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Magnólias & Co.

Estas plantas com flor, de origem muito antiga,
possuem alguns representantes no Algarve.

Nos últimos vinte anos, a classificação das plantas com flor (Angiospérmicas ou Magnoliófitas) tem sofrido uma enorme revisão, com base na análise e comparação de sequências de
DNA, nomeadamente de genes presentes nos cloroplastos. Como os antigos sistemas taxonómicos se fundamentavam exclusivamente em semelhanças e diferenças morfológicas, as disparidades e a confusão instalaram-se entre os vários textos de referência. Pouco a pouco, porém,
um quadro evolutivo mais nítido tem vindo a surgir, individualizando-se algumas linhagens de
plantas aparentemente mais primitivas do que as Monocotiledóneas e as Dicotiledóneas, os grupos mais numerosos e universalmente reconhecidos.
Tal é o caso da Classe Magnoliopsida, um conjunto relativamente restrito de plantas com
cerca de 9.500 espécies, o qual possuiria um antepassado comum com as Monocotiledóneas,
evoluindo e diferenciando-se autonomamente há já cerca de 140 milhões de anos. Vivem em
todas as áreas tropicais e temperadas do mundo, podendo assumir a forma de grandes árvores,
arbustos, trepadeiras, lianas e, ocasionalmente, ervas. Produtos importantes derivados destas
plantas incluem frutos comestíveis como o abacate ou as anonas, especiarias como a pimenta, o
louro, a noz-moscada, a canela ou a cânfora. Outras espécies são utilizadas como árvores ornamentais (magnólias) ou produtoras de madeira (tulipeiro-da-Virgínia). Muitas destas plantas,
sobretudo as de natureza lenhosa, retiveram várias características primitivas como tépalas
numerosas e separadas, estames petalóides e inflorescências femininas com diversos carpelos
dispostos ao longo de um receptáculo alongado.
São actualmente consideradas 4 Ordens no seio das Magnoliopsida, duas das quais
(Piperales, Laurales) possuem representantes na flora indígena portuguesa, enquanto uma terceira (Magnoliales) é bastante conhecida através das suas espécies ornamentais e alimentares.
Um quarto grupo (Canellales) inclui um pequeno número de espécies relativamente pouco
conhecidas, presentes sobretudo no Hemisfério Sul.
Piperales
Grupo de plantas morfologicamente muito diversas, distribuídas por 6 Famílias, com destaque para as Piperáceas e Aristoloquiáceas, pelo elevado número de espécies que contêm.
As Piperáceas (Piperaceae) constituem a mais vasta família entre as Magnoliopsidas, contando com cerca de 3 mil espécies. Trata-se geralmente de ervas e arbustos, com flores nuas e
pouco atraentes,
dispostas
em
espigas laterais e
erectas. A espécie mais conhecida é a pimenta
(Piper nigrum)1,
planta trepadora
originária
do
Sudeste Asiático.
Esta especiaria
1
2
esteve na base
de históricas rotas marítimas e estratégias mundiais de controlo do respectivo comércio. Mas
muitas outras espécies são utilizadas em diversas partes do mundo como especiarias ou medicamentos. Por exemplo, as folhas do bétel (Piper betle), misturadas com sementes de areca,
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constituem um produto (paan) mascado, de forma social, por toda a Ásia desde tempos imemoriais. No Pacífico, as raízes da kava (Piper methysticum) são utilizadas para preparar uma bebida relaxante. Por seu lado, a peperómia-prateada (Peperomia argyreia)2 e outras espécies
semelhantes, são amplamente cultivadas pelas suas belas folhas ornamentais.
Nas Aristoloquiáceas (Aristolochiaceae) incluem-se plantas herbáceas ou lenhosas, com
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folhas simples e alternas, flores hermafroditas, tubulares e de base globosa intumescida, estames pouco numerosos (6-12) e fruto capsular. Entre as mais de 600 espécies distribuídas pelas
regiões temperadas e tropicais, destacam-se as três presentes na nossa flora. A erva-bicha
(Aristolochia paucinervis)3 é uma planta vulgar em campos, baldios e charnecas, apresentando
um rizoma simples, subterrâneo, de onde emergem numerosos caules aéreos que podem atingir
60 cm de altura. As flores são grandes (3-6 cm), amarelo-esverdeadas com faixas roxas, externamente mais ou menos lisas, saindo entre Fevereiro e Julho. As cápsulas tem o aspecto de um
pequeno figo com 1,5 a 3 cm de comprimento, que acaba por se abrir através de 6 valvas.
Menos frequente no Algarve, em zonas pedregosas e clareiras de matos, é a erva-das-candeias
(Aristolochia pistolochia)4, uma espécie com rizoma dividido em vários tubérculos, flores amareladas tingidas de vermelho no interior do tubo, muito pubescentes mesmo por fora, surgindo
em Abril ou Maio. Por seu lado, a erva-cavalinha (Aristolochia baetica)5,6 é uma espécie que,
em Portugal, apenas ocorre no Algarve, distinguindo-se facilmente das anteriores por se tratar de
uma trepadeira, bastante comum em matos, florestas e zonas rochosas. As flores, que aparecem
entre Outubro e Maio, são claramente encurvadas e de cor púrpura-acastanhada, os frutos ovóides e grandes (2 a 6 cm). Apesar das alegadas virtudes medicinais das Aristoloquiáceas, a verdade é que muitas destas espécies são tóxicas e com comprovados efeitos cancerígenos.
Laurales
Esta Ordem inclui cerca de 2.800 espécies, na sua esmagadora maioria árvores e arbustos
que vivem nas regiões tropical e subtropical. Do ponto de vista morfológico, pouco têm em
comum entre si, sendo este grupo também caracterizado essencialmente pelas suas afinidades
genéticas, calculando-se que se terá originado logo em
inícios do Cretácico. Os mais de 100 milhões de anos
entretanto decorridos, ajudam a explicar a diversidade
hoje existente entre estas plantas. São consideradas
actualmente 7 famílias, apenas uma das quais representada no nosso país.
As Lauráceas (Lauraceae) constituem uma vasta
família de plantas (cerca de 2.500 espécies), de valor
amplamente reconhecido pela sua produção de óleos
essenciais, frutos e madeiras. Possuem folhas inteiras,
alternas e glandulosas, flores hermafroditas ou unisse7
xuais, pequenas e esverdeadas, com 4 a 6 tépalas e 3 a
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4 verticilos de estames, ambos inseridos na margem de um receptáculo discóide, enquanto o fruto é uma baga carnuda. O loureiro (Laurus nobilis)7 é uma espécie comum nos barrancos húmidos e sombrios do Barlavento, Serra de Monchique e Costa Vicentina, frequentemente cultivada
noutros locais. Trata-se de um arbusto ou árvore que raramente ultrapassa 10-15 metros de altura, flores femininas e masculinas em plantas separadas, folhas persistentes, verde-escuras e
grandes (15x5 cm), bagas pequenas (1 a 1,5 cm), primeiro esverdeadas depois negras. Floresce
entre Fevereiro e Maio, amadurecendo os frutos no Outono e sendo as sementes propagadas
pelas aves. Muitas são as tradições e usos associados ao loureiro, a começar com a palavra
“bacharel” que provém do latim “baccae lauri” (bagas de loureiro) uma vez que os finalistas universitários na Idade Média eram galardoados com coroas de loureiro ou louro, à semelhança do
que na Antiguidade acontecia com os vencedores na guerra, nas artes ou no desporto. Origem
semelhante tem a palavra “laureado”. As folhas de louro são um dos condimentos mais utilizados
na cozinha mediterrânica, proporcionando também um óleo essencial usado em perfumaria, pomadas para combater o reumatismo e como analgésico, anti-inflamatório e insecticida.
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Entre outras espécies bem conhecidas da família das Lauráceas, podem destacar-se a
canforeira (Cinnamomum camphora)8, da China e Japão, de cuja casca fervida se obtém, por
sublimação, a cânfora, produto utilizado como estimulante cardíaco e antiséptico pulmonar, a
caneleira-de-Ceilão (Cinnamomum verum)9, de onde se extrai a canela, uma das especiarias
alimentares e aromáticas mais utilizadas, o sassafrás (Sassafras officinale), planta da região
oriental da América do Norte que produz um óleo essencial, utilizado como aromatizante e condimento, possuindo igualmente propriedades estimulantes e carminativas, o abacateiro (Persea
americana)10, de fruto (abacate) bastante apreciado, e a nogueira-da-Austrália (Endiandra palmerstonii), árvore ornamental e produtora de madeira. A laurissilva da Macaronésia (Açores,
Madeira, Canárias) constitui um autêntico refúgio para muitas Lauráceas que outrora se distribuíam por latitudes mais setentrionais, como sejam o vinhático (Persea indica)11, o til (Ocotea
foetens)12, o loureiro-dos-Açores (Laurus azorica) ou o barbusano (Apollonias canariensis)13.
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Magnoliales
Grupo diversificado de árvores, arbustos ou lianas distribuído por 4 famílias e que inclui cerca de 3 mil espécies, nenhuma das
quais ocorre naturalmente em Portugal.
No entanto, algumas destas plantas
são bastante conhecidas devido à sua
utilidade para o ser humano. Pela beleza da sua folhagem e flores grandes e
vistosas aparecem frequentemente cultivadas, em jardins e parques, diversas
magnólias como a magnólia-sempreverde (Magnolia grandiflora)14, originá- 14
15
ria do sudeste dos EUA. Um exemplar
de grande porte (perímetro do tronco: 5,3 m; altura: 26 m), considerado o maior do país, encontra-se na cerca do Convento de Nª Sª do Desterro em Monchique15. As flores brancas e muito
aromáticas surgem no início do Verão, atingindo 30 cm de diâmetro, daí resultando um fruto múltiplo de folículos vermelhos. Igualmente cultivado pelo seu valor ornamental e para produção de
madeira, é o tulipeiro-da-Virgínia
(Liriodendron tulipifera), uma bela
árvore do leste da América do Norte,
que pode atingir 50 metros de altura.
A anoneira (Annona cherimola)16, originária dos Andes, é uma pequena
árvore ou arbusto com 5 a 9 metros
de altura, hoje cultivada em muitos
locais, nomeadamente na Madeira,
pelos seus saborosos frutos múltiplos
16
17
de bagas (anonas). A moscadeira
(Myristica fragrans)17, inicialmente conhecida apenas das Ilhas Banda no Arquipélago das Molucas, foi depois introduzida em várias regiões do mundo para obtenção das sementes, de onde se
retira a noz-moscada e o macis (membrana carnuda que envolve a semente), muito utilizados
em culinária e medicina.
Canellales
A planta mais notável desta Ordem, que conta com 2 famílias e cerca de 130 espécies, é a
caneleira-de-Magalhães (Drimys
winteri)18, uma árvore de folha
persistente, nativa do Chile e
Argentina, cultivada como ornamental e cuja casca foi tradicionalmente usada para combater o
escorbuto, uma vez que é rica em
vitamina C. A caneleira-selvagem
(Canella alba)19 é uma espécie
19
presente nas Antilhas e na Florida, 18
de casca aromática e tonificante,
uma das primeiras plantas a ser trazida para a Europa pelos exploradores espanhóis do séc. XV
que a confundiram com a verdadeira canela.
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