recomendou às câmaras o maior cuidado na conservação das árvores que 
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ainda existiam nas “bordas das fontes, e em fazer plantar em todos esses pontos Vinháticos, 
Tis, Loureiros, Adernos, Perados e outras árvores quaisquer, que sejam próprias para atrair e 
conservar a humidade, e alimentar os cabedais das nascentes” (Drumond de Menezes,1850: 462). 
Proibiu o uso da casca de Vinhático e de Aderno para o curtume de peles, mandando castigar 
“o bárbaro que vai matar uma árvore preciosa, para lhe tirar uma substância que aliás pode 
dispensar, recorrendo ao Sumagre” (Drumond de Menezes, 1850: 451).

Refira-se, a título de esclarecimento, que o Sumagre (Rhus coriaria) é um arbusto 
originário duma vasta região que abrange as margens do Mediterrâneo e o sudoeste da Ásia, 
que foi muito cultivado na Madeira com o objetivo de aproveitar os seus caules, depois de 
pisados e transformados em pó, para curtir peles. No século XVI já a Madeira exportava grandes 
quantidades de Sumagre para o arquipélago das Canárias. 

José Silvestre Ribeiro sugeria frequentemente às câmaras formas de atuação que julgava 
corretas e que, em alguns casos, sabia terem dado bons resultados noutras regiões como, por 
exemplo, nos “Basses Alpes” com “grande analogia com a Madeira no que toca às montanhas, à 
deficiência de arvoredo, aos estragos causados pelas torrentes e aluviões” (Drumond de Menezes, 
1850: 463-464).

Tomando como modelo o “Project de Boisement des Basses Alpes”, escrito em 1819 por 
M. Dugied, indicou quatro medidas para restituir a fertilidade aos solos, recuperar o coberto 
florestal e travar os estragos causados pela escorrência violenta das águas: 

- “Construir um bem ordenado corpo de guardas florestais e campestres;
- Fazer cessar o arroteamento e cultura dos terrenos altos, que pelo seu declive perdem 

a terra vegetal arrojada pelas torrentes; 
- Fazer todos os anos sementeiras de pinheiros e outras árvores, acomodadas à natureza 

do solo;
- Converter em prados artificiais os terrenos inclinados que tendo sido arroteados não 

foram ainda arrastados para os vales, conseguindo-se destarte pô-los em estado de 
resistirem à ação das chuvas e das trovoadas para depois mais facilmente admitirem a 
arborização” (Drumond de Menezes, 1850: 465-466).

E para que estas medidas não morressem no papel, defendia que as câmaras deveriam 
imediatamente arborizar os terrenos que lhes pertenciam, bem como criar viveiros aptos a 
fornecer plantas a todos os solos carentes de revestimento florestal. Os donos dos terrenos 
particulares deveriam, também, ser responsabilizados pela nobre tarefa de plantar árvores 
onde estas fossem necessárias e de conservar a floresta, sugerindo mesmo a criação de prémios 
para galardoar aqueles proprietários que mais se distinguissem nessa tarefa.

José Silvestre Ribeiro fundamentava os seus atos políticos num sólido conhecimento das 
relações do homem com os demais elementos bióticos e abióticos do ambiente, como se pode 
verificar, por exemplo, na argumentação utilizada na carta enviada ao Ministério do Reino, a 5 
de Setembro de 1849, reivindicando a criação de um Jardim Botânico na Ilha da Madeira:

“A posição, o terreno e clima da Madeira são partes para que neste abençoado solo 
vegetem todas as plantas das diversas regiões e países do Mundo, como a experiência tem 
mostrado, graças à esclarecida curiosidade de alguns particulares. Aqui não são precisos os 
meios artificiais e dispendiosos das estufas, para que se aclimatem e desenvolvam os vegetais; 
tão benigno é o clima, tão favorável à vegetação, que não é raro ver-se ao lado de plantas do 
norte outras muitas das zonas mais quentes. 
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O Governo de S. M. deve aproveitar esta feliz circunstância e criar aqui um Estabeleci-
mento Botânico em larga escala, que pelo correr dos tempos poderá vir a ser muito útil à 
ciência e à agricultura, e a fazer a inveja das nações mais cultas.

Este Estabelecimento tal qual eu o imagino, poderia conter viveiros ou reservatórios de 
plantas úteis e raras das diferentes partes do Mundo, e ao mesmo tempo constituir-se o mais 
rico Jardim Botânico de Portugal, e porventura das nações mais cultas” (Drumond de Menezes, 
1850: 434-436).

A observação de gravuras da primeira metade do século XIX, como por exemplo as 
produzidas por Andrew Picken (1840), permite-nos concluir que as vertentes voltadas a sul 
estavam despidas de vegetação para cima da zona agrícola. As montanhas sobranceiras ao 
Funchal tinham um aspeto desolador. Nos concelhos do sul da ilha, escasseava a lenha para as 
cozinhas e para os engenhos, os solos eram arrancados e transportados perigosamente para o 
mar quando chovia intensamente. 

Ao Ministério do Reino, o Conselho de Ministros daquela época, José Silvestre Ribeiro 
solicitou insistentemente o envio de sementes. Na carta expedida a 7 de Janeiro de 1850, 
requisitou “70 moios de sementes de pinheiro, 10 de carvalho e 7 de sobreiro” (Drumond de 
Menezes, 1850: 443-444) para satisfazer os pedidos das diversas câmaras que naquela altura 
mostravam já vontade em ampliar a área florestal, colaborando com os proprietários dos 
respetivos concelhos.

“A lista de plantas madeirenses, de Buch, publicada em 1816, e a de Holl aparecida em 
1830, não fazem menção ao pinheiro bravo, o que parece significar que, ou a cultura desta 
árvore não existia ou não tinha ainda, por esses anos, importância alguma na ilha” (Menezes, 
1906: 321).

Foi durante a governação de José Silvestre Ribeiro que a cultura do pinheiro bravo 
(Pinus pinaster) sofreu grande incremento. Nesse período de intenso repovoamento florestal 
começaram, também, as sementeiras de outras árvores de crescimento rápido, visando suprir 
as necessidades energéticas, diminuir a erosão e minimizar os riscos de cheias. O eucalipto 
(Eucalyptus globulus) e as acácias (Acacia dealbata, Acacia longifolia, Acacia mearnsii, Acacia 
melanoxylon, Acacia elata) foram as espécies mais usadas e as que melhor se adaptaram às 
condições climáticas e edáficas. Em poucos anos cobriram os solos que há décadas estavam 
desnudados e passaram a fornecer a lenha e a madeira que as populações necessitavam.

Até a década de sessenta do século XX, o uso da lenha como combustível nos lares e nas 
padarias, o corte de varas finas para suporte de feijoeiros e tomateiros, de varas grossas para as 
latadas das vinhas e a recolha das folhagens para a cama das vacas nos palheiros e das ovelhas 
nos currais, garantiram a limpeza e limitaram a expansão das matas de árvores exóticas.

A generalização dos fogões a gás, o abandono da agricultura e a significativa diminuição 
dos efetivos de animais bovinos e ovinos estabulados, determinaram uma perda quase total 
do valor económico das monoculturas de árvores exóticas, que começaram a invadir terrenos 
outrora agricultados e passaram a acumular combustível. A partir dos anos sessenta do século 
passado, as condições favoráveis ao surgimento de fogos florestais cresceram perigosamente 
e a sua frequência aumentou, como é possível constatar através da consulta da imprensa 
regional.

No entanto, e ao contrário do que é voz corrente na Madeira, também ocorreram fogos 
florestais no tempo em que havia grande procura de lenhas e gado solto pelas serras. Por 
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exemplo, em 1919 o lume correu pela ilha entre 18 de Agosto e 03 de Setembro. Esses incêndios 
florestais de grande dimensão motivaram múltiplas notícias e artigos de opinião no Diário de 
Notícias.

A edição de 22 de Agosto informava que, no dia anterior, o fogo devorava matas e matagais 
no Santo da Serra, Estreito de Câmara de Lobos e Campanário. O vento soprava de leste e a 
temperatura do ar no Funchal tinha atingido 36,5º C.

No dia 22 (DN-23.08.1919) o fogo devorava as matas de Santana, ameaçando a Casa das 
Queimadas. No nordeste da ilha, os focos de incêndio estendiam-se desde o Porto da Cruz até 
São Jorge. A sudoeste o lume tinha alastrado desde o Estreito da Calheta até à Ponta do Pargo. 
Também ardia a floresta no Santo da Serra, Estreito de Câmara de Lobos e Serra de Água. 

No dia 23 (DN-24.08.1919) continuavam a arder as serras da Ribeira Brava e Serra de 
Água, apesar do combate que estava a ser movido por um contingente militar. Do outro lado da 
ilha, o fogo que tinha começado há dias nas serras do Poiso já estava a dizimar os pinheirais da 
Ribeira das Cales. À noite o fogo alastrou para a serra da Alegria (freguesia de São Roque – zona 
alta do Funchal) e para a área das nascentes dos Tornos Altos. Entretanto, o fogo que tinha 
começado no dia 18 no Estreito de Câmara de Lobos já estava a destruir os pinheiros bravos das 
serras da Quinta Grande e Campanário. 

Na edição de 26.08.1919, o Diário de Notícias informava que tinham sido enviados 
para combater o incêndio na freguesia do Monte (Tornos Altos) “100 praças do Regimento de 
Infantaria 27 e o chefe florestal sr. João Chagas de Freitas” e que “o sr. regente florestal 
(António Schiapa de Azevedo) recebeu ontem da Ponta de Pargo o seguinte telegrama do chefe 
da polícia florestal sr. Jorge Canha: Incêndio extinto / incendiários António Lopes e João José 
presos / Tito de Sousa enforcou-se”. O DN informava, também, que o fogo no Larano e nas 
Funduras era “bem acentuado” e que “haverá perigo por vento que salte ou mão criminosa”. 
Este incêndio estava a ser combatido por mais de 300 homens. Noticiava, ainda o matutino 
funchalense, que “já se encontra extinto o fogo que há dias se manifestou nos pinheirais da 
serra de São Roque, que quase atingia a propriedade da Senhora Condessa de Torre Bela, onde 
se encontra a capela da Alegria”. Continuava o fogo nos pinheirais do Montado do Barreiro, na 
freguesia do Monte. Na serra da Calheta o fogo ainda não estava extinto. Finalmente, um artigo 
de opinião intitulado “A devastação das nossas serras”. 

Na sexta-feira, 29 de agosto, o Diário de Notícias referia que o fogo ressurgiu nas serras 
do Monte, na zona alta do concelho do Funchal, e que um novo incêndio destruía a vegetação 
do Lombo Grande, freguesia de São Roque do Faial, no concelho de Santana.

No sábado, 30 de agosto, os incêndios florestais continuavam a ser tema de destaque no 
Diário de Notícias. A floresta estava a arder em João Ferino, concelho de Santa Cruz (vertente 
sul), na Boca das Torrinhas (cordilheira central), nos montados da serra da Boaventura (vertente 
norte), no Pico do Areeiro (cordilheira central), na Ribeira das Cales e no montado da Levada 
do Bom Sucesso (vertente sul).

Na quarta-feira, 03 de setembro, após duas semanas de fogos florestais em toda a ilha, 
o editorial do Diário de Notícias tinha como título “Devastação” e dava conta da enorme 
dimensão da catástrofe.

Os incêndios florestais não são catástrofes exclusivamente naturais, porque nesta ilha 
não há qualquer registo histórico dum fogo provocado por trovoadas secas. Os fogos na Madeira 
são sempre de origem humana (crime e queimadas negligentes) e normalmente começam em 
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matagais ou florestas de árvores exóticas (eucaliptos, acácias, pinheiros), nos dias em que os 
ventos de leste provocam temperaturas acima dos 30ºC e valores muito baixos de humidade 
relativa (inferiores a 30 %), propagando-se posteriormente para as áreas de florestas indígenas. 
Foi o que aconteceu, por exemplo em agosto de 1974, em agosto de 1976, em setembro de 
1988 e em agosto de 2010.

Desde o início da atividade da Circunscrição Florestal do Funchal, a 26 de abril de 1952, 
foi em agosto de 1976 que o lume destruiu a maior área florestal. Segundo dados da Direção 
Regional de Florestas, arderam 15.000 ha de florestas e morreram 4.000 cabeças de gado. A 
reportagem do Diário de Notícias (Madeira), de 13 de Agosto, informava que, pela primeira 
vez na Madeira, um Aviocar tinha feito um reconhecimento aéreo, tendo detetado incêndios 
isolados nos seguintes locais: - Curral dos Romeiros; Caminho dos Pretos; Terreiro da Luta; Pico 
Alto; Montado dos Lojas (quase todo destruído); Montado do Bom Sucesso (todo queimado); 
Ribeira das Cales; Avista Navios (Montado do Barreiro); Sítio das Furnas; Lamaceiros.

Em agosto de 2010, segundo os dados revelados pela Direcção Regional de Florestas, 
o fogo consumiu 8.900 ha de coberto vegetal, o que corresponde a 11% da área da Ilha da 
Madeira. Esta catástrofe assumiu particular gravidade, pela perda de biodiversidade na 
formação arbustiva do último andar fitoclimático e pela dimensão da termoclastia das rochas 
da cordilheira central, agravando significativamente a vulnerabilidade na cabeceira das ribeiras 
relativamente à aluvião de 20 de Fevereiro desse ano.

“Desde o início do século XIX até Dezembro de 2011 foram registadas 39 cheias repentinas 
associadas a desmoronamentos e deslizamentos de rochas e lamas, constituindo o tipo de 
catástrofe natural mais frequente, com maior capacidade de destruição de equipamentos e 
que provoca mais mortes na Ilha da Madeira (Quadro I).

(…) A cheia que provocou mais vítimas mortais foi a de 9 de Outubro de 1803. Os números 
oficiais referem a existência de cerca de 600 mortos, mas uma carta da época aponta para 
1000 mortos e desaparecidos, a maioria no Funchal, num altura em que e concelho tinha 
aproximadamente de 25.000 habitantes e na ilha residiam cerca de 90.000 pessoas.

(…) A mais grave (do século XXI) foi a de 20 de Fevereiro de 2010, que provocou 43 
mortos, 6 desaparecidos, 250 feridos, 600 desalojados, enormes danos no comércio e grande 
destruição das redes viárias, especialmente nos concelhos do Funchal, Ribeira Brava, Santa 
Cruz e Câmara de Lobos. Os prejuízos globais foram avaliados em 1.080 milhões de euros” 
(Quintal e PolicarPo, 2012: 38-40).

Quadro I
Aluviões, 1803-2011

Mês Número de Aluviões

Setembro 3

Outubro 11

Novembro 4

Dezembro 5

Janeiro 5

Fevereiro 4

Março 6

Abril 1

TOTAL 39

Fonte: Quintal e PolicarPo, 2012.
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2. Agir no presente

Em 1994, a Câmara Municipal criou o Parque Ecológico do Funchal na zona montanhosa 
sobranceira à cidade. A vasta propriedade concelhia, com uma área de 10 km2, tinha estado 
durante muito tempo sujeita a um intenso pastoreio, na parte mais alta, e à expansão 
descontrolada de eucaliptos e acácias nas terras mais baixas. Em 1995 foram retiradas 
1.300 ovelhas e cabras e em 1996 começou um programa de reflorestação com os seguintes 
objetivos:

- recuperar as formações vegetais primitivas; 
- minimizar as condições de propagação de fogos;
- reduzir a erosão e diminuir os efeitos catastróficos das cheias; 
- aumentar a infiltração das águas e reforçar as nascentes.

Em setembro de 2001 a Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal (AAPEF) 
solicitou autorização à Câmara para concentrar a sua atividade na zona mais alta do parque, 
na área do Pico Areeiro, entre os 1700 e os 1800 metros de altitude. O risco era grande, mas 
maior era o desafio de criar um oásis num deserto de montanha. Ali a autorregeneração era 
praticamente impossível porque todo o coberto vegetal tinha desaparecido e nalguns espaços já 
nem solo havia. Onde a rocha madre aflorava só com a criação dum novo solo em cada caldeira 
seria possível instalar as plantas pioneiras para uma nova sucessão biológica.

Figura 1
Localização do Parque Ecológico do Funchal (mapa: Nélia Susana Ferreira).
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Em outubro 2001 nasceu o projeto “Oásis num Deserto de Montanha”. Desde então 
os voluntários da AAPEF trabalham na plantação e manutenção de espécies adequadas às 
características daquele ecossistema. De outubro a março decorre o período de plantação. 
Entre abril e setembro são executados trabalhos de manutenção e regas. Para que as plantas 
aproveitem da melhor maneira a água e sejam menos afetadas pelas variações de temperatura, 
as caldeiras são cobertas com uma camada de estilha, ramagem de giesta ou feiteira seca. São 
construídas proteções de pedra para que o vento não moleste as jovens plantas. Só assim é 
possível garantir o sucesso da plantação num ambiente particularmente difícil. 

Uma área que estava completamente desertificada começou a ostentar as cores da 
biodiversidade. A floração de três arbustos endémicos da Madeira – piorno (Teline maderensis), 
massaroco (Echium candicans) e estreleira (Argyranthemum pinnatifidum) – constituiu a pri-
meira vitória na longa batalha de recuperação dum deserto pedregoso.

Milhares de loureiros (Laurus novocanariensis), cedros-da-madeira (Juniperus cedrus 
subsp. maderensis), urzes-molares (Erica arborea), urzes-das-vassouras (Erica platycodon 
subsp. maderincola) e uveiras-da-serra (Vaccinium padifolium) cresceram saudavelmente, o 
que confirmava a justeza da sua seleção como espécies adequadas ao ambiente climático da 
alta montanha, caracterizado por expressivas amplitudes térmicas diurnas e anuais, períodos 
de ventos fortes, formação de geadas, precipitação de neve e granizo, grande variação da 
humidade atmosférica e do solo entre o Inverno e o Verão. Também  começaram a surgir, 
sem intervenção humana, flores de herbáceas endémicas – armérias-da-madeira (Armeria 
maderensis), violetas-da-madeira (Viola paradoxa), leitugas (Tolpis macrorhiza) – e indígenas, 
com destaque para a enorme população de andríalas (Andryala varia).  

Mas nem só as plantas estavam regressando. Durante a primavera e o verão tornou- 
-se belíssimo o espetáculo das borboletas – maravilha (Colias crocea), acobreada-da-madeira 
(Lycaena phlaeas phlaeoides), azulinha (Lampides boeticus), sátiro-da-madeira (Hipparchia 
maderensis).

 Aproveitando os esconderijos criados pela nova vegetação, os casais de corre-caminhos 
(Anthus berthelotti madeirensisis) e de melros pretos (Turdus merula cabrerae) começaram a 
nidificar. 

Esta área já estava a funcionar como banco genético e foco difusor das plantas indígenas 
para as montanhas envolventes, quando, a 13 de agosto de 2010, o fogo, com origem em 
terrenos infestados de eucaliptos e acácias, localizados entre a Ribeira da Lapa e a Eira do 
Serrado, a cerca de 1000 metros de altitude e impelido por rajadas de vento superiores a 100 
km / hora, destruiu aproximadamente 90% da vegetação do Parque Ecológico do Funchal. Na 
área plantada pela AAPEF pouco sobreviveu.

Entretanto, em outubro de 2005, a AAPEF tinha comprado o Montado do Cabeço da Lenha, 
um terreno com 5,3 ha, localizado na Achada Grande, entre os 1500 e os 1550 metros de altitude, 
com o objetivo de criar um Campo de Educação Ambiental. A casa foi recuperada e transformada 
em centro de educação ambiental. Foram erradicadas espécies infestantes (Eucalyptus globulus, 
Ulex europaeus, Cytisus scoparius, Cistus monspeliensis) e até março de 2010 foram plantadas 
quase 20.0000 plantas de cerca de 30 espécies indígenas. Também esta área foi arrasada pelo 
fogo nos dias 13 e 14 de agosto de 2010 (Figura 3). Nem a casa escapou.

Apesar do fortíssimo revés, a AAPEF estava determinada em colaborar na recuperação da 
biodiversidade. Logo em agosto começaram os trabalhos de limpeza da vegetação ardida e a 
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Figura 2
Campo de Educação Ambiental do Cabeço da Lenha, Pico do Areeiro, 06 de agosto de 2010.
Foto: Raimundo Quintal.

Figura 3
Campo de Educação Ambiental do Cabeço da Lenha, Pico do Areeiro, 21 de agosto de 2010.
Foto: Raimundo Quintal.
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preparação do solo para receber as novas plantas na área próxima do topo do Pico do Areeiro 
(3 ha), no Campo de Educação Ambiental do Cabeço da Lenha (5,3 ha) e na Achada Grande 
(3 ha) na zona do Parque Ecológico que confronta com o Campo de Educação Ambiental. 
“RENASCER DAS CINZAS” foi a denominação atribuída ao projeto de reflorestação dos três 
núcleos (Figura 4).

Em agosto de 2010, o fumo ainda maculava a atmosfera silenciosa das serras do Areeiro 
quando dezenas de voluntários da Associação dos Amigos do Parque Ecológico iniciaram 
o duríssimo trabalho de corte dos esqueletos calcinados de milhares e milhares de árvores 
e arbustos. Foram horas, dias, semanas, meses de profunda tristeza. Quando o cansaço se 
misturava com as cinzas, o desalento crescia e a ameaça da desistência pairava. A esperança 
de voltar a ver flores foi mais forte!

Até ao princípio de outubro, quase todos os sábados, entre 40 a 50 voluntários estiveram 
empenhados na limpeza da vegetação queimada, na armação do solo com barreiras contra a 
erosão e na trituração dos ramos secos para produção de estilha e composto orgânico. Nesse 
período foi dada uma atenção muito especial às uveiras-da-serra (Vaccinium padifolium) e aos 
loureiros (Laurus novocanariensis), que começavam a lançar os primeiros rebentos a partir das 
raízes.

Figura 4
Áreas onde os voluntários da Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal trabalham na recuperação da 
biodiversidade.
Mapa: Nélia Susana Ferreira).

Pico do Areeiro - Ilha da Madeira
Uma experiência de recuperação da biodiversidade



860

Entretanto, em setembro de 2010 a AAPEF começou a construir um viveiro de plantas 
indígenas da Madeira, num terreno emprestado na Quinta Jardins do Lago. O viveiro concilia a 
produção de plantas da flora madeirense para repovoar as áreas ardidas, com a reutilização de 
resíduos de embalagens. As sementeiras são feitas em caixas de esferovite usadas no transporte 
de produtos congelados. As pequeninas plantas são repicadas para embalagens de tetrabrik e 
garrafas de plástico, que são acondicionadas em caixas de plástico, fornecidas pela estação de 
transferência de resíduos sólidos do Funchal, e finalmente instaladas sobre paletes de madeira.

De outubro de 2010 até ao fim de março de 2011 os voluntários da AAPEF dedicaram-
-se, essencialmente, a plantar nos espaços já limpos. Na primeira época de plantação pós 
fogo foram colocadas no solo 2.576 plantas, de 27 espécies indígenas (Quadro II), fornecidas 
pelos viveiros da Direção Regional de Florestas, por pessoas amigas e, a partir de janeiro de 
2011, pelo novo viveiro da Associação (1.429 plantas de 19 espécies). Foi colocada estilha nas 
caldeiras, com o objetivo de aumentar a retenção de água no solo e minimizar os efeitos das 
variações de temperatura nas raízes.

Em abril de 2011 começou uma nova etapa, que se prolongou até outubro e que no 
essencial se desenvolveu em torno de três objetivos: - limpeza das plantas ardidas; armação do 
solo para futuras plantações; manutenção da área já plantada. 

Na segunda época de plantação, entre outubro de 2011 e março de 2012, saíram do 
viveiro da Associação com destino às áreas ardidas 8.012 plantas; vários amigos ofereceram 
mais 641 plantas. No total foram plantadas 8.653 plantas, de 32 espécies da flora madeirense 
(Quadro II). 

Em setembro de 2012 ficou concluída a limpeza da vegetação ardida no Campo de 
Educação Ambiental do Cabeço da Lenha, na zona de plantação próxima do topo do Pico do 
Areeiro e numa área de 3 ha na Achada Grande.

Na terceira época de plantação, de outubro de 2012 a março de 2013, foram plantadas 
9.643 plantas de 35 espécies (Quadro II). Todas as plantas foram produzidas pelo viveiro da 
AAPEF, com exceção de 400 cedros-da-madeira (Juniperus cedrus subsp. maderensis), 400 
faias-das-ilhas (Myrica faya), 300 massarocos (Echium candicans), 20 perados (Ilex perado) e 
12 fustetes (Berberis maderensis) fornecidos pela Direção Regional de Florestas, que recebeu 
em troca 600 vinháticos (Persea indica) e 500 gerânios-da-madeira (Geranium maderense) 
produzidos no viveiro da AAPEF.

Após o incêndio de agosto de 2010 e até março de 2013, exclusivamente com trabalho 
voluntário e propositadamente sem recurso a subsídios governamentais ou a verbas comunitá-
rias, a AAPEF plantou, nas três áreas localizadas no maciço montanhoso do Pico do Areeiro, entre 
os 1500 e os 1800 metros de altitude, 20.872 plantas, pertencentes a 41 espécies endémicas 
e indígenas da Madeira, sendo 11 arbóreas, 17 arbustivas, 2 subarbustivas, 2 trepadeiras, 8 
herbáceas e 1 feto (Quadro II).

A análise do Quadro II revela, ainda, que o loureiro (Laurus novocanariensis) foi a espécie 
com maior número de exemplares plantados (8.727). A aposta nesta árvore foi motivada por 
três razões: - a elevada taxa de sucesso e o rápido crescimento nas plantações realizadas no 
período 2001-2010; a capacidade de sobreviver aos fogos; a facilidade de colher sementes e de 
produzir mudas.

A experiência também aconselhava uma forte aposta no cedro-da-madeira (Juniperus 
cedrus subsp. maderensis). No entanto, a dificuldade em multiplicar esta espécie no viveiro da 
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Quadro II
Espécies e número de plantas utilizadas pela Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal nas três áreas de 
recuperação da biodiversidade

Espécie Porte Out. 2010
Mar. 2011

Out. 2011
Mar. 2012

Out. 2012
Mar. 2013 Total

Aichryson divaricatum Herbácea 3 459 5 467

Argyranthemum pinnatifidum subsp. pinnatifidum Arbusto 271 861 354 1.486

Berberis maderensis Arbusto 0 0 12 12

Clethra arborea Árvore 20 138 0 158

Dactylorhiza foliosa Herbácea 0 12 0 12

Echium candicans Arbusto 120 862 368 1.350

Erica arborea Arbusto 300 0 0 300

Erica platycodon
subsp. maderincola Arbusto 300 79 22 401

Erysimum bicolor Arbusto 2 188 577 767

Euphorbia mellifera Arbusto 9 2 0 11

Geranium palmatum Herbácea 2 4 47 53

Geranium maderense Herbácea 11 6 50 67

Hypericum grandifolium Arbusto 6 153 99 258

Ilex perado Árvore 0 10 20 30

Isoplexis sceptrum Arbusto 0 0 2 2

Juniperus cedrus subsp. maderensis Árvore 200 200 400 800

Laurus novocanariensis Árvore 356 3.247 5.124 8.727

Matthiola maderensis Herbácea 0 0 17 17

Melanoselinum decipiens Herbácea 233 1.007 718 1.958

Musschia wollastonii Subarb. 0 2 2 4

Myrica faya Árvore 100 200 400 700

Ocotea foetens Árvore 23 70 100 193

Pericallis aurita Arbusto 15 10 20 45

Persea indica Árvore 6 39 50 95

Phyllis nobla Arbusto 455 630 237 1.322

Picconia excelsa Árvore 6 12 20 38

Ranunculus cortusifolius Herbácea 0 156 324 480

Rhamnus glandulosa Árvore 0 24 10 34

Rosa mandonii Arb. trep. 1 0 10 11

Ruscus streptophyllus Subarb. 0 0 1 1

Sambucus lanceolata Árvore 1 1 85 87

Salix canariensis Árvore 21 0 6 27

Semele androgyna Arb. trep. 7 11 6 24

Sibthorpia peregrina Herbácea 4 22 31 57

Sideritis candicans Arbusto 0 1 0 1

Sonchus fruticosus Arbusto 0 0 18 18

Sonchus pinnatus Arbusto 0 1 1 2

Sorbus maderensis Arbusto 4 0 0 4

Teline maderensis Arbusto 0 18 62 80

Vaccinium padifolium Arbusto 100 200 400 700

Woodwardia radicans Feto 0 28 45 73

Total 2.576 8.653 9.643 20.872

Fonte: Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal.
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AAPEF, impediu uma plantação maciça. Os 800 exemplares plantados foram fornecidos pelos 
viveiros da Direção Regional de Florestas.

As estreleiras (Argyranthemum pinnatifidum subsp. pinnatifidum) e os massarocos 
(Echium candicans) são os arbustos com maior número de exemplares plantados, porque, para 
além de se adaptarem com facilidade aos solos pobres, produzem manchas floridas de notável 
beleza dois a três anos após a plantação.

O aipo-de-gado (Melanoselinum decipiens) foi a herbácea mais plantada. Trata-se duma 
espécie monocárpica, que apenas vive dois ou três anos, que tem um extraordinário desempenho 
ornamental, que se multiplica facilmente e que ajuda a produzir composto orgânico com a 
abundante folhagem.

Na primeira época de plantação (outubro de 2010 – março de 2011) foram plantadas 300 
urzes-molares (Erica arborea) e 300 urzes-das-vassouras (Erica platycodon subsp. maderincola), 
espécies que predominavam nas formações arbustivas destruídas pelo fogo. No inverno 2011-
2012 começou a observar-se nas vertentes mais expostas ao alíseo uma enorme germinação das 
sementes das urzes, com especial relevância para a Erica arborea. Graças à autorregeneração 
não foi mais necessário plantar urzes-molares e só na zona mais próxima do cimo do Pico do 
Areeiro têm sido plantadas algumas urzes-das-vassouras. A urze-rastejante (Erica maderensis) 
também está a recuperar bastante bem sem qualquer ajuda humana. 

Figura 5
Campo de Educação Ambiental do Cabeço da Lenha, Pico do Areeiro, 27 de abril de 2013.
Foto: Raimundo Quintal.
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Para além do crescimento das populações das três espécies de urzes, por via seminal, 
é já bem visível a rebentação por touça da quarta ericácea da formação vegetal de altitude, 
a uveira-da-serra (Vaccinium padifolium). Estes arbustos endémicos da Madeira, que 
sobreviveram ao fogo, voltarão este ano a produzir mirtilos. Onde o lume queimou mais fundo 
e a autorregeneração não se vislumbra, já foram plantados 700 exemplares, criados a partir do 
enraizamento de estacas. 

O reaparecimento da formação arbustiva de altitude é fundamental para aprisionar 
os blocos e as lascas de basalto, aumentar significativamente a precipitação de contacto e 
alimentar as nascentes localizadas entre as escoadas basálticas e as camadas de tufos vulcânicos 
subjacentes.

3. Investir corretamente na construção do futuro

O Pico do Areeiro integra o Maciço Montanhoso Central da Ilha da Madeira, que está 
classificado como Reserva Geológica e de Vegetação de Altitude no Parque Natural da Madeira e 
como Zona Especial de Conservação (ZEC) na Rede Ecológica Europeia - NATURA 2000. Possui um 
Plano de Ordenamento e Gestão com o objetivo de assegurar o bom estado de conservação. 

Em Agosto de 2010, o fogo, indiferente aos instrumentos legais de proteção, arrasou a área 
onde existia a única população de sorveiras (Sorbus maderensis). “O estado de conservação antes 
do incêndio colocava este táxone na categoria Em Perigo Crítico, de acordo com as categorias 
IUCN (2001). Presentemente a ameaça é mais real com a diminuição do número de indivíduos.

(…) Nos primeiros meses do ano 2011, iniciou-se uma ação de reintrodução de sorveiras 
na natureza (no sitio do Pico dos Melros, junto à estrada regional nº 202 que liga o Poiso ao 
Pico do Areeiro) de modo a se restabelecer, tanto quanto possível, a população original. Neste 
sentido foram introduzidas 50 plantas as quais obtidas por sementes provenientes da população 
que foi destruída pelo fogo, sendo representativas da diversidade genética natural” (DRFCN – 
“Reintrodução da espécie Sorbus maderensis – Sorveira”).

Em Março de 2013, começou a ser implementado naquela área um projeto privado 
de reflorestação, aprovado pela Secretaria do Ambiente e com financiamento europeu. Ao 
contrário do recomendado pelas boas técnicas de recuperação da biodiversidade num biótopo 
muito fragilizado e com fortes declives, as máquinas pesadas mobilizaram o solo na abertura de 
acessos, que para além de rasgarem a paisagem, são novos caminhos para a erosão. O que ali 
está a ser feito é caro e perigoso (Figura 6).

Porque as uveiras e os loureiros estavam a rebentar de touça, as sementes das urzes 
estavam a germinar muito bem e algumas das pequenas sorveiras estavam vivas, a intervenção 
humana naquela vertente deveria limitar-se à introdução nas clareiras, com a ajuda de 
enxadas e não de escavadoras, de loureiros, perados, sorveiras, fustetes, cedros-da-madeira, 
massarocos, estreleiras, goivos-da-serra, aipos-do-gado.

A recuperação da biodiversidade no Pico do Areeiro e em todo o maciço montanhoso central 
ainda está numa fase incipiente. O processo será longo e exigirá um forte empenhamento do 
governo regional, das câmaras municipais, das associações ambientalistas e dos proprietários dos 
terrenos. No entanto, a experiência ensinou-nos que, mesmo com escassos recursos financeiros, 
é possível ajudar as montanhas a cobrirem-se com o manto verde primitivo. Para atingir esse 
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objetivo, os novos projetos de repovoamento vegetal deverão apostar exclusivamente na 
plantação de espécies endémicas e indígenas já testadas com sucesso, movendo o mínimo de 
solo e não alterando a topografia.

Concomitantemente, na linha dos ensinamentos históricos citados na primeira parte deste 
artigo, é necessário assumir que o pastoreio é incompatível com a evolução das associações 
vegetais e é um fator de elevado risco no equilíbrio dos ecossistemas da alta montanha.

Mas para que o lume não volte a escalar o maciço montanhoso central, é necessário 
reduzir drasticamente as condições do seu nascimento e crescimento a menores altitudes. Os 
pinheiros bravos estão a ser dizimados pelo nemátodo, os eucaliptos, as acácias e as canas-viei-
ras invadem antigas terras de cultivo. A acumulação de combustível nos matagais suburbanos e 
na faixa altitudinal suprajacente às habitações potencia os incêndios florestais.

Em agosto de 2010 o fogo foi impelido pelo vento para a alta montanha, em julho de 
2012 desceu e gerou grande pânico e destruição nas zonas habitadas nos concelhos do Funchal 
e Santa Cruz. 

A desejável redução dos focos de incêndio só acontecerá quando, as matas de exóticas 
infestantes e os matagais forem limpos periodicamente ou substituídos por prados. A biomassa 
poderá ser utilizada na produção de eletricidade e os prados poderão ser valorizados com a 
apascentação sustentável de gado ovino.

Figura 6
Área onde existiu um núcleo de sorveiras (Sorbus maderensis) no Pico do Areeiro e onde decorre um projeto privado de 
reflorestação - 20 de abril de 2013.
Foto: Raimundo Quintal.
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4. Conclusão

As aluviões no outono e inverno e os incêndios florestais no verão são as catástrofes que 
mais marcaram a história da Madeira. O conhecimento das ocorrências e dos locais atingidos, 
especialmente nos últimos dois séculos, aconselha a adoção duma nova estratégia de gestão do 
território insular, que privilegie a recuperação das formações vegetais indígenas e o combate 
às plantas infestantes, com o objetivo de reduzir o número de fogos e a violência das cheias 
repentinas. O problema das catástrofes deverá, também, ser encarado como uma oportunidade 
para promover um desenvolvimento mais ecológico e gerador de novos empregos.
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