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Eufórbias do Algarve

Plantas comuns mas muito pouco conhecidas,
quase sempre com propriedades tóxicas.

A família das Euforbiáceas (Euphorbiaceae) constitui um vasto e variado grupo de plantas
com flor, contando actualmente com mais de 240 géneros e cerca de 5.000 espécies, sobretudo
concentradas na América tropical e África mas estendendo-se também às regiões temperadas.
Existe uma grande diversidade morfológica, desde logo porque aqui estão incluídas ervas,
arbustos e árvores, mas igualmente plantas espinhosas, suculentas ou semelhantes a cactos.
As folhas são alternas (raramente opostas), em geral simples (inteiras ou dentadas) e providas de apêndices basais (estipulas) por vezes ausentes, reduzidos a pêlos, glândulas ou espinhos. As flores são unisexuais, podendo ocorrer na mesma planta (monóica) ou em plantas distintas (dióica). Apresentam-se quase sempre pouco vistosas e agrupadas em inflorescências. As
tépalas (pétalas e sépalas não diferenciadas), geralmente em número de 5, dispõem-se em um
ou dois verticilos ou podem mesmo estar ausentes. Na flor masculina surgem 1 a 15 estames,
por vezes mais, livres ou soldados entre si. O ovário tripartido das flores femininas está colocado
acima das restantes peças florais, originando um fruto (cápsula) que, na maturidade, se abre em
2 ou 3 valvas ou cocas.
Algumas euforbiáceas são bem conhecidas pelo seu grande interesse económico. Aqui se
incluem, por exemplo, a mandioca (Manihot esculenta), a purgueira (Jatropha curcas) ou a árvore-da-borracha (Hevea brasiliensis), para além de diversas espécies de uso ornamental ou medicinal (muitas das quais também tóxicas).
A classificação da família das Euforbiáceas, como a das plantas superiores em geral, está a
atravessar um período conturbado, com análises morfológicas e genéticas nem sempre coincidentes. Por exemplo, a antiga e vasta Sub-família Phyllanthoidea, com mais de 50 géneros e
2.500 espécies, incluindo o tamujo (Flueggea tinctoria), é hoje considerada como uma família à
parte (Phyllanthaceae). Para além do tamujo, ocorrem no Algarve umas 32 espécies de euforbiáceas, agrupadas em 5 géneros: Mercurialis, Ricinus, Chrozophora, Chamaesyce e Euphorbia.

Flueggea
O tamujo (Flueggea tinctoria) é um arbusto característico dos leitos de cheia das ribeiras
do Nordeste Algarvio (Vascão, Foupana). Atinge 1,5 m de altura, com ramos flexíveis e muito
espinhosos. As folhas, ovais e pequenas (1-1,5 cm) dispõem-se em
duas fiadas opostas. As flores aparecem entre Fevereiro e Abril, masculinas e femininas em plantas separadas. As masculinas estão dispostas em fascículos laterais, cada uma com 5 a 6 tépalas esverdeadas e igual número de estames. As flores femininas, solitárias ou em
grupos de 2 a 3, possuem um pedúnculo comprido e frouxo. Os frutos
são muito pequenos (2-4 mm), avermelhados, dividindo-se em 3 valvas, cada uma com 2 sementes. Da madeira e raízes desta planta
Flueggea tinctoria ( )
pode extrair-se um pigmento usado em tinturaria, enquanto os ramos
foram tradicionalmente usados em cercas para o gado ou para fabricar vassouras artesanais.

Mercurialis
Género de plantas assim designado por Lineu em homenagem a Geronimo Mercuriali,
médico italiano do séc. XVI. Trata-se de ervas, com folhas opostas, relativamente grandes (1-8
cm), ovadas a lanceoladas. Flores pequenas com 3 tépalas esverdeadas, masculinas e femininas em plantas separadas, as primeiras com 8 a 15 estames e reunidas em longas espigas, as
segundas solitárias ou em pequenos grupos, ambas sempre na axila das folhas. Frutos com
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menos de 1 cm de diâmetro, igualmente esverdeados, divididos em 2 valvas, cada uma com
uma só semente. Ocorrem no Algarve 4 espécies. A erva-mercurial (Mercurialis ambigua)
é uma planta anual que não ultrapassa 50 cm
de altura, muito comum em terras cultivadas e
campos abandonados, sendo usada como
laxante. A mercurial-vivaz (Mercurialis perennis) possui um grande rizoma subterrâneo, de
onde parte um caule aéreo curto (até 40 cm),
aparecendo nalguns locais húmidos com solos
férteis (Serra de Monchique, Vale da Benémo- Mercurialis ambigua ( )
Mercurialis perennis ( )
la). A planta fresca é considerada venenosa
mas por vezes consumida como purgante, nomeadamente por certos animais (cães).

Ricinus
O rícino, bafureira ou carrapateiro (Ricinus communis) é um arbusto com ramos grossos,
lenhosos e ocos, comum em baldios, sebes, margens de caminhos e ribeiras, podendo atingir
vários metros de altura. As folhas, alternas, são enormes (até 60 cm), em forma de palma fendida em 5 a 9 segmentos. Ramos e folhas apresentam geralmente um tom vermelho-púrpura,
estando cobertos por uma espécie de cera esbranquiçada. Esta planta é monóica, com cachos
piramidais de flores no cimo dos ramos. As flores masculinas, dispostas na parte inferior das
inflorescências, têm 5 tépalas e numerosos estames soldados em volta de um eixo ramificado, parecendo pequenas couves-flor amareladas. As flores femininas cedo perdem as tépalas, deixando exposto o ovário encimado por
3 estigmas bifurcados e acastanhados. O fruto, verde,
com 1-2 cm de diâmetro, é globoso e está coberto por
espinhos longos e moles. Ao amadurecer assume uma
cor vermelha característica, abrindo-se em 3 valvas, cada
uma com uma grande semente lisa, brilhante, castanhoavermelhada e diversamente manchada, assemelhandose, à primeira vista, com uma carraça, daí os nomes porque a planta é conhecida (ricinus, em
latim, significa justamente carraça). As sementes de rícino são extremamente
venenosas e a ingestão de umas poucas pode provocar a morte. A toxina
(ricina) é uma proteína que, durante a produção do afamado óleo de rícino, é
solubilizada e destruída pelo calor. Deste modo, o óleo das sementes
(ricinoleína) tem sido usado de forma segura desde tempos muito antigos,
principalmente como medicamento purgante, apesar do seu sabor desagradável. Hoje, encontra
várias outras aplicações, nomeadamente para fabrico de biodiesel, lubrificantes e vernizes.

Chrozophora
O tornassol-dos-franceses (Chrozophora tinctoria) é uma erva anual com caules até 50
cm, cobertos de um feltro acinzentado. Folhas romboidais,
grandes. Nesta espécie, as flores femininas, solitárias, estão
colocadas na base das espigas de flores masculinas, comportando, respectivamente, 10 e 5 tépalas amareladas. O fruto é algo carnudo e verrugoso, acinzentado quando maduro,
com cerca de 1 cm, abrindo-se em 3 valvas, cada uma com
uma semente. Esta planta é bem conhecida por conter um
pigmento cuja cor varia de acordo com a acidez do meio: vermelho em meio ácido, azul em meio alcalino. O tornassol tem
sido utilizado como corante têxtil e alimentar, para além de
ser um indicador comum em análises de laboratório. No Algarve, esta espécie pode ser encontrada em campos e margens de caminhos, sobretudo no Barrocal.
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Euphorbia / Chamaesyce
Este é um dos mais diversificados géneros de plantas, contando ao todo com umas 2160
espécies. Tal abundância tem encorajado alguns botânicos a subdividirem o grupo em cerca de
40 géneros distintos (dos quais apenas dois para a nossa flora: Chamaesyce e Euphorbia). No
entanto, a tendência mais recente é para manter todas estas espécies reunidas no género
Euphorbia, nome que constitui também uma homenagem de Lineu, desta feita dedicada ao
médico grego Euphorbus (sécs. I AC e DC). Trata-se de ervas anuais, plantas perenes lenhosas
ou mesmo plantas suculentas, todas elas caracterizadas por conterem um suco leitoso (látex)
quase sempre cáustico e tóxico. As folhas podem
2
ter disposição alterna ou oposta, sendo, nalgumas espécies, acompanhadas de estípulas. As
1
4
flores são uma das particularidades mais notá3
veis destas plantas pois encontram-se reunidas
no interior de um “ciátio”, invólucro em forma de
A
B
C
cálice constituído por 4 a 5 brácteas soldadas
entre si e outras tantas glândulas produtoras de Inflorescência de Euphorbia. A. Disposição dos ciátios, protegidos por
férteis”; B. Aspecto de um ciátio; C. Estrutura interna de um ciátio;
néctar, capaz de atrair insectos polinizadores. “folhas
1. Brácteas; 2. Glândulas nectaríferas; 3. Flor masculina; 4. Flor feminina.
Cada ciátio inclui uma flor feminina, reduzida ao
ovário, rodeada por 10 ou mais flores masculinas reduzidas a um estame, pelo que facilmente se
poderá pensar estarmos em presença de uma só flor hermafrodita. Por seu lado, os ciátios estão
normalmente reunidos em grupos ou inflorescências, protegidos por “folhas férteis”. Os frutos
são cápsulas divididas em 3 cocas, cada uma delas contendo uma semente.
A poinsétia ou estrela-de-Natal (Euphorbia pulcherrima) é, sem dúvida, a eufórbia mais
conhecida pelo público em geral, mas trata-se de um arbusto oriundo
do México, cultivado como ornamental devido às folhas férteis vermelhas e muito vistosas. De resto, ocorrem no Algarve mais 25 espécies
de eufórbias, na sua maioria plantas herbáceas de flores esverdeadas
que passam facilmente despercebidas, sendo que algumas delas
foram também introduzidas no nosso país, encontrando-se, no entanto, mais ou menos assilvestradas.
Cerca de metade destas espécies vive em terras cultivadas, pastagens, searas, campos
abandonados, jardins e caminhos, tratando-se geralmente de ervas anuais que não ultrapassam
os 50 cm de altura. A maleiteira-grisalha (Chamaesyce canescens) é uma pequena planta rasteira com folhas opostas, arredondadas, e glândulas do ciátio prolongadas por apêndices petalóides brancos. Muito semelhantes são a maleiteira-prostrada (Chamaesyce prostrata) e a maleiteira-serpentina (Chamaesyce serpens), espécies oriundas da América do Norte, mais frequen-

Chamaesyce canescens

Chamaesyce prostrata

Chamaesyce maculata

tes em lugares muito pisoteados como fendas de calçadas, jardins e caminhos. Igualmente de
origem americana é a maleiteira-manchada (Chamaesyce maculata), uma planta rasteira frequente nas vias férreas, com folhas manchadas de cor púrpura tal como os apêndices glandulares. A maleiteira-avermelhada (Chamaesyce nutans) é também uma espécie introduzida, com
tons avermelhados ou amarelados, mas de caules mais ou menos erectos que podem atingir 60
cm de altura. Todas estas espécies se distinguem das restantes que integram o género Euphorbia por possuírem estipulas na base das folhas. A erva-maleiteira (Euphorbia helioscopia) distingue-se bem pelas folhas férteis arredondadas que possui na base das inflorescências e que
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Euphorbia helioscopia

Euphorbia segetalis

Euphorbia exigua

Euphorbia falcata

Euphorbia peplus

Euphorbia serrata

se dispõem em forma de estrela. Duas espécies muito semelhantes, frequentes nas terras cultivadas, são a ésula-dos-campos (Euphorbia medicaginea) e a alforva-brava (Euphorbia segetalis), de folhas lineares ou lanceoladas e abundantes inflorescências no cimo dos caules. A leiteira-das-três-quilhas (Euphorbia falcata) caracteriza-se pelas folhas geralmente dobradas e de
ponta aguçada. Outras pequenas ervas, comuns um pouco por todo o Algarve, são a ésulamenor (Euphorbia exigua), de folhas estreitas, e a ésula-redonda (Euphorbia peplus), de
folhas ovadas. Apesar de ter um tamanho semelhante à de todas as espécies anteriores, a leiteira-dentada (Euphorbia serrata) é já uma planta vivaz, com raízes lenhosas e folhas miudamente serrilhadas.

Chamaesyce peplis

Euphorbia portlandica

Euphorbia paralias

Nos terrenos arenosos do litoral podem encontrar-se mais 5 espécies de eufórbias. A maleiteira-das-areias (Chamaesyce peplis), é uma erva anual que vive prostrada, sobre dunas e
areias marítimas. As restantes espécies são plantas vivazes, de base lenhosa e porte mais ou
menos erecto. A morganheira-dos-estuários (Euphorbia portlandica) é uma pequena planta
característica dos matos e prados das dunas secundárias e bolsas arenosas de rochedos litorais.
De maior porte (até 70 cm de altura) e com caules bastante carnudos é a morganheira-daspraias (Euphorbia paralias). A morganheira-bética (Euphorbia boetica) é uma espécie endémica do sudoeste da Península Ibérica, comum nos matos secos e arenosos de pinhais costeiros.
Outra espécie que pode aparecer em solos arenosos, mas também à beira de campos e caminhos de todo o litoral, é a ésula-das-areias (Euphorbia terracina), uma planta robusta e muito
ramosa.
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As restantes 8 espécies de eufórbias algarvias são
mais características das zonas florestais e matos do interior
da região. Na Serra de Monchique surgem a ésula-dosbosques (Euphorbia amygdaloides) e o titímalo-deMonchique (Euphorbia paniculata monchiquensis), plantas vivazes de base lenhosa que atingem cerca de 1 m de
altura, a primeira com glândulas do ciátio prolongadas por
dois cornículos alongados, a segunda, um endemismo do
SW de Portugal, com glândulas ovadas sem prolongamentos. Comum nos vales e margens de ribeiras é o titímaloviloso (Euphorbia hirsuta), geralmente muito pubescente
e de tons avermelhados. Em clareiras de matos, pinhais e
montados são frequentes a morganheira-lusitânica
(Euphorbia transtagana), endemismo português com caules subterrâneos lenhosos e caules aéreos muito curtos
(até 30 cm), bem como o trovisco-macho (Euphorbia characias), uma eufórbia de grande porte (até 180 cm), muito
ramosa e pubescente, com glândulas do ciátio castanhoavermelhadas. O titímalo-do-Barrocal (Euphorbia clementei) é uma planta de base lenhosa e médio porte (até 70
cm), muito característica dos matos e pedregais do Barrocal Algarvio. Outras espécies comuns nas clareiras dos
matos calcários são a ésula-angulosa (Euphorbia pterococca) e a ésula-sulcada (Euphorbia sulcata), ervas
anuais que não ultrapassam 30-40 cm de altura.
O látex branco, produzido por todas as espécies de
eufórbias, sai facilmente da planta logo que se corta o caule ou as folhas, solidificando algum tempo depois. As suas
propriedades tóxicas e cáusticas devem-se à presença de
um alcalóide (euforbina), dihidroxicumarina e estéres diterpénicos. Em contacto com a pele e, sobretudo, com as
mucosas (boca, olhos, nariz), o látex produz uma reacção
inflamatória mais ou menos intensa. Mesmo os vapores
que se libertam quando se corta uma eufórbia de bom
tamanho, podem irritar as vias respiratórias e os olhos. Na
maior parte dos casos, uma lavagem repetida com água ou
creme resolve o problema mas, se o contacto com as
mucosas tiver sido mais intenso, é aconselhável recorrer
rapidamente a cuidados médicos.
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