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RESUMO 

 
Os incêndios, cada vez mais frequentes, são uma das muitas causas de destruição da 

vegetação natural, ameaçando hipoteticamente a sua capacidade regenerativa. Este trabalho 
estuda a dinâmica da vegetação após incêndio, no caso particular do Parque Natural de Sintra-
Cascais (PNSC), após o grande incêndio de Agosto de 2000. Os objectivos são: avaliar o efeito 
dos incêndios, particularmente do incêndio de 2000, na capacidade de regeneração da 
vegetação natural do PNSC; estudar a dinâmica da vegetação em resposta ao incêndio de 2000; 
desenvolver uma metodologia aplicável ao estudo da dinâmica da vegetação após incêndio. A 
metodologia baseia-se no método fitossociológico de recolha de dados através de observações 
repetidas para um mesmo local ao longo do tempo, posteriormente tratados por análise de 
correspondências canónicas, matrizes de transição e métricas de avaliação da biodiversidade. 
Conclui-se que o aumento da frequência dos incêndios afecta negativamente as formações 
vegetais dos solos siliciosos, podendo, a longo prazo, vir a afectar as dos solos calcários. A 
metodologia aplicada é mais eficaz na explicação da dinâmica da vegetação nos solos siliciosos, 
em função das variáveis ambientais, do que nos calcários, aparentemente mais dependentes da 
sua estrutura florística. Esta metodologia é aplicável a situações idênticas de regeneração após 
incêndio. 
 
 
Palavras-chave: Dinâmica da vegetação após incêndio, Parque Natural Sintra-Cascais, Método 

fitossociológico, Matrizes de transição, Avaliação da biodiversidade. 
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STUDY OF VEGETATION DYNAMICS IN RESPONSE TO FIRE 
THE CASE OF SINTRA-CASCAIS NATURAL PARK AFTER THE GREAT FIRE OF AUGUST 2000 
 
 

ABSTRACT 

 
The increasing frequency on fires is one of the many causes for the destruction of the 

natural vegetation, hypothetically threatening its regenerative ability. This thesis studies the post-
fire vegetation dynamics, in the case study of Natural Park of Sintra-Cascais (PNSC), after the 
great fire of August 2000. The main goals are: evaluation of fire effects, especially of the 2000 
fire, on the natural vegetation of PNSC regeneration ability; to study vegetation dynamics in 
response to the 2000 fire; develop a method to study post-fire vegetation dynamics. This method 
is based on the fitossociological one of collecting data throughout time repeated observations on 
the same spot. These data are treated by canonical correspondence analysis, transition matrices 
and metrics of biodiversity evaluation. It is concluded that the increasing frequency of fires affects 
negatively natural vegetation in sand soils and may become to affect those of limestone soils in 
long term. The method used showed to be more effective on the explanation of sand soils 
vegetation dynamics, in relation to environmental variables, than on those of limestone soils, 
apparently more dependent on its own floristic structure. This method can be use to study similar 
situations of post-fire vegetation dynamics. 
 
 
Key Words: Post-fire vegetation dynamics, Natural Park of Sintra-Cascais, Fitossociological 
method, Transition matrices, Biodiversity evaluation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
As alterações da vegetação afectam cada vez mais directamente a vida da espécie 

humana, assumindo-se como problemática a deterioração do coberto vegetal que se tem vindo a 
assistir nos últimos tempos, maioritariamente como consequência da actividade antrópica. 
Assim, é clara a necessidade de controlo das alterações vegetacionais, controlo esse cuja base 
prática e teórica reside na ciência da dinâmica da vegetação (KNAPP, 1974). 

Os incêndios são uma das muitas causas que levam à destruição da vegetação natural, 
pondo-se hoje a hipótese de que o aumento da sua frequência, comparativamente ao que seria 
de esperar se as suas fontes de ignição fossem exclusivamente naturais, poderá por em causa a 
sua capacidade regenerativa. Assim, importa estudar a dinâmica de regeneração da vegetação 
como resposta aos incêndios, no intuito de avaliar a veracidade da hipótese avançada. 

O presente trabalho surge no âmbito do estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
aplicado ao caso particular do Parque Natural de Sintra-Cascais (PNSC), após o grande incêndio 
de Agosto de 2000. Como antecedentes foram realizados dois relatórios de final de curso por 
Tiago Veloso (2001) e Cristina Monteso (2002), ao abrigo de protocolo de colaboração 
estabelecido entre o PNSC e o Instituto Superior de Agronomia, por ocasião de desenvolvimento 
pelo primeiro de um plano de recuperação da área ardida. Este trabalho beneficia dos dados 
referentes aos dois primeiros anos após o incêndio, recolhidos pelos autores dos relatórios 
acima referidos.  

Com este estudo pretende-se alcançar os seguintes objectivos: 
 Avaliar o efeito dos incêndios no geral, e em particular do incêndio de 2000, na 

capacidade de regeneração/resiliência da vegetação natural do PNSC; 
 Estudar a dinâmica da vegetação em resposta ao incêndio de 2000; 
 Desenvolver uma metodologia aplicável a situações idênticas de estudo da dinâmica 

da vegetação após incêndio. 
 
Para alcance dos objectivos propostos, o trabalho foi desenvolvido de acordo com a 

estrutura apresentada na figura 1. 
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Figura 1. – Esquema de organização estrutural do trabalho. 

 

1.1 OS INCÊNDIOS NAS ÁREAS PROTEGIDAS E NO PNSC 

 
Pretende-se aqui analisar a problemática dos incêndios nas áreas protegidas, 

identificando-se para o efeito alguns dos factores que levam à eclosão e propagação dos 
incêndios no geral, bem como as suas consequências ao nível do solo e do coberto vegetal. É 
feita uma breve análise com base em dados estatísticos provenientes do Instituto de 

OBJECTIVOS 

CONCLUSÕES 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

METODOLOGIA 

INTRODUÇÃO 

CARACTERIZAÇÃO DO PNSC 

Enquadramento do trabalho no contexto da problemática dos 
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Conservação da Natureza, de forma a quantificar a dimensão do problema nas áreas abrangidas 
pela Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP)1 e em particular no Parque Natural de Sintra-
Cascais (PNSC).  

Grande parte do território nacional apresenta clima tipicamente mediterrânico, isto é, 
Invernos moderadamente frios e húmidos, e verões quentes e secos originando períodos de 
seca estival mais ou menos intensos, com uma duração mínima de dois a três meses. Sob estas 
condições, a vegetação herbácea e arbustiva natural, com taxas de desenvolvimento elevadas 
durante as estações mais húmidas, seca durante o período de verão, funcionando como um 
meio combustível por excelência, propício à propagação de incêndios estivais em áreas muito 
extensas (NAVEH, 1974).  

Embora os incêndios façam parte da dinâmica natural dos ecossistemas mediterrânicos, 
estes têm vindo a ser cada vez mais frequentes e de origem mais diversa (raramente natural), o 
que poderá vir a constituir uma ameaça à capacidade regenerativa destes ecossistemas.  

A vegetação natural é um dos motivos que justifica o estatuto de protecção das Áreas 
Protegidas. Simultaneamente, esta vegetação que importa proteger, é também veículo para a 
propagação de incêndios, os quais se assumem por este motivo como um problema na gestão 
destas áreas.  

A eclosão dos incêndios depende da existência de um combustível (massa vegetal viva 
e/ou morta, no caso de um incêndio de vegetação), de um comburente (oxigénio) e de uma fonte 
de ignição (as causas do incêndio), sendo vários os factores que podem actuar sobre estes 
elementos. A meteorologia assume um papel fundamental actuando quer sobre o combustível 
quer sobre o comburente. Tal como já referido, a ocorrência de Verões quentes, próprios de toda 
a Região Mediterrânica, e em que frequentemente se registam valores de temperatura 
anormalmente elevados, coincidentes com um baixo teor de humidade do ar, criam condições de 
seca prolongada, responsáveis pela rápida diminuição do teor de humidade dos combustíveis 
mortos e um decrescimento do teor de humidade dos combustíveis vivos, tornando-os assim 
mais susceptíveis à ignição e propagação de incêndios. 

Para além da temperatura e do teor de humidade, o vento é outro factor meteorológico 
importante no clima mediterrânico. Durante o Verão há tendência para a ocorrência de ventos 

                                                 
1 A RNAP ocupa actualmente cerca de 713 480 ha que se distribuem por: 1 Parque Nacional, 12 Parques Naturais, 
9 Reservas Naturais, 3 Paisagens Protegidas, 4 Paisagens Protegidas de Interesse Regional, 8 Sítios Classificados 
e 4 Monumentos Naturais. 
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fortes e secos e no Inverno poderão ocorrer ventos frios igualmente secos. A ocorrência destes 
ventos faz baixar o teor de humidade, aumentando o risco de incêndio. Têm ainda influência na 
dimensão dos incêndios através da alimentação da combustão com um maior fluxo de 
comburente e na sua direcção, propagando-o através da projecção de partículas incandescentes 
a grandes distâncias. 

De entre os factores não meteorológicos, destaca-se o desenvolvimento económico da 
região que, de uma forma indirecta, tem influência quer no combustível quer na fonte de ignição. 
Exemplo disso é o acentuado decréscimo polpulacional verificado durante a segunda metade do 
século XX em diversas áreas do interior do país, o qual teve como consequência o abandono de 
terras agrícolas, a diminuição dos efectivos de gado e, consequentemente, uma redução do 
consumo de combustíveis vegetais, associados ao pastoreio e à recolha para produção 
doméstica de energia ou fertilização (SILVA, 1990; REGO, 1992 in: PEREIRA & SANTOS, 
2003).  

Um outro factor importante relacionado com o risco de incêndio é o tipo de vegetação 
presente. Áreas com produtividade agrícola marginal foram arborizadas ou abandonadas ao 
processo ecológico de sucessão secundária, convertendo-se em florestas e matagais (PAUSAS 
e VALLEJO, 1999 in: PEREIRA & SANTOS, 2003). Estas alterações no uso e coberto vegetal do 
solo originaram um aumento na conectividade das manchas de vegetação, gerando condições 
para a propagação ininterrupta de grandes incêndios (LEPART & DEBUSSCHE, 1992 in: 
PEREIRA & SANTOS, 2003). Não é por isso estranho observar nestas regiões áreas recobertas 
por vegetação perenifólia, resistente à secura e pirofítica (PEREIRA & SANTOS, 2003).  

 
De acordo com CORREIA (1996 in: COLAÇO, 2005) as causas dos incêndios podem 

ser agrupadas em seis grandes grupos: 
 Uso do fogo para queima de lixos, queimadas agrícolas, foguetes, fogueiras, 

cigarros, apicultura e chaminés; 
 Causas acidentais, como o uso de maquinaria e equipamentos, explosivos, 

soldaduras, disparos de caçadores e exercícios militares; 
 Causas estruturais como conflitos de caça, pressão para venda de material 

lenhoso, alteração do uso do solo, etc; 
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 Incendiarismo que se manifesta através de manobras de diversão, brincadeiras 
de crianças, irresponsabilidade de menores, provocações aos meios de 
combate, piromania, vandalismo, etc; 

 Causas naturais que em Portugal se resumem a raios provenientes de 
trovoadas; 

 Causas desconhecidas. 
Segundo COLAÇO (2005), para o ano de 2002 as principais causas de incêndios com 

raio de acção superior a 100 ha a nível nacional foram, por ordem decrescente: incendiarismo 
(30,6%); uso do fogo (28,2%); causas acidentais (4,8%) e conflitos de caça (3%). Novamente em 
2003, COLAÇO (2005) verifica que as principais causas dos incêndios responsáveis pela maioria 
da área ardida nesse ano (86,3% do total) se devem a: incendiarismo (39,7%); causas naturais 
(32,8%); negligência (17,2%) e uso de maquinaria e equipamentos (10,3%). Face aos dados 
apresentados, constata-se que a principal origem da maioria dos incêndios é humana. 

TERRADAS, PINOL & LLORET (1998), confirmam a tendência para o estabelecimento 
de uma relação directa entre o número de incêndios e a acção humana/densidade populacional. 
No entanto, no que se refere à área ardida, e segundo os mesmos autores, a acção 
humana/densidade populacional parece não ter uma influência significativa, dependendo esta de 
outros factores como sejam a meteorologia e o coberto vegetal. Poderá estar hoje a assistir-se a 
uma acção sinergética da conjugação do aumento do risco meteorológico, devido às alterações 
climáticas a nível global, com a alteração das actividades humanas, as quais assumem um 
carácter cada vez mais tecnológico, resultando num aumento do número de incêndios e da área 
ardida, tal como se tem verificado nos últimos anos. 

De acordo com o relatório sobre os Incêndios Rurais na Rede Nacional de Áreas 
Protegidas e na Rede Natura 2000 realizado pelo ICN em 2006, o número de incêndios e de 
área ardida na RNAP tem sofrido um aumento considerável desde 1992. Segundo, VÉLEZ (2001 
in: ICN, 2006), a tendência crescente da área ardida e do número de ocorrências de incêndios 
explica-se, pelo menos em parte, por factores socio-económicos ligados ao meio rural.  

Os valores máximos de área ardida foram, por ordem decrescente, atingidos nos anos 
de 2003, 2005, e 2000, tendo em todos ardido uma área superior ou muito próxima da média dos 
últimos 5 anos, 15.831,09 ha (quadro 1). Só em 2000 é que o valor de área ardida foi 
ligeiramente inferior, 15.348,86 ha, em 1.022 incêndios rurais, sendo que daqueles 
aproximadamente 385 ha, foram no PNSC.  
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A discriminação da informação sobre o número de incêndios e a área ardida ocorridos 
em Áreas Prioritárias para a Conservação da Natureza (APCN) iniciou-se em 2001, motivo pelo 
qual não se conseguiram obter dados relativos ao ano 2000, embora o objecto deste trabalho 
seja o grande incêndio ocorrido em Agosto de 2000. 

Sabe-se, no entanto, que a área ardida neste grande incêndio foi aproximadamente 385 
ha, dos quais 296 ha integram o Sítio de Importância Comunitária de Sintra-Cascais classificado 
no âmbito da Directiva Habitats (directiva comunitária n.º 92/43/CEE). Sabe-se ainda que a zona 
do Cabo Raso foi parcialmente afectada por incêndios em 1976 e 1989, o que permite 
estabelecer um “ciclo” que ronda os 10 anos de intervalo entre incêndios. 

 
Quadro 1. – Evolução do número de incêndios e da área ardida na RNAP e noutras áreas sob gestão do ICN, de 
1992 a 2006 (FONTE: ICN, 2006). 

Ano2 Área Ardida (ha) N.º Incêndios 

1992 2.411,00 224 
1993 5.875,90 186 
1994 6.425,51 304 
1995 9.782,17 344 
1996 6.732,14 449 
1997 1.555,10 464 
1998 13.232,37 1.097 
1999 4.368,16 713 
2000 15.348,86 1.022 
2001 13.522,01 944 
2002 11.437,27 695 
2003 28.272,90 604 
2004 6.458,10 552 
2005 20.432,44 701 
2006 12 554,72 537 
Total 158 408,65 8836 

 

Média anual últimos 15 anos 10 560,58 589 
Média anual últimos 10 anos 12 718,19 733 
Média anual últimos 5 anos 15 831,09 618 

 
 
 
                                                 
2 A criação de 4 novas áreas protegidas, o PNVG em 1995, o PNDI em 1998, o PNTI e a RNLSAS em 2000,  
traduziu-se num aumento de cerca de 183 453 ha sob gestão do ICN. 
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1.2 OS EFEITOS DOS INCÊNDIOS 

 
Os incêndios, hoje considerados prejudiciais por diversos motivos, assumiam na bacia 

mediterrânica um papel importantíssimo no equilíbrio do ecossistema, sendo natural e benéfica a 
sua ocorrência. As comunidades vegetais presentes na região mediterrânica estiveram sujeitas a 
repetidos incêndios naturais ao longo de milhares de anos, assumindo-se que o fogo, juntamente 
com a seca, desempenharam papéis cruciais na evolução da flora Mediterrânica (NAVEH, 1974). 

O homem pré-histórico utilizava o fogo como uma poderosa ferramenta de input de 
energia e manipulação do ecossistema, utilizando-o para abrir a floresta densa, criando desta 
forma novos ecótonos e sucessões secundárias, ricas em plantas arbustivas, herbáceas e 
tuberosas, indispensáveis à alimentação humana e à fauna (NAVEH, 1974). A utilização histórica 
do fogo não representava qualquer ameaça ao equilíbrio dos ecossistemas, no entanto, nos dias 
de hoje, o desequilíbrio na utilização do fogo e a sua maior frequência com origem muitas vezes 
involuntária, poderá a médio prazo hipotecar a regeneração das comunidades vegetais. O 
incremento da frequência dos incêndios favorece uma maior homogeneidade paisagística, 
conduzindo a um largo predomínio das fases iniciais da sucessão, e a uma carência de 
comunidades vegetais mais estruturadas (LLORET, 2003).  

Os efeitos dos incêndios revelam-se não só através da sua forte influência na dinâmica 
das populações animais e vegetais, mas também, no balanço de nutrientes e na disponibilidade 
de recursos edáficos (LLORET, 2003), contribuindo para a degradação/erosão dos solos ardidos. 

 

1.2.1 EFEITOS NO SOLO 

A erosão do solo é um fenómeno complexo, dependente de diversos factores, os quais 
são sintetizados pela Equação Universal de Perdas de Solo (RUSLE), proposta por Wichmeier e 
Smith em 1978: PCSLKRA ×××××= , em que A  corresponde à média anual de perda 

de solo; R  à erosividade da precipitação e do escoamento; K  à erodibilidade do solo; SL×   

ao factor topográfico, em que L  corresponde ao comprimento da encosta e S  à sua inclinação; 

C  ao factor de cobertura de solo e práticas culturais; e P  às práticas conservativas. Os 

incêndios têm influência unicamente sobre os factores de erodibilidade do solo ( K ) e o factor de 
cobertura do solo (C ) (GIACOMO, LUCCHESSI & STEFANIA, 1998). 
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O coberto vegetal desempenha uma importante função na protecção do solo contra a 
erosão, através da intercepção das gotas de chuva e absorção da energia cinética nelas contida, 
impede a desagregação das partículas do solo. Contribui ainda para: a diminuição do 
escoamento superficial, impondo resistência física ao arrastamento de solo por efeito das raízes, 
melhoria da infiltração ao longo dos seus canais e aumento da capacidade de retenção para a 
água; o aumento da retenção electroquímica de nutrientes graças ao complexo de troca raízes-
solo; o aumento do teor de matéria orgânica no solo, o que resulta numa melhor estruturação; e 
a melhoria da estrutura do solo por aumento da actividade biológica (GIACOMO, LUCCHESSI & 
STEFANIA, 1998). 

Assim, a degradação dos solos por acção dos incêndios está essencialmente associada 
à destruição total ou parcial do seu coberto vegetal e às alterações das suas propriedades 
físicas, químicas e biológicas por acção das temperaturas desenvolvidas durante os incêndios. 
Estas alterações dependem da intensidade e duração do incêndio, e das condições do próprio 
solo (estrutura, humidade, declive, etc.), sendo a temperatura o factor que consome a maior 
parte da matéria orgânica e consequentemente destrói os agregados que acabam dispersos por 
acção das gotas da chuva (VÉLEZ, 2000 in: MONTESO, 2002). 

As superfícies afectadas por incêndios, além de perderem o coberto vegetal, escurecem 
devido aos resíduos carbonatados produzidos pela combustão, escurecimento este que provoca 
a diminuição do seu poder de reflexão, aumentando a absorção do calor. A destruição da 
folhagem leva à diminuição da evapotranspiração, tornando estas zonas mais quentes e secas 
devido à baixa capacidade de retenção de água (VÉLEZ, 2000 in: MONTESO, 2002). 

A combustão da matéria orgânica leva ao enriquecimento temporário do solo em 
nutrientes sob a forma mineral, os quais podem facilmente ser utilizados pelas plantas. No 
entanto, o balanço global a médio/longo prazo é bastante negativo, uma vez que, enquanto não 
houver lugar à reposição de uma parte significativa da matéria orgânica, não há possibilidade de 
restituição ao solo dos nutrientes utilizados pelas novas plantas. Acresce-se a possibilidade do 
arrastamento dos nutrientes em profundidade até níveis fora do alcance das plantas, ou por 
escoamento superficial após as primeiras chuvadas, o que afecta negativamente a fertilidade do 
solo (SILVA, 2002a). Não se pode ainda desprezar a possibilidade de ocorrência de novo 
incêndio antes que decorra um período de tempo mínimo que permita a reposição do teor de 
matéria orgânica e nutrientes existentes no solo antes da ocorrência do primeiro incêndio. 
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1.2.2 EFEITOS NA VEGETAÇÃO 

As formações vegetais na bacia Mediterrânica são predominantemente arbustivas, 
formando mantos contínuos de um matagal mais ou menos fechado, cuja denominação corrente 
em Portugal é matagal, mato ou matos. 

Desde os tempos pré-históricos até aos dias de hoje, que a influência do fogo sobre a 
vegetação mediterrânica modelou as suas dinâmicas regenerativas, levando a que os 
ecossistemas Mediterrânicos apresentem uma grande resiliência3 aos incêndios (NAVEH, 1974). 
Esta resiliência é portanto o resultado de milhões de anos de evolução, sendo a recuperação de 
cada estádio da sucessão após o incêndio relativamente rápida, sendo nos primeiros 
maioritariamente à custa de espécies anuais e algumas espécies perenes (ESPÍRITO-SANTO & 
CAPELO, 1998). 

As adaptações das plantas como resposta aos incêndios consistem em estratégias 
orientadas para garantir a sua perpetuidade, assim, desenvolveram modos de facilitar a ignição e 
a combustão favorecendo a propagação do incêndio, tais como: a presença de óleos essenciais 
altamente inflamáveis; a acumulação de materiais finos como ramos e folhas secas; a 
constituição no solo de bancos de sementes prontas a germinar através da acção do fogo; etc. 
(SILVA, 2002b). 

A resposta de cada espécie à acção do incêndio está intimamente dependente da sua 
dinâmica regenerativa e capacidade competitiva face às restantes espécies em regeneração, e a 
sua ocorrência depende do estádio de desenvolvimento da vegetação.  

Segundo NAVEH (1974), SILVA & REGO (1998) e FERNANDES, BOTELHO & REGO 
(2005), as espécies Mediterrânicas podem de acordo com a sua resposta ao fogo, ser agrupadas 
em três estratégias: evasão, resiliência e resistência. A primeira estratégia manifesta-se na 
capacidade de regeneração via seminal, a segunda de regeneração via vegetativa, e a terceira 
de sobrevivência ao incêndio maioritariamente por parte das espécies arbóreas que 
desenvolvem adaptações de resistência ao calor. As espécies vegetais podem apresentar 
estratégia de regeneração única e obrigatória ou antes uma combinação de dois ou mais tipos 
de regeneração. 

                                                 
3 Resiliência é a capacidade que um ecossistema tem de lidar com as alterações e/ou perturbações actuantes sobre 
ele, as quais podem assumir a forma de tempestades, incêndios, poluição, etc. Resiliência é a capacidade de 
renovação / reconstrução de um ecossistema que se encontra degradado após a sujeição à perturbação. Perdas na 
capacidade de resiliência podem conduzir a sistemas mais vulneráveis e a alterações indesejáveis no ecossistema 
(MOBERG & GALAZ, 2005).  
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As espécies de regeneração obrigatória por semente são aquelas que geralmente 
morrem após a ocorrência do fogo, e dependem em absoluto das sementes presentes no solo 
capazes de germinar logo depois do incêndio. Estas espécies tendem a dominar em zonas mais 
secas, menos férteis e em fases pouco evoluídas da vegetação (SILVA, 2002b), tais como as 
Cistus sp., Cytisus sp., Halimium sp., Ononis sp., Carpobrotus edulis, Iberis procumbens e 

Rosmarinus officinalis.  
Ao grupo das espécies de regeneração vegetativa obrigatória, isto é, cuja regeneração 

após o fogo é imediata e garantida através do lançamento de novos rebentos, pertencem 
algumas das espécies dominantes da nossa vegetação autóctone (SILVA, 2002b), tais como os 
Asparagus sp., Olea sp., Phillyrea sp., Quercus sp., Rhamnus sp., Arbutus unedo, Brachypodium 

phoenicoides, Erica scoparia, Myrtus communis, Pistacia lentiscus, Rubia peregrina, Ruscus 

aculeatus, Smilax aspera, Ulex densus, Ulex jussiaei e Viburnum tinus (FERRAN & VALLEJO, 
1998; NAVEH, 1974; PAUSAS & VERDÚ, 2005; SILVA & REGO, 1998). As espécies de 
regeneração vegetativa facultativa tanto regeneram por lançamento de novos rebentos, como 
por germinação de novas plantas por semente.  

As espécies arbóreas que podem sobreviver aos incêndios, apresentam, além da 
resistência, pelo menos mais uma estratégia de regeneração como é o caso dos Pinus sp. que 
apresentam regeneração obrigatória por semente, ou das Acacia sp. e Eucalyptus sp. que além 
da possibilidade de regenerar via seminal, apresentam ainda possibilidade de regeneração via 
vegetativa. 

De um modo geral, as espécies pertencentes a cada um dos grupos apresentam 
características morfológicas e ecológicas distintas. Assim, as de regeneração vegetativa 
obrigatória podem atingir portes elevados, produzem relativamente poucas sementes, têm raízes 
profundas e folhas largas e tenras. As espécies de regeneração obrigatória por semente 
preferem zonas expostas, apresentam elevada produção de sementes as quais são detentoras 
de grande durabilidade e mecanismos de resistência ao fogo, têm raízes pouco profundas e 
elevada resistência à secura (SILVA, 2002c). 

O padrão de sucessão após incêndio apresentado pelos matagais presentes no nosso 
país é mais ou menos generalizável, sendo a principal condicionante da sucessão vegetal a sua 
composição prévia em espécies (ESPÍRITO-SANTO & CAPELO, 1998). 

De acordo com SILVA (2002b), logo após o incêndio, as primeiras espécies a 
recolonizarem o espaço são as de regeneração obrigatória por semente, as quais funcionam 
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como pioneiras dado que suportam condições de maior exposição solar e maior dessecação da 
superfície do solo. Após as primeiras chuvas, ou mesmo antes, começam a surgir as espécies 
de regeneração vegetativa, quando presentes, dado que a sua raiz profunda permite o 
fornecimento de água e nutrientes necessário ao crescimento dos novos caules. Estas plantas 
nunca atingem o porte que atingiriam se possuíssem caule único, uma vez que se estabelece 
uma relação de competição entre os numerosos caules emitidos. No entanto, a altura atingida 
pode ser suficiente para dominar as espécies de regeneração obrigatória por semente, as quais 
devido às suas características não suportam o ensombramento criado pelas espécies mais 
desenvolvidas.  

É nesta fase de maior estabilidade do ecossistema (FERRAN & VALLEJO, 1998) que é 
propicio o aparecimento de regeneração natural por semente das espécies de regeneração 
vegetativa, uma vez que a sua germinação é mais exigente em termos de solo e exposição do 
que as espécies de regeneração por semente obrigatória (SILVA, 2002b). 

Se todo este processo pudesse ocorrer sem perturbações de maior, o resultado seria 
uma mata composta por espécies folhosas, tal como as que cobriam há muitos séculos vastas 
áreas do nosso país (SILVA, 2002b). Não obstante, dificilmente decorrerão todas as etapas 
descritas, dada a elevada frequência de incêndios e o elevado número de anos necessário para 
que se atinja um estádio mais ou menos evoluído. 

Segundo SILVA (2002b), a diversidade que caracteriza o coberto vegetal do nosso país 
é a expressão de diferentes estádios evolutivos e do balanço resultante entre os dois grandes 
vectores de transformação da paisagem ardida: a dinâmica natural da vegetação e a actuação 
humana sobre as áreas queimadas. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL SINTRA-CASCAIS 

 

2.1 ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO / REGIONAL 

 
O Parque Natural de Sintra-Cascais, localiza-se na faixa costeira atlântica, entre as 

latitudes aproximadas de 38º 40’ e 39º 0’ N, e as longitudes 9º 15’ e 9º 30’ W, inserindo-se no 
contexto da Área Metropolitana de Lisboa (AML), a qual apresenta uma paisagem fortemente 
humanizada e sujeita a elevadas pressões urbanísticas. A AML detém a maior concentração 
populacional do país, de acordo com os dados do último recenseamento geral da população 
levado a cabo pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em 2001, residiam na AML, cerca de 2 
682 687 habitantes (cerca de ¼ da população portuguesa), dos quais aproximadamente 21% na 
cidade de Lisboa, 13,6% no concelho de Sintra e 6,4% no concelho de Cascais.   

Não obstante, subsistem ainda cinco grandes Áreas Protegidas dentro da AML: Parque 
Natural de Sintra-Cascais (PNSC), Reserva Natural do Estuário do Tejo (RNET), Paisagem 
Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica (PPAFCC), Parque Natural da Arrábida (PNA) e 
a Reserva Natural do Estuário do Sado (RNES). Destas, o PNSC é a única área protegida da 
AML situada a Norte do rio Tejo (figura 2). 

 

     
Figura 2. – Áreas Protegidas da Área Metropolitana de Lisboa. (Fonte: MARTINS & BALTAZAR, 2004). 
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O PNSC abrange uma área de cerca de 14 583 hectares, distribuídos pelos concelhos 

de Sintra e Cascais, estendendo-se ao longo do litoral desde o limite norte do concelho de 
Sintra, junto à foz do rio Falcão, até à Cidadela de Cascais a sul. O maciço eruptivo da serra de 
Sintra, com 528 metros de altitude máxima, é o seu elemento dominante, ao qual se juntam, uma 
extensa área predominantemente rural a norte da serra, e uma sucessão de arribas marinhas 
calcárias entrecortadas por praias que se prolonga para sul numa linha de costa de dunas e 
arribas baixas. 
 

2.2 ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

 
Antes da glaciação do Wurm, o clima dominante na área do PNSC era subtropical húmido, 

o qual permitia a existência de uma floresta de lenhosas sempre-verdes, de composição 
semelhante à que se observa ainda hoje na Madeira e nos Açores. Este tipo de floresta é 
conhecido por Laurissilva, assim designada por ser uma floresta (silva em latim) com plantas de 
folhas semelhantes às espécies da família das Laureaceas. A última glaciação conduziu ao 
desaparecimento desta floresta sempre verde e ao aparecimento de espécies mais adaptadas às 
condições climáticas então prevalecentes, tais como os carvalhos e, nas margens dos cursos de 
água, amieiros, freixos e ulmeiros (MARCELINO, 2002). 

A ocupação humana da zona de Sintra remonta ao Epi-paleolítico (5 000 anos A.C.) 
(RIBEIRO, 1998), tendo-se iniciado no Neolítico (2 500 anos A.C.) o abate da floresta indígena 
para o exercício de actividades como a agricultura, a exploração mineira e a pastorícia.  

Os primeiros povoadores instalaram-se inicialmente junto à orla marítima e nos pontos 
mais elevados da serra, de modo a facilitar a defesa do território, e mais tarde, as trocas 
comerciais por via marítima. Assim, as actividades agrícolas desenvolveram-se concentradas 
nas faldas norte e marítima da serra de Sintra, onde hoje se encontra implantada a maior área 
social (ALBUQUERQUE, BERNARDES, PRETO, FONSECA & AMARO, 2003). 

A ocupação romana nesta área remonta ao século II A.C. e permaneceu até ao século V 
D.C., tendo sido os romanos os responsáveis pelo desenvolvimento dos sistemas agrícolas com 
a introdução da vinha, dos pomares e dos olivais em harmonia estreita com a Natureza. Mais 
tarde, com a ocupação árabe, foram introduzidos os sistemas de irrigação (LEITÃO, 2001). A 
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marca muçulmana no território é evidente na utilização de alguns topónimos e na imponência 
com que se ergue o Castelo dos Mouros. O próprio termo “saloio” era empregue pelos mouros 
para designar “habitante do campo” (ALBUQUERQUE, BERNARDES, PRETO, FONSECA & 
AMARO, 2003). 

Foram várias as conquistas desta região aos mouros e posteriores reconquistas pelos 
mesmos, até à conquista definitiva da região de Lisboa por D. Afonso Henriques em 1147. 

Na Idade-Média, graças à ocorrência de zonas de solos muito férteis e ao seu clima 
agradável, estabelecem-se inúmeros mosteiros, conventos e ordens militares nos vales e zonas 
baixas em redor da serra de Sintra. Com a intensificação da procura de lenha e carvão, a 
exploração de madeira e o alargamento do espaço pastoril e agrícola acentua-se a fragmentação 
das formações florestais existentes (ALBUQUERQUE, BERNARDES, PRETO, FONSECA & 
AMARO, 2003). 

No século XV esta região era descrita como possuidora de ricas propriedades com 
mansões e palácios históricos (quintas), desenvolvidas em associação com a actividade agrícola 
e a caça. Nesta época, a nobreza afluía a esta zona em busca do seu clima ameno e rico em 
água, propício ao descanso e refúgio dos quentes verões, típicos da região de Lisboa. A 
actividade mais popular entre a realeza e os nobres era a caça, tendo sido constituídas para o 
efeito várias reservas de caça sob a forma de manchas florestais, essenciais nesta altura para a 
protecção da caça (LEITÃO, 2001). 

Segundo RIBEIRO (1998), a caça grossa era abundante na serra de Sintra, podendo-se 
encontrar na época, desde veados, javalis e lobos, a coelhos, lebres, perdizes e outras aves. A 
toponímia regional deixa ainda no ar a possível existência de ursos nestes tempos remotos. 

No século XVI foram semeadas por mão de D. João de Castro matas de pinheiros, 
castanheiros e outras árvores, imprimindo um carácter florestal à serra. Nos séculos XVI e XVII 
dá-se preferência à plantação de carvalhos (MARCELINO, 2002).  

Em finais do século XVI a serra de Sintra encontrava-se ainda bastante florestada, sendo 
envolvida por paisagens abertas de campos agrícolas, os campos de centeio, cebolas e 
abóboras alternavam com vinhedos, olivais e, nos solos mais ricos junto ao leito de cheia da 
Ribeira de Colares, pomares de pêras e maçãs e hortas irrigadas. Há já nesta altura referências 
à introdução de espécies exóticas da flora macarronésia, tendo sido introduzidas outras espécies 
oriundas de todo o mundo por altura dos Descobrimentos Portugueses (RIBEIRO, 1998). 
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Na altura dos Descobrimentos, muitas árvores foram abatidas para construção naval, e 
mais tarde para manutenção da frota comercial marítima portuguesa, a uma razão de cerca de 
2000 a 4000 árvores por embarcação. Assim, a floresta com objectivos inicialmente cinegéticos 
evolui para uma floresta produtora de matéria-prima lenhosa (MARCELINO, 2002). E foi em 
meados do séc. XVIII que se atingiu a mais profunda desarborização. As populações das 
encostas abasteciam-se de lenha e alimentavam os seus rebanhos no local. Os incêndios, 
naturais ou provocados pelos pastores para alargamento dos pastos, os cortes indiscriminados 
de árvores, a necessidade de matéria prima para a construção naval e o grande esforço de 
reconstrução de Lisboa após o Terramoto de 1755 reduzem as manchas de floresta aos locais 
mais inacessíveis no coração da serra (LEITÃO, 2001). Na parte superior da serra, a floresta foi 
substituída por urzais, tojais e carrascais (MARCELINO, 2002). A diminuição do coberto arbóreo 
conduziu ao desaparecimento dos mamíferos de grande porte, incluindo a caça grossa. A defesa 
dos crescentes rebanhos e manadas domésticas determinou uma extensa caça ao lobo que 
culminou no seu desaparecimento. 

No entanto, o património cultural de Sintra constitui um legado riquíssimo, podendo 
encontrar-se em toda a região uma profusão de palácios e mansões, dotados de parques e 
jardins de rara beleza e flora luxuriante.  

No século XIX o rei D. Fernando II (1836-1885) adquire o Palácio da Pena e transforma-o 
num fabuloso Palácio dotado de um vasto e romântico parque cheio de espécies vegetais raras e 
exóticas, fontes, lagos, chalets, capelas e percursos pedonais. D. Fernando II procedeu à 
reflorestação da serra com milhares de árvores tais como carvalhos indígenas, pinheiros, 
ciprestes e acácias entre outras espécies, que podem ainda hoje ser encontradas nos parques e 
jardins das propriedades e por toda a serra, formando arboretums de rara e exótica beleza com 
elevado valor botânico (RIBEIRO, 1998). 

Mais tarde, a substituição da floresta prosseguiu com a agricultura intensiva nas faldas 
setentrional e marítima, onde ainda hoje se situa a maior área social (MARCELINO, 2002). 

No início do séc. XX inicia-se a reflorestação das zonas cobertas por matos, com pinheiro-
bravo, espécie adequada aos solos graníticos da serra. Posteriormente, com cedro-do-Bussaco 
e eucalipto. A utilização de espécies não pertencentes ao elenco da vegetação natural, 
equilibrada e estável, teve como consequência a ocorrência de incêndios de grandes dimensões 
com alguma frequência. Após o grande incêndio de 1966 criaram-se condições para a profusão 
de espécies invasoras como as acácias, o pitósporo e as háquias. Mais uma vez, na 
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reflorestação após este incêndio, foi utilizado o pinheiro-bravo. Actualmente, no topo da serra, 
predominam os pinhais bravos, eucaliptais e acaciais, que os incêndios de tempos a tempos 
devoram, sendo a proliferação das espécies invasoras cada vez mais generalizada 
(MARCELINO, 2002).   

Apesar do que foi descrito, a composição florística do PNSC conta ainda com vários 
endemismos lusitanos e ibéricos que importa preservar. Os bosques ainda existentes, quase 
vestigiais, são sobreirais (Quercus suber) e carvalhais de carvalho-cerquinho (Quercus faginea 
ssp. broteroi), por vezes com presença de carvalho-negral (Quercus pyrenaica) (CALADO, 
ESPÍRITO SANTO & COSTA, 1999). 

 

2.3 ENQUADRAMENTO LEGAL 

 
Apesar da sua sobre-exploração ao longo dos tempos, e talvez devido a ela, a intenção de 

salvaguardar legalmente o património florestal e paisagístico da serra de Sintra e arredores, data 
já do início do século XX, como o comprovam alguns diplomas publicados pela então Secretaria 
de Estado da Agricultura; e mais tarde pelo Ministério da Agricultura, nomeadamente os 
Decretos nºs 4 550 de 27 de Junho de 1918 e 4 740 de 19 de Agosto de 1918 que estabelecem 
um perímetro de protecção dos arvoredos da Serra de Sintra proibindo os cortes rasos, e o 
Decreto nº 19 252 de 17 de Janeiro de 1931, o qual “determina que se promova oficialmente o 
embelezamento dos locais compreendidos entre Lisboa e as zonas de turismo de Queluz, Sintra, 
Cascais e Estoris...” (ALBUQUERQUE, BERNARDES, PRETO, FONSECA & AMARO, 2003). O 
Decreto n.º 20/87 de 27 de Janeiro de 1932, vem mais tarde proibir mais uma vez “os cortes 
rasos para madeira, lenhas ou ramas num determinado perímetro da serra de Sintra”, alargando 
os perímetros definidos pelos Decretos nºs 4 550 e 4 740, e revogando assim estes diplomas 
(ALBUQUERQUE, BERNARDES, PRETO, FONSECA & AMARO, 2003). 

Hoje são vários os instrumentos legais que incidem sobre a área do actual PNSC, 
coexistindo no panorama legislativo nacional sob diversas formas. Seguidamente apresenta-se 
uma breve descrição destes instrumentos legais, os quais se passam a enumerar (PIMENTEL, 
2003): 
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Estatutos de Protecção 
 Paisagem Cultural de Sintra 

Em 1995, parte da encosta norte da Serra de Sintra foi, na 19ª sessão do Comité Mundial 
do Património da UNESCO, incluída na sua Lista de Sítios do Património Mundial, com a 
categoria de “Paisagem Cultural” (UNESCO, 1996). Esta classificação deve-se ao facto de 
constituir um conjunto em que os elementos culturais e naturais são indissociáveis e se articulam 
de forma harmoniosa.  

A área classificada como Paisagem Cultural corresponde sensivelmente a uma área de 
991 ha. Foram ainda delimitadas duas áreas de protecção, uma área tampão que envolve 
directamente a Paisagem Cultural de aproximadamente 3 607 ha, abrangendo a serra de Sintra 
e uma área de transição envolvente da anterior, extravasando os limites do PNSC (figura 3). 

A área em estudo insere-se nesta área de transição. 
 

      
Figura 3. – Património Mundial da UNESCO - Paisagem Cultural (Fonte: ALBUQUERQUE, BERNARDES, PRETO, 
FONSECA & AMARO, 2003). 
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Programas e Estratégias 
 Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB) 

A ENCNB, prevista em 1987 na Lei de Bases do Ambiente (Lei n.º 11/87 de 7 de Abril) é 
publicada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 152/2001 de 11 de Outubro. Este 
instrumento estabelece como objectivos principais a conservação da natureza e da diversidade 
biológica, a promoção da utilização sustentável dos recursos biológicos e a contribuição para a 
prossecução dos objectivos visados pelos processos de cooperação internacional na área da 
conservação da natureza em que Portugal está envolvido. 

Para a concretização dos objectivos estabelecidos, o diploma formula dez opções 
estratégicas, considerando os meios humanos e financeiros necessários à sua execução e 
regula o procedimento de acompanhamento, avaliação e revisão do mesmo (ICN, 2005a). 

 
Instrumentos de Gestão Territorial 
 Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 

(PROT-AML) 
O PROT-AML, publicado em Diário da República pela Resolução de Conselho de Ministros 

n.º 68/2002 de 8 de Abril, é um instrumento de natureza estratégica no qual são definidas quatro 
prioridades: sustentabilidade ambiental; qualificação metropolitana; coesão sócio-territorial e 
organização do sistema metropolitano de transportes. 

O PROT-AML identifica na área do PNSC três Unidades Territoriais:  
Unidade 3 – Espaço Metropolitano Poente, Subunidade Eixo Algés/Cascais;  
Unidade 11 – Serra de Sintra;   
Unidade 12 – Litoral Atlântico Norte, subunidades Área Agrícola e Colares/Magoito. 
A área em estudo encontra-se inserida nas unidades 3 e 11. 
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Figura 4. – PROT-AML – Unidades territorias (Fonte: Resolução de Conselho de Ministros n.º 68/2002 de 8 de 
Abril). 
 

 O PROT-ALM define uma estrutura metropolitana de protecção e valorização ambiental, 
classificando a área do PNSC como área estruturante primária (figura 5). Isto, de acordo com a 
RCM n.º 68/2002 de 8 de Abril, obriga à adopção de um conjunto de orientações, no sentido de:  
a) Garantir que as intervenções na orla da serra ou junto aos limites do Parque Natural não 
descaracterizam o espaço da serra, nomeadamente na zona de transição para a área urbana 
poente. Esta área (zona de transição) deverá ser objecto de um estudo especial desde Cascais 
até Sintra/Portela;  
b) Reforçar os meios de apoio técnico e financeiro ao controlo dos incêndios e à recuperação de 
áreas ardidas;  
c) Manter a área litoral como paisagem e zona única de Colares até ao Guincho (encosta da 
Malveira);  
d) Garantir o desenvolvimento do núcleo urbano da Malveira da Serra e das áreas edificadas a 
poente e área envolvente, de acordo com padrões de elevada exigência urbanística, 
arquitectónica e paisagística;  
e) Garantir a manutenção de percursos lentos nas estradas panorâmicas de fruição paisagística, 
dado que este são percursos com grande interesse turístico;  
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f) Controlar e definir o remate urbano da área a norte de Cascais, no contacto com o Parque 
Natural;  
g) Garantir que a ocupação turística seja consentânea com áreas de elevado interesse 
paisagístico, ecológico e patrimonial;  
h) Conter a edificação dispersa.”  
 

 
Figura 5. – PROT-AML – Rede ecológica metropolitana (Fonte: Resolução de Conselho de Ministros n.º 68/2002 de 
8 de Abril). 

 
Na zona do PNSC existem outros níveis de classificação, tais como áreas estruturantes 

secundárias e áreas vitais, no entanto, a área em estudo não está sob nenhuma outra 
classificação. 

 
 Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT) 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira Sintra-Sado (POOC Sintra-Sado) 

O POOC Sintra-Sado, publicado em Diário da República Iª Série-B, pela Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 86/2003 de 25 de Junho, compreende uma faixa terrestre de 500 m 
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contados a partir da linha de costa e uma faixa marítima delimitada pela batimétrica dos 30 m, 
desde o limite norte do Concelho de Sintra até à foz do rio Sado. 

Na área do PNSC, para além do zonamento em classes de espaço e respectivo 
regulamento, o POOC definiu 9 Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) a 
submeter a Planos de Pormenor, projectos de intervenção ou estudos específicos (ICN, 1998). 

A área de intervenção inclui-se na UOPG 8 — Troço de costa Guincho-Guia, para a qual, 
de acordo com o artigo 82º da RCM n.º 86/2003 de 25 de Junho, é preconizado um projecto de 
requalificação e valorização ambiental, a articular com os objectivos e acções previstas nos 
planos de praia, e que deve obedecer aos seguintes objectivos: 
a) Recuperação do sistema dunar e coberto vegetal, incluindo a eliminação de espécies exóticas 
infestantes e posterior monitorização; 
b) Recuperação de áreas percorridas por incêndios; 
c) Reformulação das construções e actividades associadas; 
d) Estudo de uma solução viária equacionando percurso rodoviário alternativo, estacionamento 
enterrado e ou superficial e ciclovia; 
e) Melhoria das acessibilidades em situações de ocorrência de incêndios e criação e 
manutenção de corta-fogos e de pontos de água; 
f) Requalificação e ordenamento das actividades associadas aos viveiros de marisco e 
pesqueiros, incluindo rede de acessos e pontos de recolha de lixo; 
g) Demolição de edifícios abandonados ou degradados, promovendo a requalificação do espaço 
e a redução da pressão urbanística neste troço de costa; 
h) Demolição de viveiros desactivados; 
i) Enterramento das infra-estruturas aéreas. 
 

Plano de Ordenamento do Parque Natural de Sintra-Cascais (POPNSC) 

Doze anos depois da criação da Paisagem Protegida (decreto-lei n.º 292/81 de 15 de 
Outubro), o decreto-regulamentar n.º 8/94 de 11 de Março reclassifica-a como Parque Natural, 
aprovando-se simultâneamente o seu Plano de Ordenamento (decreto-regulamentar n.º 9/94 de 
11 de Março).  

O Plano de Ordenamento do Parque Natural de Sintra-Cascais está englobado, segundo o 
decreto-lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, nos Planos Especiais de Ordenamento do Território, 
como um Plano de Ordenamento de Áreas Protegidas, pelo que goza de prevalência sobre os 
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PMOT existentes (os PMOT englobam: Planos Directores Municipais – PDM; Planos de 
Urbanização – PU; Planos de Pormenor – PP).  

A revisão do POPNSC foi determinada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 
46/2000 de 5 de Junho, tendo sido aprovado o novo POPNSC através da Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 1-A/2004 de 8 de Janeiro. 

O POPNSC foi desenvolvido numa convergência de objectivos relativamente à 
salvaguarda da orla costeira e do património natural, paisagístico e cultural presentes, 
estabelecendo o regime de salvaguarda dos recursos e valores naturais, e fixando os usos e seu 
regime de gestão, com vista a garantir a manutenção e a valorização das características das 
paisagens naturais e seminaturais e a diversidade biológica da respectiva área de intervenção. 

O POPNSC (figura 6) define vários regimes de protecção na sua carta de ordenamento, 
denotando-se que a área em estudo se enquadra no regime de protecção parcial Tipo I, isto é, 
áreas “que contêm valores excepcionais de moderada sensibilidade ecológica e valores naturais 
e paisagísticos com significado e importância relevantes do ponto de vista da conservação da 
natureza” (n.º1 do artigo 14º da Resolução de Conselho de Ministros n.º 46/2000 de 5 de Junho). 

Ainda segundo o mesmo artigo, esta classificação tem como objectivos a preservação e a 
valorização dos componentes de natureza biológica, geológica e paisagística relevantes para a 
garantia da conservação da natureza e da biodiversidade. São impostas restrições à 
edificabilidade e são permitidas utilizações do solo e dos recursos hídricos exclusivamente 
compatíveis com a preservação dos recursos naturais, designadamente a manutenção de 
habitats e de determinadas espécies da fauna e da flora. Para a salvaguarda dos objectivos 
definidos prevê-se a possibilidade de celebração de contratos com os proprietários de terrenos 
privados. 

Na zona do Cabo Raso define-se em simultâneo uma área de intervenção específica para 
a conservação dos valores naturais e da biodiversidade, classificação esta que integra as áreas 
do Parque Natural de Sintra-Cascais possuidoras de um valor biológico cuja conservação carece 
de medidas de gestão activa dos ecossistemas (n.º1 do artigo 27º da Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 46/2000 de 5 de Junho). 
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Figura 6. – Plano de Ordenamento do PNSC – Carta de Ordenamento. (Fonte: ALBUQUERQUE, BERNARDES, 
PRETO, FONSECA & AMARO, 2003). 

 
 Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) 

Planos Directores Municipais de Sintra e de Cascais (PDM Sintra, Cascais) 

O PNSC é abrangido pelo PDM do concelho de Cascais, aprovado pela Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 96/97 de 19 de Junho, e pelo PDM do concelho de Sintra, ratificado 
pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 116/99 de 4 de Outubro, ambos posteriores à 
entrada em vigor do 1º Plano de Ordenamento do PNSC (Março de 1994), e anteriores ao novo 
(Janeiro de 2004). 

A Resolução de Conselho de Ministros n.º 21/2003 de 15 de Fevereiro ratifica as medidas 
preventivas definidas pela Câmara Municipal de Cascais, no âmbito do processo de revisão do 
PDM por 2 anos, caducando com a entrada em vigor da revisão do PDM de Cascais. 

O PDM de Cascais define para a área em estudo, nos seus artigos 20º e 54º, 
respectivamente:  

Localização das áreas em estudo 
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a) devem ser particularmente observados e respeitados nos procedimentos de planeamento e 
administração urbanística municipais e nas iniciativas públicas, privadas ou de parceria, os 
condicionamentos decorrentes da instalação do Parque Natural de Sintra-Cascais, 
designadamente, os fixados pelo Regulamento e respectivo Plano de Ordenamento; 
b) os espaços e áreas preferenciais para turismo e recreio a que se refere a alínea m) do n.º 1 
do artigo 2.º e delimitados na carta de ordenamento do PDM-Cascais são os espaços que, 
inseridos no Parque Natural de Sintra-Cascais, integram as zonas que apresentam aptidão 
preferencial para a implantação de equipamentos turísticos, maioritariamente de ocupação 
hoteleira, de recreio e lazer. Nestes espaços as condições para o estabelecimento de 
actividades e usos são as determinadas no Plano de Ordenamento do Parque Natural de Sintra-
Cascais. 
 De acordo com a carta de ordenamento do PDM de Cascais, a área em estudo aparece 
inserida na categoria de espaço cultural e natural nível 1, a qual se define de acordo com o artigo 
52º do Regulamento do PDM, como “espaços nos quais se privilegiam a protecção e valorização 
dos recursos naturais e culturais e a salvaguarda dos valores paisagísticos, arqueológicos, 
arquitectónicos e urbanísticos que pela sua especificidade patrimonial merecem relevância.” Os 
espaços cultural e natural abrangem áreas com diversos níveis de protecção e valorização 
correspondendo às especificidades de composição da REN, das determinações estratégicas do 
município e das emergentes do Plano de Ordenamento do Parque Natural de Sintra-Cascais. 

Nos espaços cultural e natural de nível 1 e de nível 2 são permitidas as seguintes 
actividades, mediante parecer favorável do Parque Natural de Sintra-Cascais (quando ocorram 
nas áreas territoriais integradas no Parque), ou da direcção regional do ambiente e recursos 
naturais (quando ocorram nas áreas territoriais não integradas no Parque e definidas como de 
nível 1): 
a) A investigação científica; 
b) A monitorização do estudo do ambiente natural; 
c) A educação ambiental numa perspectiva de apoio à gestão sustentada dos recursos; 
d) Outras actividades de conservação da natureza; 
e) A recolha de amostras de materiais geológicos, espécies vegetais e animais; 
f) A introdução de quaisquer actividades agrícolas não tradicionais; 
g) A abertura de novas vias de comunicação ou acesso, bem como alterações às existentes; 
h) A instalação de equipamentos de recreio; 
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i) A abertura de circuitos de prática equestre; 
j) A instalação de actividades de piscicultura; 
k) As actividades que venham a ser permitidas no âmbito de programas estratégicos de 
valorização e requalificação conduzidos pela administração central e local. 
l) A instalação de apoios de praia, nomeadamente esplanadas, restaurantes e balneários, só 
deve ocorrer no âmbito e regime que venham a ser determinados pelos planos de ordenamento 
da orla costeira. 

Nos espaços cultural e natural de nível 1 e de nível 2 inseridos no Parque Natural de 
Sintra-Cascais são interditas as seguintes actividades: 
a) A realização de cortes rasos de arvoredo, salvo os autorizados pelo Instituto Florestal, ouvido 
o Parque Natural de Sintra-Cascais; 
b) A introdução de espécies invasoras ou infestantes, nomeadamente a acácia (Acacia sp.), o 
chorão marítimo (Carbobrotus edulis e Carbobrotus acinaciformis), o ailanto (Aillantus altissima) 
e o pitosporo (Pittosporum undulatum); 
c) A introdução de novos povoamentos de eucaliptos (Eucalyptus sp.) ou de outras espécies 
exóticas; 
d) A realização de loteamentos urbanos ou industriais, instalar indústrias, lançar efluentes, 
instalar novas explorações para extracção de inertes e transmitir licenças de exploração; 
e) O vazamento de entulhos, detritos, lixos ou sucatas, a instalação de depósitos de ferro-velho e 
a prática de campismo fora dos locais para tal destinados; 
f) A instalação de estufas, quaisquer movimentos de terra, bem como o corte ou destruição do 
revestimento vegetal natural ou alteração das camadas de solo arável, à excepção dos 
estritamente necessários às obras de interesse público, salvaguardando-se as actividades 
agrícolas e florestais com interesse comprovado; 
g) A instalação de explorações zootécnicas de tipo industrial; 
h) A circulação com qualquer veículo fora das estradas e caminhos existentes, salvaguardando-
se as decorrentes de uma normal actividade de exploração agrícola ou florestal e situações de 
emergência resultantes da necessária utilização de veículos de combate a incêndios florestais; 
i) A prática de desportos motorizados e raids hípicos, bem como passeios a cavalo fora dos 
trilhos definidos em circuitos para esse fim; 
j) Qualquer forma de publicidade, incluindo a sonora. 
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Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública 
As servidões administrativas e Restrições de Utilidade Pública incidentes na área do 

PNSC são as que estão definidas no artigo 5º do Regulamento do POPNSC. 
 
 Rede Natura 2000 

A conservação da natureza em termos comunitários baseia-se nas Directivas Aves e 
Habitats, que em conjunto consubstanciam o instrumento comunitário de conservação da 
natureza conhecido como “Rede Natura 2000”. No caso do PNSC não foram identificadas Zonas 
da Protecção Especial (ZPE) ao abrigo da Directiva Aves, tendo sido apenas delimitadas áreas 
no âmbito da Directiva Habitats. 

O PNSC integra parte do Sítio de Sintra-Cascais (Sítio PTCON 0008 – Sintra-Cascais) 
constante da Lista Nacional de Sítios (1ª Fase), aprovada pela Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 142/97 de 28 de Agosto, que transpõe para o direito interno a directiva comunitária 
n.º 92/43/CEE relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e flora selvagens, vulgo 
Directiva Habitats. 

São abrangidas por este regime a serra de Sintra, a faixa costeira e as áreas envolventes 
às ribeiras da Samarra e do Falcão, perfazendo cerca de metade do território do PNSC (47%). O 
sítio prolonga-se para fora dos limites do parque para norte por uma faixa litoral ao longo dos 
concelhos de Mafra e Torres Vedras, e para o mar até à batimétrica dos 20m (figura 7). 

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
Figura 7. – Áreas classificadas no âmbito da Rede Natura 2000 (Fonte: ICN, 2005b). 
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O Sítio PTCON0008 – Sintra-Cascais (16 632 ha) contém, de acordo com o anexo III da 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 142/97 de 28 de Agosto, os seguintes habitats e 
espécies da flora e fauna: 
Habitats naturais do anexo I da Directiva «Habitats»: 

Recifes (1170). 
Vegetação anual da zona interdita (1210). 
Falésias com vegetação das costas atlânticas e bálticas (1230). 
Falésias com vegetação das costas mediterrânicas (com Limonium spp. endémicas) 
(1240). 
Dunas móveis embrionárias (2110). 
Dunas móveis do cordão litoral com Ammophila arenaria (dunas brancas) (2120). 
Dunas fixas com vegetação herbácea (dunas cinzentas) de Crucianellion maritimae 
(2133). 
Dunas fixas do litoral de Crucianellion maritimae (2210). 
Prados dunares de Malcolmietalia (2230). 
Matos litorais de zimbros (Juniperus spp.) (2250). 
Dunas com vegetação esclerófita (Cisto-Lavanduletalia) (2260). 
Florestas dunares de Pinus pinea e ou Pinus pinaster (2270). 
Cursos de água mediterrânicos intermitentes (3290). 
Charnecas húmidas atlânticas meridionais de Erica ciliaris e Erica tetralix (4020). 
Charnecas secas (todos os subtipos) (4030). 
Florestas termomediterrânicas e pré-estépicas de todos os tipos (5330). 
Prados calcários cársicos (Alysso-Sedion albi) (6110). 
Formações herbáceas secas seminaturais e fácies arbustivas em calcários (Festuco 
brometalia) (importantes habitats de orquídeas) (6210). 
Subestepes de gramíneas e anuais (Thero-Brachypodietea) (6220). 
Prados mediterrânicos de ervas altas e juncos (Molinion-Holoschoenion) (6420). 
Comunidades pioneiras de ervas altas de orlas de cursos de água em planície (6431). 
Vertentes calcárias do Mediterrâneo ocidental e das montanhas ibéricas (8211). 
Vegetação casmófita das vertentes rochosas siliciosas (8220). 
Prados pioneiros em superfícies rochosas (8230). 
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Rochas calcárias nuas (8240). 
Grutas marinhas submersas ou semi-submersas (8330). 
Florestas aluviais residuais (Alnion glutinoso-incanae) (9lE0). 
Carvalhais de Quercus faginea (Península Ibérica) (9240). 
Florestas de castanheiros (9260). 
Florestas-galeria com Salix alba e Populus alba (92A0). 
Galerias ribeirinhas termomediterrânicas (Nerion-Tamaricetea) e do Sudoeste da 
Península Ibérica (Securinegion tinctoriae) (92D0). 
Florestas de Olea e Ceratonia (9320). 
Florestas de Quercus suber (9330). 
Florestas de Quercus ilex (9340). 

Espécies da flora constantes do anexo II da Directiva «Habitats»: 
Armeria pseudarmeria— cravo-romano. 
Coincya cintrana. 

Dianthus cintranus ssp. cintranus. 

Herniaria maritima. 

Ionopsidium acaule — cocleária-menor. 
Juncus valvatus. 

Limonium dodartii ssp. lusitanicum. 

Limonium multiflorum. 
Omphalodes kuzinskyanus. 

Silene cintrana. 

Silene longicilia ssp. longicilia. 

Verbascum litigiosum. 

Woodwardia radicans — feto-de-botão. 
Espécies da fauna constantes do anexo II da Directiva «Habitats»: 

Lutra lutra—lontra. 
Miniopterus schreibersii — morcego-de-peluche. 
Myotis myotis — morcego-rato-grande. 
Rhinolophus euryale — morcego-de-ferradura-mediterrânico. 
Rhinolophus hipposideros — morcego-de-ferradura- pequeno. 
Lacerta schreiberi — lagarto-de-água. 
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Mauremys leprosa—cágado. 
Chondrostoma lusitanicum—boga-portuguesa. 
Euphydryas aurinia. 

Nota:  Habitats e espécies prioritárias realçados a negrito. 
 

Alguns dos habitats constantes do Sítio PTCON 0008 – Sintra-Cascais e presentes na 
área em estudo, são habitats prioritários, como é o caso do habitat 2250 localizados na zona do 
Cabo Raso (figura 8). Nas zonas do Abano e Vale da Malveira, as áreas em estudo representam 
os habitats 5210 e 9320, respectivamente. De acordo com o Plano de Ordenamento do PNSC, 
os valores florísticos nas áreas em estudo são elevados tanto para o Cabo Raso como para o 
Abano (figura 9), sendo que neste último os valores faunísticos, tal como no Vale da Malveira, 
são muito elevados. O incêndio de Agosto de 2000 afectou uma vasta área detentora de grandes 
valores florísticos/faunísticos e habitats prioritários em termos de conservação. 
 

  
Figura 8. – Sítio PTCON 0008 – Sintra-Cascais - Habitats presentes na área em estudo. (Fonte: ALBUQUERQUE, 
BERNARDES, PRETO, FONSECA & AMARO, 2003). 

Localização das  
áreas em estudo 
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Figura 9. – Sítio PTCON 0008 – Sintra-Cascais - Valor florístico das espécies presentes na área em estudo. (Fonte: 
ALBUQUERQUE, BERNARDES, PRETO, FONSECA & AMARO, 2003). 

 
 Regime florestal 
Na área florestal do PNSC encontram-se os dois tipos de regimes existentes. No Regime 

Florestal Total encontram-se o Convento de Santa Cruz dos Capuchos e a sua cerca, o Jardim 
de Seteais, o Parque da Pena e tapadas anexas, o Parque de Monserrate, o Pinhal de 
Monserrate (ou Tapada de Monserrate), a Tapada de D. Fernando II, a Tapada do Shore e a 
Quinta da Abelheira. O Regime Florestal Parcial abrange o Perímetro Florestal da Penha Longa 
e Perímetro Florestal da Serra de Sintra. 

Nenhum destes regimes abrange a área em estudo. 
 
 Outras Servidões Administrativas e Restrições à Utilidade Pública 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional (REN); 
Domínio Hídrico; 

Localização das  
áreas em estudo 
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Áreas Florestais percorridas por incêndios; 
Protecção a imóveis classificados ou em vias de classificação; 
Protecção de Dispositivos de Assinalamento Marítimo; 
Áreas de Servidão Militar e Servidão Aeronáutica; 
Indústria extractiva; 
Protecção ao património arqueológico; 
Protecção de marcos geodésicos; 
Estabelecimento prisional; 
Aqueduto subterrâneo; 
Protecção à rede rodoviária e ferroviária; 
Protecção às redes eléctrica, de telecomunicações, de gás natural, de drenagem 
de águas residuais, de captação, adução e distribuição de águas; 
Árvores de interesse público; 
Protecção ao sobreiro, à azinheira e ao azevinho espontâneo. 
 

As zonas do Cabo Raso, Abano e Vale da Malveira encontram-se em área integrada na 
REN, e no caso da última, acumula a classificação de RAN. No Cabo Raso temos ainda a área 
de servidão militar/aeronáutica, e toda a área em estudo, como referido, encontra restrições 
adicionais por ter sido percorrida por incêndios (figura 10). 

Às áreas percorridas por incêndios hà menos de 10 anos são impostas restrições à 
edificação e operações de loteamento, não podendo ser revistas ou alteradas as disposições dos 
planos municipais de ordenamento do território, ou serem elaborados novos instrumentos de 
planeamento territorial, que permitam a sua ocupação urbanística (artigo 1º do D.L. n.º 34/99 de 
5 de Fevereiro). No entanto, por despacho dos organismos competentes e a pedido dos 
interessados (no prazo de 1 ano após a data de ocorrência do incêndio), estas proibições 
poderão ser levantadas desde que provada ser a causa do incêndio alheia ao titular dos direitos 
sobre o imóvel. 
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Figura 10. – Plano de Ordenamento do PNSC – Carta de Condicionantes. (Fonte: ALBUQUERQUE, BERNARDES, 
PRETO, FONSECA & AMARO, 2003). 

 

2.4 CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA 

 

2.4.1 CARACTERIZAÇÃO BIOCLIMÁTICA 

 
Em termos genéricos o PNSC insere-se numa área de influência do clima mediterrânico, 

tal como toda a região centro e sul de Portugal, o qual se caracteriza pela presença de um 
período de seca estival bem pronunciado (no mínimo dois meses).  

Existem dois elementos geográficos com influência preponderante no clima do PNSC: o 
Oceano Atlântico, com uma influência moderadora, suavizando as amplitudes térmicas e 
conferindo à atmosfera um elevado nível de humidade; e a serra de Sintra, que pela sua 
orientação perpendicular à costa, funciona como uma barreira de condensação da humidade 

Localização das áreas em estudo 
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atmosférica transportada pelos ventos dominantes de norte e noroeste, verificando-se assim, 
uma assimetria climática nas duas vertentes da serra (ALCOFORADO, 1984). 

Os valores máximos de intensidade e frequência dos ventos na área do PNSC registam-
se nos pontos mais elevados da serra e ao longo da faixa litoral (PIMENTEL, 2003). 

Isto explica os constantes nevoeiros que se encontram durante todo o ano na encosta 
norte e topo da serra, sendo estes os principais responsáveis pela manutenção de um elevado 
grau de humidade no solo e no ar nestas áreas, e imprescindível ao desenvolvimento da 
luxuriante vegetação existente. Segundo GOMES (1957), os nevoeiros dão uma importante 
contribuição para os valores totais de precipitação anual constituindo, especialmente no período 
estival, uma fonte quase exclusiva de água. 

A presença do oceano ao longo de todo o PNSC implica ainda uma exposição à agressiva 
acção mecânico-fisiológica e química dos ventos salgados sobre a vegetação, a qual apresenta 
tendencialmente um porte rasteiro, em forma de almofada ou de chama, no caso de indivíduos 
relativamente isolados, ou a forma de cunha no caso de maciços de vegetação (CABRAL & 
TELLES, 1999). 

Importa no entanto, caracterizar a área em estudo em termos bioclimáticos, uma vez que 
a Bioclimatologia é a ciência que estuda a relação entre o clima e a distribuição das 
comunidades bióticas sobre a terra (RIVAS-MARTÍNEZ, DIAZ, FERNÁNDEZ-GONZALES, IZCO, 
LOIDI, LOUSÃ & PENAS, 2002), comunidades estas (vegetais) cujo estudo constitui o alvo deste 
trabalho. A consideração de parâmetros termométricos e pluviométricos, permite estabelecer 
uma série de termotipos e ombrotipos que se revelam eficazes para estabelecer os modelos de 
distribuição das plantas e comunidades vegetais (COSTA, ALVAREZ, DÍAZ, LOUSÃ, ESPÍRITO 
SANTO, VASCONCELOS, MONTEIRO & AMOR, 1993). 

Assim, com base nos dados climáticos das estações meteorológicas mais próximas da 
zona em estudo (quadros 3, 4 e 5), sendo elas a estação meteorológica do Cabo da Roca, a de 
Sintra/Pena e a de Monte Estoril (quadro 2), procedeu-se à caracterização bioclimática de 
acordo com a classificação proposta por RIVAS-MARTÍNEZ (2001a e 2001b). A zona em estudo 
não abrange todo o PNSC, restringindo-se a uma sua pequena faixa litoral sul. 
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Quadro 2. – Estações meteorológicas consideradas – Localização e período de tempo considerado. 

Estação Longitude Latitude Altitude Período 

Cabo da Roca 9º 30’ W 38º 47’ N 142 m 1951 - 1980 

Sintra/Pena 9º 23’ W 38º 47’ N 471 m 1951 – 1973* 

Monte Estoril 9º 24’ W 38º 42’ N 31 m 1931 - 1960 

* A estação meteorológica de Sintra/Pena foi extinta em 1973, razão pela qual não se considera um período de tempo de 30 anos tal como nas 
restantes estações consideradas. 

 
Quadro 3. – Dados climáticos da estação meteorológica Cabo da Roca (FONTE: MONTESO, 2002). 

 J F M A M J J A S O N D Anual 

T 11,4 11,4 12,4 13,2 14,7 16,2 17,6 17,9 18,0 16,8 13,9 12,0 14,6 

M 13,8 13,8 15,1 15,9 17,4 18,8 20,2 20,6 20,9 19,5 16,4 14,4 17,2 

M 8,9 9,0 9,7 10,5 12,0 13,7 15,0 15,2 15,1 14,0 11,4 9,5 12,0 

M´ 22,5 24,5 25,3 26,5 33,5 34,0 34,3 35,0 35,0 33,7 25,5 25,0 29,6 

m´ -0,1 0,0 1,0 4,0 5,0 5,0 7,0 8,0 7,3 3,5 1,5 -0,5 3,5 

P 66 69 66 37 34 15 1 6 22 57 80 67 519 

 
Quadro 4. – Dados climáticos da estação meteorológica Sintra/Pena (FONTE: MONTESO, 2002). 

 J F M A M J J A S O N D Anual 

T 8,6 8,8 10,2 11,3 14,0 15,8 17,4 17,8 17,5 15,6 11,6 9,2 13,1 

M 10,9 11,3 13,0 14,7 17,3 19,2 20,9 21,5 20,9 18,5 13,9 11,6 16,1 

M 6,2 6,2 7,5 7,9 10,6 12,4 13,8 14,1 14,1 12,6 9,2 6,8 10,1 

M´ 17,2 20,0 23,6 26,9 32,9 34,9 35,9 36,3 34,0 30,5 26,9 19,5 28,2 

m´ -2,2 -5,0 -0,8 0,3 3,4 5,8 5,0 8,5 5,0 5,5 1,4 -0,3 2,0 

P 183 126 160 77 68 21 5 14 34 101 155 159 1104 
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Quadro 5. – Dados climáticos da estação meteorológica Monte Estoril (FONTE: MONTESO, 2002). 

 J F M A M J J A S O N D Anual 

T 11,8 12,3 14,0 15,7 17,1 19,6 21,4 21,7 20,8 18,3 15,0 12,4 16,7 

M 14,9 15,8 17,3 19,4 20,8 23,6 25,7 26,0 24,9 22,0 18,4 15,7 20,4 

M 8,6 8,8 10,6 12,0 13,4 15,6 17,0 17,4 16,8 14,6 11,7 9,2 13,0 

M´ 22,0 23,5 27,6 32,1 34,0 39,2 38,9 39,5 35,3 34,8 28,2 22,2 31,4 

m´ -0,3 -0,9 3,1 5,8 7,4 10,4 12,6 12,6 11,0 8,5 3.0 -0,9 6,0 

P 97 68 91 50 58 13 2 4 29 68 82 94 656 

 
T: Temperatura média (º C). 
M: Temperatura média das máximas absolutas (º C). 
m: Temperatura média das mínimas absolutas (º C). 
M´: Temperatura média das máximas (º C). 
m´: Temperatura média das mínimas (º C). 
P: Precipitação (mm). 
 
Para o efeito calcularam-se os índices de mediterraneidade estival ( vIm ), de termicidade 

( It ) e de continentalidade ( Ic ). 

O índice de mediterraneidade estival ( vIm ) (1) serve para expressar numericamente os 

limites entre os territórios biogeográficos Mediterrânico, Eurosiberiano e Saharo-Arábico. Este 
índice reflecte o balanço hídrico e resulta do quociente entre a evapotranspiração potencial nos 
meses de verão ( ETPv ), calculada pela fórmula de Tornthwaite, e a precipitação do mesmo 

período ( Pv ) (COSTA, ALVAREZ, DÍAZ, LOUSÃ, ESPÍRITO SANTO, VASCONCELOS, 

MONTEIRO & AMOR, 1993). 

(1) 
Pv

ETPvv =Im  

Quando o valor de 4,2Im >v , considera-se que estamos num território biogeográfico 

mediterrânico. Na área em estudo, encontraram-se valores de 9,8Im =v  para a estação 

meteorológica do Cabo da Roca, 2,9Im =v  para a estação meteorológica de Sintra/Pena, e 
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1,5Im =v  para a estação meteorológica de Monte Estoril (quadro 11), pelo que a zona em 

estudo apresenta características mediterrânicas bem marcadas. 
O índice de termicidade ( It ) (2) calcula-se através da soma em décimas de graus Celsius 

da temperatura média anual (T ), da média das temperaturas mínimas do mês mais frio ( m ) e 

da média das temperaturas máximas do mês mais frio ( M ). Este índice é utilizado para 
determinar o piso (termotipo) e o horizonte bioclimático de um determinado território, levando em 
consideração a intensidade do frio, factor limitante para o desenvolvimento das comunidades 
vegetais. 

(2) ( ) 10×++= MmTIt  

Para o clima mediterrânico definem-se cinco termotipos (quadro 6): 
 
Quadro 6. – Termotipos do clima mediterrânico. 

Termotipo It  

Crioromediterrânico ≤  -29 

Oromediterrânico -30 a 59 

Supramedirrânico 60 a 209 

Mesomediterrânico 210 a 349 

Termomediterrânico ≥  350 

    
 Para a área em estudo obtiveram-se valores de 373=It  para a estação meteorológica 

do Cabo da Roca, =It  302  para a estação meteorológica de Sintra/Pena e 401=It  para a 

estação meteorológica de Monte Estoril (quadro 11), pelo que se identificam os termotipos 
Termomediterrânico e Mesomediterrânico, os quais se subdividem nos seguintes horizontes 
(quadro 7): 
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Quadro 7. – Horizontes em que se subdividem os termotipos Termo e Mesomediterrânicos. 

Termotipo Horizonte It  

Mesomediterrânico 

Superior 256 a 210 

Médio 257 a 303 

Inferior 304 a 349 

Termomediterrânico 
Superior 350 a 399 

Inferior 400 a 449 

 
Assim, a estação do Cabo da Roca encontra-se no termotipo Termomediterrânico 

superior, a estação de Sintra/Pena no termotipo Mesomeditarrânico médio e a estação de Monte 
Estoril no termotipo Termomediterrânico inferior. 

O índice de continentalidade ( Ic ) (3) calcula-se pela diferença entre a temperatura média 

do mês mais quente ( maxT ) e a temperatura média do mês mais frio ( minT ), servindo como 

estimativa do grau de continentalidade climática de uma estação meteorológica. 
(3) minmax TTIc −=  

Os intervalos de Ic  que definem os diferentes tipos de continentlidade-oceanidade são 

(quadro 8): 
 
Quadro 8. – Tipos de continentalidade-oceanidade. 

Tipo Ic  

Ultra-hiperoceânico ≤  9 

Hiperoceânico 10 a 19 

Oceânico 20 a 32 

Semioceânico 33 a 42 

Semicontinental 43 a 51 

Continental 52 a 64 

Hipercontinental 65 a 79 

Ultra-hipercontinental ≥  80 
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Os valores de Ic  obtidos para cada estação foram: 6,6 para Cabo da Roca, 9,9 para 

Sintra/Pena e 9,2 para Monte Estoril (quadro 11). 
Nas regiões extratropicais, localizadas entre os paralelos 28º N e S, é necessário 

compensar o excesso de frio invernal dos territórios continentais ou a extrema suavidade dos 
oceânicos. Para tornar os valores de It  de todo o globo comparáveis, utiliza-se nestes casos o 

índice de termicidade compensado ( Itc ). O cálculo deste índice tem lugar quando os valores de 

It  são < 11 ou > 18. Na zona em estudo não foi necessário calcular este índice, dado que 

ItcIc = , pelo que esta se situa no tipo Ultra-hiperoceânico (MONTESO, 2002). 

No quadro 9 apresenta-se um resumo de todos os índices calculados para cada uma das 
estações meteorológicas que serviram de referência para a obtenção dos mesmos. 
 
Quadro 9. – Resumo dos valores dos índices bioclimáticos calculados. 

Estação Altitude T M m It Imv Ic P 

Cabo da Roca 142 14,6 13,8 8,9 373 8,9 6,6 519 

Sintra/Pena 31 16,7 14,9 8,6 401 9.2 9,9 1104 

Monte Estoril 471 13,2 10,9 6,2 302 5,1 9,2 656 

 
Altitude (metros). 
T: Temperatura média anual (º C). 
M: Média das temperaturas máximas do mês mais frio (º C). 
m: Média das temperaturas mínimas do mês mais frio (º C). 
P: Precipitação anual (mm). 
It: Índice de termicidade. 
Imv: Índice de mediterraneidade estival. 
Ic: Índice de continentalidade. 
 
Os valores de precipitação anual permitem a classificação da área em estudo em 

diferentes ombrotipos, de acordo com os seguintes horizontes (quadro 10): 
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Quadro 10. – Ombrotipos. 

Ombrotipos P (mm) 

Seco inferior 350 a 449 

Seco superior 450 a 599 

Sub-húmido inferior 600 a 799 

Sub-húmido superior 800 a 999 

Húmido inferior 1000 a 1300 

 
No quadro 11 é feito um resumo da classificação bioclimática da área em estudo: 

 
Quadro 11. – Classificação bioclimática. 

Estação 
Território 

Biogeográfico 
Termotipo 

Grau de 
Continentalidade  

Ombrotipo 

Cabo da Roca Mediterrânico 
Termomediterrânico 

superior 
Ultra-hiperoceânico Seco superior 

Sintra/Pena Mediterrânico 
Mesomediterrânico 

médio 
Ultra-hiperoceânico Húmido inferior 

Monte Estoril Mediterrânico 
Termomediterrânico 

inferior 
Ultra-hiperoceânico Sub-húmido inferior 

 
Para concluir a caracterização climática da região em estudo, apresentam-se os 

diagramas ombrotérmicos correspondentes a cada estação meteorológica considerada (figuras 
11, 12 e 13). Os diagramas ombrotérmicos determinam a extensão do período seco, 
considerando-se seco qualquer mês em que o valor da precipitação em mm é igual ou menor ao 
dobro da temperatura média em graus Celsius. 
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Figura 11. – Diagrama ombrotérmico da estação meteorológica de Cabo da Roca. 
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Figura 12. – Diagrama ombrotérmico da estação meteorológica de Sintra/Pena. 
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Figura 13. – Diagrama ombrotérmico da estação meteorológica de Monte Estoril. 
 

Analisando os três diagramas constata-se que a estação meteorológica Sintra/Pena 
(figura 12), a que se encontra a maior altitude, apresenta um clima bastante mais húmido que as 
restantes estações, chegando a apresentar aproximadamente o dobro da precipitação das 
estações do Cabo da Roca (figura 11) e Monte Estoril (figura 13). 

Para a área em estudo, os dados mais próximos são os das estações do Cabo da Roca e 
Monte Estoril, uma vez que a estação de Sintra/Pena se encontra a uma altitude muito superior à 
da área em estudo, e por isso sujeita a uma maior influência climática por parte da serra de 
Sintra, nomeadamente no que diz respeito aos valores de precipitação anual. 

 

2.4.2 CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA 

 
No PNSC afloram rochas pertencentes aos três tipos fundamentais: sedimentares, 

magmáticas e metamórficas (RIBEIRO & RAMALHO, 1997).  
As rochas sedimentares correspondem a calcários e margas, dunas consolidadas, dunas e 

areias de dunas, areias de praia e aluviões. Os calcários e margas são a matriz geológica do 
território, encontrando-se quer a norte, quer a sul da serra de Sintra. Quanto às dunas 
consolidadas, dunas e areias de dunas e areias de praia destacam-se pela sua extensão, as 
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manchas de dunas e areia de dunas entre Fontanelas/Almoçageme e do Cabo Raso. As 
aluviões surgem com alguma expressão nas principais ribeiras do PNSC (PIMENTEL, 2003). 

As rochas magmáticas intrusivas e extrusivas apresentam uma gama muito diversificada 
(granitos, sienitos, gabro-diorítos e basaltos, entre outras). Têm origem em duas entidades 
geológicas distintas: o Maciço Eruptivo de Sintra e os filões do Complexo Vulcânico de Lisboa-
Mafra (PIMENTEL, 2003). 

As rochas metamórficas são resultantes do metamorfismo de contacto entre as rochas 
magmáticas e os sedimentos nas suas imediações, aparecendo rochas como os vulgarmente 
chamados Calcários de São Pedro e os Xistos do Ramalhão (PIMENTEL, 2003). 

Segundo RIBEIRO & RAMALHO (1997), “a história geológica dos terrenos observáveis na 
região do PNSC inicia-se muito posteriormente aos movimentos tectono-orogénicos que, durante 
a Era Primária, actuaram no território português, induzindo a formação de cadeias de montanhas 
e que foram os responsáveis pela génese e intrusão da maioria dos granitos actualmente 
expostos na Meseta Ibérica.” 

As cadeias montanhosas originadas naquela época sofreram erosão ao longo dos tempos 
mesozóicos subsequentes, tendo sido os seus produtos transportados para as bacias 
sedimentares localizadas nas margens continentais. Entre estas bacias estava a chamada Bacia 
Lusitânica onde se enquadra a área do PNSC. 

Os sedimentos mais antigos depositados nesta Bacia e que datam do Triássico Superior, 
não são os que hoje afloram no PNSC, mas sim os depósitos marinhos relativamente profundos, 
depositados no Jurássico Superior, longe das influências dos materiais trazidos do Continente 
emerso. A profundidade destes depósitos foi diminuindo progressivamente até ao início do 
Cretácico, como consequência do abaixamento do nível do mar e da sucessiva colmatação da 
Bacia por novos sedimentos. 

A Serra de Sintra, ou Maciço Eruptivo de Sintra, é a principal entidade geológica no PNSC, 
sobressaindo das plataformas calcárias que a rodeiam, como resultado de uma intrusão 
magmática gerada a grandes profundidades, que na sua ascensão, metamorfizou por contacto 
as formações sedimentares adjacentes. Posteriormente, estas foram sendo erodidas, pondo a 
descoberto o núcleo de sienitos e granitos (MARCELINO, 2002), restando em seu redor uma 
auréola metamórfica. A sul e a norte do maciço eruptivo de Sintra, e sobre os calcários, surgem 
extensas manchas de dunas, areias de dunas e areias de praia, sendo estas de origem mais 
recente, do Quaternário. 
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Ao longo do litoral sucedem-se fenómenos geológicos de especial interesse: as dunas 
consolidadas do Magoito; as marcas da erosão marinha nas arribas das Azenhas do Mar; as 
bancadas verticais de calcários com pegadas de dinossauros na Praia Grande do Rodízio; os 
filões entrecruzados de granito e rocha sedimentar a norte da praia do Abano; o sistema dunar 
do Guincho – Cresmina; o campo de lapiás costeiro a sul do Cabo Raso (CARVALHO, 2001). 

A zona em estudo (figura 14), localizada na faixa litoral sudoeste que foi afectada pelo 
incêndio de 2000, encontra-se, segundo MOREIRA, LOPES & MONJARDINO (1998), sobre 
formações do Cretássico e Jurássico. Os sistemas dunares que se estendem desde a praia do 
Guincho-Cresmina até Oitavos constituem-se essencialmente por uma litologia calcária do 
Cretácico, revestida por uma espessura mais ou menos espessa de areias provenientes da 
desagregação das formações arenosas sobre as quais assentam. É nesta zona que se localizam 
os inventários realizados no Cabo Raso. As formações presentes na zona do Abano são 
calcárias e margosas, assentes sobre calcários dolomíticos do Jurássico. No Vale da Malveira 
encontram-se formações do Jurássico Superior, compostas por calcários nodulares e calcários 
compactos cinzentos com algumas intercalações margosas. Estas formações encontram-se 
também presentes numa pequena área na zona do Abano. 
 

   
Figura 14. – Carta geológica simplificada do PNSC. (Fonte: MARTINS & BALTAZAR, 2004). 

Localização das áreas em estudo 
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2.4.3 RELEVO 

 
O PNSC encontra-se delimitado em estreita relação com o relevo onde se insere, estando 

limitado a oeste e sul pela linha de costa, e a este e norte em intima relação com as linhas de 
cumeada que delimitam as bacias hidrográficas existentes no parque.  

É na serra de Sintra que se podem encontrar os pontos de maior altitude dentro do 
parque, os quais marcam a sua principal linha de cumeada, orientada perpendicularmente à 
linha de costa, sendo eles: Peninha, Pincaros Novos, Picotos, Monge, Pedra Amarela, Pena, 
Cruz Alta e Castelo dos Mouros. De entre todos, a Cruz Alta é o ponto mais elevado do parque, 
chegando aos 528 m de altitude, contrastando com as áreas mais baixas do parque, 
correspondendo à várzea da Ribeira de Colares a norte da serra, e à zona do Cabo Raso a sul, 
com altitudes compreendidas entre os 0 e os 75 m. 

A linha de costa do PNSC prolonga-se ao longo de 32 km, podendo reconhecer-se quatro 
zonas morfologicamente distintas: um primeiro troço entre a foz da Ribeira do Falcão (limite norte 
do PNSC) e as Azenhas do Mar; um outro entre as Azenhas do Mar e Calhau do Corvo; outro 
entre Calhau do Corvo e Abano; e por fim um último troço entre Abano e Cascais. 

No primeiro, a costa assume a forma de arriba alta de origem calcária, com praias 
encaixadas, compridas e estreitas, por vezes de difícil acesso. No segundo, a sul da praia 
Grande do Rodízio, a costa desce a cotas mais baixas para aí se encaixar a Foz da Ribeira de 
Colares e a Praia das Maçãs, ponto a partir do qual as arribas voltam a subir. No troço entre o 
Calhau do Corvo e o Abano a costa é alta e escarpada, existindo apenas algumas pequenas 
praias de calhau ou areia encaixadas entre as arribas, sendo esta marcada por um ritmo 
apertado de numerosas linhas de água que se desenvolvem em vales muito encaixados. No 
último troço, a costa desenvolve-se entre os 15 m de altura no Abano, baixando 
progressivamente até ao Cabo Raso, e subindo novamente em Cascais. Aqui alternam-se 
arribas rochosas e pequenas praias de areia, com excepção para a praia do Guincho, que se 
destaca pela sua ampla dimensão (PIMENTEL, 2003). 

Cabe ainda dizer que na área em estudo, isto é, na faixa litoral sudoeste do PNSC, 
predominam os declives baixos, interrompidos apenas pelos vales encaixados de algumas 
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ribeiras, pelo que a exposição solar destas áreas é constante ao longo de praticamente todo o 
dia e corresponde a elevados níveis de insolação. 
 

2.4.4 HIDROGRAFIA 

 
A maioria das bacias hidrográficas existentes dentro da área abrangida pelo PNSC, 

incluem-se totalmente dentro dos seus limites, com excepção das bacias das Ribeiras de 
Colares e Penha Longa. De um modo geral, as numerosas linhas de água que compõem a rede 
hidrográfica do PNSC têm orientação este – oeste, e apresentam caudal pouco abundante, ou 
são temporários, secando no verão devido à natureza e morfologia do terreno.  

Na zona a norte da serra de Sintra e seu litoral (concelho de Sintra), as linhas de água 
desenvolvem-se em vales encaixados em “V”, que desaguam em pequenas praias do litoral ou 
em “leito” suspenso nas escarpas elevadas ao longo da costa. A Ribeira de Colares constitui 
uma excepção nesta rede hidrográfica, desenvolvendo-se ao longo de um amplo vale 
assimétrico e assumindo-se como o curso de água mais importante do PNSC. A sua bacia 
hidrográfica recebe a sul as linhas de águas de pequeno curso que escorrem ao longo da 
encosta norte da serra, e a norte, as águas provenientes dos cursos mais longos que drenam ao 
longo do planalto de São João das Lampas (MONTESO, 2002). 

Já no concelho de Cascais, os cursos de água não são permanentes e adquirem carácter 
torrencial no Inverno, desenvolvendo-se ao longo de vales encaixados. Aqui os cursos de água 
mais importantes são as Ribeiras da Penha Longa e dos Marmeleiros, que confluem na Ribeira 
das Vinhas e desaguam junto a Cascais. Nas áreas mais arenosas, tal como na zona do Cabo 
Raso, a rede hidrográfica não se encontra diferenciada, devido à predominância do fenómeno de 
infiltração sobre o de escoamento superficial. 

 

2.4.5 SOLOS 

 
Na zona litoral (área em estudo) do Parque Natural Sintra-Cascais predominam os solos 

pertencentes às seguintes três famílias, de acordo com a classificação proposta pela 
FAO/UNESCO: Luvissolos, Cambissolos, e Regossolos. 
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Os Luvissolos, do Latim luere, conotativo de acumulação de argila, são solos com 
horizonte B árgico (horizonte subsuperficial com conteúdo em argila nitidamente superior ao do 

horizonte sobrejacente) com capacidade de troca catiónica igual ou superior a 1)(24 −+ kgcmol  

de argila e uma saturação em base igual ou superior a 50% em toda a espessura do horizonte B. 
Não apresentam um horizonte A mólico (horizonte A de solos naturais, espesso, com forte 
agregação não sendo maciço e duro quando seco, com cor escura, elevada saturação em bases 
e elevado teor em matéria orgânica), nem um Horizonte E com transição abrupta para um 
horizonte inferior de permeabilidade lenta (SOUSA, 1997). 

Na zona do sistema dunar Marinha/Cresmina/Guincho, do lado interior da E.N. 247 
encontram-se Luvissolos Crómicos Cálcicos, correspondendo sensivelmente aos limites da 
mancha litológica de calcários e calcários margosos do Cretácico (MOREIRA, LOPES & 
MONJARDINO, 1998). Estes solos apresentam um horizonte árgico, pardo forte a vermelho, e 
um horizonte cálcico ou com carbonatos pulverulentos a menos de 125 cm de profundidade e ou 
com carbonatos entre 20 e 50 cm de profundidade (SOUSA, 1997).  

Os Câmbissolos, do Latim cambiare, conotativo de alteração de cor, estrutura e 
consistência, são sem outro horizonte de diagnóstico que não seja um horizonte A ócrico, 
úmbrico ou mólico (horizonte A de solos naturais, espesso, com forte agregação não sendo 
maciço e duro quando seco, com cor escura, elevada (mólico) ou baixa (úmbrico) saturação em 
bases e elevado teor em matéria orgânica), sobrejacente a um horizonte B câmbico (horizonte 
superficial de alteração in situ) com grau de saturação em bases inferior a 50% (SOUSA, 1997). 

Os Câmbissolos Calcários são os solos presentes nas imediações da Praia do Abano, a 
norte do Guincho, formados sobre calcários margosos, margas e assentadas de calcários 
dolomíticos do Jurássico (MOREIRA, LOPES & MONJARDINO, 1998). Estes apresentam um 
horizonte A ócrico, sendo calcários pelo menos entre os 20 e os 50 cm de profundidade, sem 
propriedades vérticas nem gleicas até aos 100 cm de profundidade (SOUSA, 1997). 

Ainda segundo os mesmos autores, do Abano para norte e até ao Cabo da Roca as 
arribas tornam-se mais altas, sendo formadas por rochas eruptivas plutónicas, isto é, Gabros, 
sendo as manchas de solos constituídas por Cambissolos Húmicos. Estes são Cambissolos com 
horizonte A húmbrico ou mólico, assente num horizonte B câmbico com saturação em bases 
inferior a 50%, não apresentando propriedades vérticas, ferrálicas no horizonte B Câmbico, ou 
gleicas até uma profundidade de 100 cm. 
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Os Regossolos, proveniente do grego rhego, conotativo de cobertura de material solto 
sobre o núcleo duro da terra, são solos formados a partir de materiais não consolidados, com 
excepção para materiais de textura grosseira ou com propriedades flúvicas, sem outro horizonte 
de diagnóstico que não seja um horizonte A ócrico ou úmbrico. Isto é, horizonte A de solos 
naturais, espesso, com forte agregação não sendo maciço e duro quando seco, com cor escura, 
baixa saturação em bases e elevado teor em matéria orgânica (SOUSA, 1997).  

Estes são os solos do sistema dunar Marinha/Cresmina/Guincho, formados sobre uma 
rocha mãe de calcários Cretácicos. Para norte do Cabo da Roca até à Foz do Falcão as arribas 
altas mantêm a sua formação calcário-margosa do Cretácico, formando-se para o seu interior 
depósitos arenosos do Quaternário – Regossolos êutricos, como são exemplo os terrenos da 
vinha de Colares (MOREIRA, LOPES & MONJARDINO, 1998). Os Regossolos êutricos 
apresentam um grau de saturação em bases igual ou superior a 50%, pelo menos entre os 20 e 
os 50 cm de profundidade, sem serem calcários nessa espessura (SOUSA, 1997). 

 

2.4.6 CARACTERIZAÇÃO BIOGEOGRÁFICA 
 

“A Biogeografia é uma ciência que relaciona o meio físico com o biológico, servindo-se de 

informação gerada por ciências afins como a Corologia vegetal, a Geologia, a Bioclimatologia e a 

Fitossociologia. O estabelecimento de um modelo tipológico hierárquico do território, com 

expressão espacial” - grandes divisões biogeográficas, “é um dos objectivos da Biogeografia. (...) 

as tipologias biogeográficas (sistemas de eco-regiões) baseiam-se normalmente na distribuição 

das diferentes populações de plantas e unidades geobotânicas (comunidades, complexos de 

comunidades, ecossistemas e biomas)” (COSTA, AGUIAR, CAPELO, LOUSÃ & NETO, 1998). 
Assim, o Parque Natural Sintra-Cascais tem a seguinte tipologia biogeográfica: 
Reino Holártico 

Região Mediterrânica 
Subregião Mediterrânica Ocidental 

Superprovíncia Mediterrânica Ibero–atlântica 
Província Gaditano–Onubo–Algarviense 

Sector Divisório Português 
Superdistrito Sintrano  
Superdistrito Olissiponense 
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A Região Mediterrânica caracteriza-se por possuir um clima em que escasseiam as chuvas 

no Verão podendo, no entanto, haver excesso de água nas outras estações. Desde que o clima 
não seja excessivamente frio (devido à altitude) ou seco, observam-se bosques e matagais de 
árvores e arbustos de folhas planas, pequenas, coriáceas e persistentes (esclerófilas). Esta 
Região engloba duas Sub–Regiões: Mediterrânica Ocidental e Mediterrânica Oriental (COSTA, 
ALVAREZ, DÍAZ, LOUSÃ, ESPÍRITO SANTO, VASCONCELOS, MONTEIRO & AMOR, 1993). 

A primeira, onde se situa Portugal Continental, está subdividida em três Superprovíncias, 
das quais na área do Parque interessa a Superprovíncia Mediterrânico–Iberoatlântica, onde 
dominam solos derivados de substratos siliciosos, surgindo localizadamente, sedimentos 
calcários, dolomíticos e areníticos de Mesozóico, e que por sua vez, agrupa quatro Províncias, 
sendo a Gaditano–Onubo–Algarviense a que engloba a bacia em estudo. 
A Província Gaditano–Onubo–Algarviense é uma unidade biogeográfica essencialmente litoral 
que se estende desde a Ria de Aveiro até aos areais da Costa del Sol e aos arenitos das serras 
gaditanas do Campo de Gibraltar. Os substratos predominantes são arenosos e calcários. A flora 
e a vegetação desta Província são ricas em endemismos paleomediterrânicos e paleotropicais 
lianóides e lauróides de folhas coriáceas. A Província Gaditano–Onubo–Algarviense constitui 
uma extensa área de provável especiação a partir de genótipos diversos (e muito mais antigos) 
dos ocorrentes nas áreas não costeiras do Ocidente da Península. A vegetação desta Província 
é extremamente original do ponto de vista sintaxonómico (COSTA, AGUIAR, CAPELO, LOUSÃ 
& NETO, 1998). 
O sector da Província Gaditano–Onubo–Algarviense em que se encontra o PNSC é o Divisório 
Português, o qual se inicia a norte na Ria de Aveiro, prolongando-se para o interior pelo vale do 
Mondego até à base da Serra do Açor, segue os calcários estremenhos até Tomar, atingindo a 
Lezíria do rio Tejo. É um território litoral, plano, com algumas serras de baixa altitude, sendo a 
mais elevada a da Lousã (1 204 m). O bioclima termomediterrânico predominante, de carácter 
oceânico e hiperoceânico, com Invernos muito suaves permite a ocorrência de numerosas 
plantas termófilas de gomos nus e foi refúgio de diversos elementos paleomediterrânicos que 
ainda hoje são assinalados (COSTA, ESPÍRITO SANTO, LOUSÃ, GONZÁLEZ, CAPELO & 
ARSÉNIO, 2002). Possui muitos endemismos próprios entre os quais se destacam Armeria 

welwitschii, Arabis sadina, Antirrhinum linkianum, Avenula occidentalis, Iberis procumbens ssp. 

microcarpa, Saxifraga cintrana, Serratula estremadurensis, Narcissus calcicola, Prunus spinosa 
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ssp. insititioides, Scrophularia grandiflora, Senecio doronicum ssp. lusitanicus, Silene longicilia, 

Thymus zygis ssp. sylverstris, Ulex jussiaei e Ulex densus entre outros (COSTA, ALVAREZ, 
DÍAZ, LOUSÃ, ESPÍRITO SANTO, VASCONCELOS, MONTEIRO & AMOR, 1993). 

Reconhecem-se no PNSC dois Superdistritos: Olissiponense e Sintrano. O território a 
norte da parte terminal do vale do Tejo que engloba os concelhos administrativos de Lisboa, 
Oeiras, Cascais, Amadora, Loures, Mafra, parte de Vila Franca de Xira e Sintra, genericamente 
conhecido por região saloia, constitui o Superdistrito Olissiponense. É uma área de grande 
diversidade geológica onde se observa um mosaico de margas, calcários e arenitos do 
Cretácico, rochas eruptivas do complexo vulcânico Lisboa–Mafra (basaltos, dioritos, andesitos), 
calcários e arenitos do Jurássico, arenitos, conglomerados e calcários brancos do Paleogénico e 
arenitos e calcários margosos mio–pliocénicos. O relevo é ondulado com pequenas colinas, 
sendo muitas delas antigos cones vulcânicos. A paisagem agrária de minifúndio de pequenas 
hortas, pomares e searas separadas por sebes de Prunus spinosa ssp. insititioides (Lonicero 

hispanicae–Rubetum ulmifoliae prunetosum insititiodis) é muito típica desta unidade.  
O Superdistrito Olissiponense situa-se quase na sua totalidade no andar 

termomediterrânico superior de ombroclima sub–húmido, com excepção de uma pequena área 
que é mesomediterrânica inferior. A vegetação climácica4 termomediterrânica nos solos vérticos 
olissiponenses é constituída por um zambujal arbóreo com alfarrobeiras (Viburno tini–Oleetum 

sylvestris), que por degradação resulta no Asparago albi–Rhamnetum oleoidis e no arrelvado 
Carici depressae–Hyparrhenietum hirtae, etapas de uma mesma sucessão ecológica5 e que 
definem uma série de vegetação6. Nas rochas vulcânicas ácidas e nos arenitos observam-se 
sobreirais do Asparago aphylli–Quercetum suberis. Este sobreiral, em solos mal drenados de 
arenitos duros cretácicos, tem como etapa de substituição um tojal endémico do território: o 
Halimio lasianthi–Ulicetum minoris. Por seu turno, nos luvissolos e cambissolos calcários a série 
florestal é a do carvalhal cerquinho Arisaro–Querceto broteroi S., onde o tojal subserial Salvio 

sclareoidis–Ulicetum densi ulicetosum densi tem a sua maior expressão. O juncal Juncetum 

                                                 
4 A vegetação climácica é entendida como a comunidade vegetal terminal, mais ou menos estável de uma 
determinada área, correspondendo ao estado máximo de maturidade ecológica (CAPELO, 2003). 
5 TANSLEY (1929), definiu sucessão ecológica como “a mudança gradual que ocorre na vegetação de dada área da 
superfície terrestre na qual uma comunidade sucede a outra”.  
6 Uma série de vegetação é considerada a unidade sucessional elementar ao nível da Fitossociologia da Paisagem, 
correspondendo às etapas de uma mesma sucessão ecológica, em que uma única associação exerce a função de 
vegetação natural potencial (CAPELO, 2003). 
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acutifloro-valvati ocorre no âmbito desta unidade biogeográfica em biótopos edafo–higrófilos. 
Alguns dos sinendemismos olissiponenses de maior destaque ocorrem nas arribas marítimas 
calcárias como sejam a comunidade aero-halina Limonietum multiflori–virgati e o sabinal 
Querco–Juniperetum turbinatae. Nas dunas encontra-se ainda o Loto cretici–Ammophiletum 

australis, o Armerio welwitschii–Crucianellietum maritimae e o Osyrio–Juniperetum turbinatae. 
O Superdistrito Sintrano é uma "ilha" de solos siliciosos de origem granítica e sienítica 

centrada na Serra de Sintra. Situa-se junto ao mar pelo que o seu clima tem uma forte influência 
temperado–oceânica. Este território é rico em relíquias climáticas eurosiberianas de que são 
exemplos: Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Ilex aquifolium, Hypericum androsaemum, 
Polygonatum odoratum, Primula acaulis, Trachelium caeruleum e Ulex europaeus ssp. 

lactebracteatus. Possui alguns endemismos próprios como a Armeria pseudoarmeria, a Dianthus 

cintranus ssp. cintranus e a Silene cintrana. Devido à amenidade do clima encontram-se diversas 
espécies macaronésicas naturalizadas como sejam o Aichryson dichotomum e a Persea indica. 
No andar termomediterrânico sub–húmido a húmido observa-se a série de vegetação 
encabeçada pelo Asparago aphylli–Quercetum suberis, que predomina até à meia encosta da 
Serra de Sintra. No andar mesomediterrânico sub–húmido situam-se os bosques de carvalho–
negral (Arbuto unedonis–Quercetum pyrenaicae), enquanto no ombrotipo húmido, especialmente 
nos locais onde no Verão os nevoeiros são frequentes, se observam bosques termófilos de 
carvalho–roble Rusco aculeati–Quercetum roboris viburnetosum tini. O giestal Ulici latebracteati–

Cytisetum eriocarpi e o tojal Thymo villosae–Ulicetum lactebracteati são as etapas regressivas 
mais conspícuas daqueles carvalhais. No Cabo da Roca observam-se as comunidades 
anemófilas e halófilas Daphno maritimi–Ulicetum congesti e o Diantho cintrani–Daucetum 

halophili, sendo esta última endémica deste território.  
A descrição da tipologia biogeográfica para a área do Parque Natural Sintra-Cascais 

apresentada, para a qual se apresenta seguidamente um quadro resumo (quadro 12) consta da 
publicação de COSTA, AGUIAR, CAPELO, LOUSÃ & NETO, em 1998 aquando da descrição 
Biogeográfica de Portugal Continental. 

A área em estudo encontra-se englobada no Superdistrito Olissiponense. 
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Quadro 12. – Resumo da Classificação Biogeográfica do PNSC. 

Divisão Biogeográfica 

(nível de superdistrito) 
Contexto 

Superdistrito Sintrano 
Ilha siliciosa de granitos e sienitos no interior de solos alcalinos, com bioclima 
termomediterrânico superior a mesomediterrânico inferior, sub-húmido a húmido. 

Superdistrito 
Olissiponense 

Território composto essencialmente por pequenas colinas, com bioclima 
termomediterrânico superior (com algumas ilhas mesomeditarrânicas inferiores) 
sub-húmido, com uma grande diversidade geológica: margas, calcários e arenitos 
do Cretácico, rochas eruptivas do complexo vulcânico Lisboa-Mafra (basaltos, 
dioritos e andesitos), calcários e arenitos do Jurássico, arenitos, conglomerados e 
calcários brancos do Paleogénico e arenitos e calcários margosos Mio-Pliocénicos. 

 
 

2.4.7 VEGETAÇÃO NATURAL POTENCIAL 

 
Segundo CAPELO (2003), “vegetação natural potencial de um território ecologicamente 

homogéneo é aquela que se observa ocorrer actualmente correspondente ao estado de clímax, 

no território ou em territórios biogeograficamente próximos e considerados análogos em termos 

de habitat.” 

No caso do PNSC, a paisagem actual é fruto de uma forte influência humana, o que se 
reflecte no seu coberto vegetal. A vegetação climácica foi gradualmente substituída nos 
primeiros tempos pelo pastoreio e agricultura, posteriormente pela sua reflorestação, e mais 
recentemente pelo aumento da construção e urbanizações (PIMENTEL, 2003). 

No entanto, a cobertura vegetal do PNSC é muito rica, cobrindo a vegetação arbórea 
cerca de um quarto da sua superfície total (3.630 ha), sendo esta resultante maioritariamente de 
repovoamentos e distribuída pela serra de Sintra e pela orla costeira. 

A espécie florestal mais representativa é o Pinus pinaster, encontrando-se disperso por 
todo o parque, com maior incidência na serra, como resultado dos repovoamentos realizados 
durante o século XX. Na encosta sul da serra, predominam além dos Pinus pinaster, os 
Eucalyptus globulus, as Hakea sp., as Acacia sp., os Pittosporum undulatum, os matos e os 
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terrenos agrícolas abandonados, apresentando esta uma diversidade arbórea muito inferior à 
encosta norte.  

O Pinus pinea aparece em manchas na encosta norte da serra, surgindo o Pinus 

halepensis preferencialmente na faixa costeira a sul da praia da Adraga e na orla calcária e 
margosa em redor da serra.  

Entre as espécies espontâneas encontram-se com frequência Quercus suber, Quercus 

robur, Quercus pyrenaica e Quercus faginea. A norte da serra, em locais frescos pouco 
afectados pelos ventos marítimos e a meia encosta encontram-se os sobreirais muitas vezes 
associados a medronheiros. De entre os carvalhos caducifólios, o Quercus robur aparece 
disperso nas encostas mais húmidas da parte oriental da serra, enquanto que o Quercus 

pyrenaica ocupa preferencialmente as zonas mais frias, de solos ácidos e secos. Observa-se 
uma excelente regeneração desta espécie nas matas da vertente ocidental da serra (MONTESO, 
2002). 

Ainda no que se refere à vegetação presente na serra de Sintra, esta apresenta graves 
problemas no que respeita às espécies invasoras devido à introdução de espécies exóticas nos 
parques e jardins em meados do século passado, das quais se destacam as Hakea sp., as 
Acacia sp. e os Pittosporum undulatum (PIMENTEL, 2003).  

O estrato arbustivo está também presente em toda a serra e é extremamente rico, 
dependendo a sua distribuição essencialmente dos microclimas. Das espécies pertencentes à 
vegetação natural que compõem o sub-bosque cabe destacar: Lonicera implexa, Scilla 

monophyllos, Rubia peregrina, Rubus ulmifolius, Viola riviniana, Smilax aspera, Tamus 

communis, Hedera helix, Vinca difformis, Luzula forsteri, Arisarum vulgare, Rumex acetosa, 

Poligonatum odoratum, Teucrium scorodonia, Arenaria montana, Castanea sativa, Fragaria 

vesca, Erica arborea, Vicia sativa, Medicago lupulina, Pittosporum undulatum, Euphorbia 

amygdaloides, Pteridium aquilinum, Cistus salvifolius, Arbutus unedo, Sonchus oleraceus, 

Cytisus striatus, Holcus lanatus e Digitalis purpurea (MONTESO, 2002). 
Ao longo da faixa costeira encontra-se uma vegetação predominantemente halófita (dunas 

e arribas que sofrem a influência directa do mar) e uma zona sublitoral de transição onde 
dominam os matos costeiros. Os Juniperus turbinata são um testemunho da vegetação climácica 
do litoral, apresentando-se muito raramente com porte arbóreo. 

Ao longo das linhas de água do PNSC é possível encontrar alguma vegetação autóctone, 
mas de forma muito descontínua. Nesses troços verifica-se a dominância do Fraxinus 
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angustifolius e do Salix neotricha, acompanhados por vezes pelo Salix atrocinerea, Ulmus minor, 

Alnus glutinosa, Sambucus nigra e Populus alba. Nos troços degradados, a vegetação ribeirinha 
é composta por maciços arbustivos de Rubus ulmifolius, Arundo donax, Rosa sempervirens, 

Rosa canina, Oenanthe crocata e Lonicera periclymenum (ALBUQUERQUE, BERNARDES, 
PRETO, FONSECA & AMARO, 2003). 

A área em estudo caracteriza-se por uma flora natural rica e variada, contando-se a 
presença de vários endemismos. Um dos mais peculiares surge na zona do Cabo da Roca e 
arredores: Armeria pseudoarmeria.  Além deste, destacam-se ainda, entre outros, os seguintes 
endemismos: Coincya cintrana, Silene cintrana e Saxifraga cintrana (MONTESO, 2002). 

Segundo Vasconcellos (1964), o elenco florístico do concelho de Cascais é constituído por 
cerca de 62% de espécies mediterrânicas ou Oeste-mediterrânicas, 11% de plantas ibéricas, 4% 
de plantas de origem centro-europeia, 7% de plantas de origem euro-asiática, 6% de plantas 
cosmopolitas e 7% de plantas próprias do litoral oceânico. Os endemismos portugueses da flora 
vascular aproximam-se dos 3% na totalidade do concelho de Cascais (onde se insere a área em 
estudo). 

A flora autóctone de Sintra denuncia a presença de 51% de plantas mediterrânicas ou 
Oeste-mediterrânicas (incluindo as ibero-mauritânicas e as macaronésicas), 18% de origem 
euro-asiática e holoártica, 6% de origem cosmopolita ou desconhecida, 11% atlântico-
mediterrânicas e apenas 5% atlânticas (MONTESO, 2002). 

Com o grande incêndio de Agosto de 2000, o tipo de coberto vegetal mais atingido foi, por 
ordem decrescente, o carrascal, as dunas com vegetação esclerófita, o pinhal de alepo, os 
estevais e o pinheiro manso.  

A nível fitossociológico podemos considerar três séries de vegetação diferentes para as 
áreas de estudo (COSTA, ALVAREZ, DÍAZ, LOUSÃ, ESPÍRITO SANTO, VASCONCELOS, 
MONTEIRO & AMOR, 1993): 

Cabo Raso - Osyrio quadripartitae-Junipereto turbinatae sigmetum: série edafoxermórfica-
psamófítica, termomediterrânica, seca a sub-húmida, gaditano-onubo-algarviense da sabina-das-
praias;   

Abano - Querco cocciferae-Junipereto turbinatae sigmetum: série termomediterrânica seca 
a semi-árida, basófila e eolófila, vicentina, arrabidense e costeiro português da sabina-das-praias 
(Juniperus turbinata); 
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Vale da Malveira - Viburno tini-Oleeto sylvestris sigmetum: série termomediterrânica sub-
húmida, calcícola e basáltica olissiponense do zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris). 

Qualquer uma destas áreas litorais constitui um património de grande valor natural, cultural 
e estético, que nos últimos tempos tem vindo a sofrer grandes pressões urbanísticas e turísticas. 
Estas pressões aliadas ao problema dos incêndios, estão a contribuir para o empobrecimento da 
vegetação autócone, alteração profunda da paisagem e a proliferação das espécies agressivas e 
invasoras, como o Carpobrotus edulis e as Acacia sp. (Acacia longifolia, Acacia cyanophylla, 
Acacia dealbata e Acacia melanoxylon).  

 

2.5 UNIDADES DE PAISAGEM 

 
Segundo CANCELA D’ABREU & CORREIA (2001), unidades de paisagem são “...áreas 

relativamente homogéneas ou com um padrão específico, que se diferenciam do que as rodeia, 
e em que um ou dois critérios podem ser determinantes (coerência)”, sendo a sua caracterização 
feita através da apreciação descritiva das paisagens com base nos seguintes critérios: 
identidade (importância da paisagem em termos histórico-culturais); coerência de usos 
(adequação dos usos à realidade biofísica); “riqueza biológica” (capacidade de suporte da 
paisagem em termos de valores naturais); raridade (características ímpares da paisagem em 
causa); e sensações (suscitadas pela paisagem). 

A caracterização das unidades de paisagem do PNSC adoptada é a constante do 
Relatório do seu Plano de Ordenamento, elaborado por ALBUQUERQUE, BERNARDES, 
PRETO, FONSECA & AMARO (2003). Assim, são identificadas quatro unidades de paisagem, 
as quais se subdividem em sete subunidades (figura 15): 
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Figura 15. – Identificação de unidades e subunidades de paisagem do PNSC (Fonte: MARTINS & BALTAZAR, 
2004). 

Localização das áreas  
em estudo 
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2.5.1 UNIDADE DE PAISAGEM I – TERRA SALOIA 

A paisagem desta unidade é marcada pela presença de uma compartimentação 
estruturante que divide o rico e diversificado mosaico de aglomerados urbanos, pinhais, 
pomares, hortas, vinhedos, searas e prados.  

A compartimentação deste território encontra-se associada à divisão da propriedade e à 
necessidade de protecção das culturas contra os ventos dominantes de Norte e Noroeste, 
sobretudo no litoral. Como elementos de compartimentação encontramos tanto os muros de 
pedra seca, construídos à custa da acumulação nos limites da propriedade dos materias 
provenientes da despedrega dos terrenos, como as sebes vivas de cana - Arundo donax.  

A actividade agrícola é portanto a responsável pela elevada qualidade estética e visual 
desta unidade juntamente com a riqueza das formações geológicas da faixa litoral e a sua flora. 

O abandono agrícola que se faz sentir nesta região, associado à elevada especulação 
imobiliária e grande pressão turística têm vindo a contribuir para a degradação desta paisagem. 

Os indícios de degradação são óbvios, sendo eles: a destruição da malha de 
compartimentação por desagregação dos muros de pedra seca e invasão dos campos 
abandonados pelas canas das sebes vivas; a construção desregrada, em locais desapropriados 
e sem qualquer preocupação de integração paisagística; e o congestionamento das principais 
praias, estacionamentos e acessos, observáveis durante a época balnear. 

 

2.5.1.1 SUBUNIDADE I a) – PLANALTO DE SÃO JOÃO DAS LAMPAS 

Esta subunidade, com cerca de 4 492 ha, está inserida no concelho de Sintra e abrange 
os núcleos urbanos de Assafora, S. João das Lampas, Magoito, Bolembre, Tojeira, Azenhas do 
Mar, Fontanelas e Gouveia. 

Caracteriza-se por um expressivo relevo ondulado, rasgado por vales encaixados que 
terminam ora em leito suspenso nas arribas costeiras, ora em praias do litoral. O mosaico desta 
subunidade é composto por pastagens e matos, com algumas pontuações de maciços de 
pinheiro bravo. Junto ao litoral dominam os matos rasteiros, alternados com alguma agricultura. 

O abandono agrícola tem conduzido à invasão dos campos por matos, os quais por 
alteração da anterior estrutura aberta própria dos campos agrícolas, tem vindo a dificultar o 
desenvolvimento de espécies tais como algumas orquídeas protegidas pela Directiva 92/42/CEE. 
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A construção prolifera dispersa em torno dos aglomerados urbanos e ao longo das 
principais vias de comunicação, transformando-as em ruas e unindo aglomerados anteriormente 
distintos. A segunda habitação começa lentamente a assumir um carácter permanente 
(PIMENTEL, 2003). 

 

2.5.1.2 SUBUNIDADE I b) – RIBEIRA DE COLARES 

Também inserida no concelho de Sintra, esta subunidade com cerca de 2 663 ha, engloba 
os núcleos urbanos da Praia das Maçãs, Janas, Nafarros, Mucifal, Galamares, Almoçageme, 
Colares (transição) e Pé da Serra (transição). 

Esta subunidade corresponde ao vale da sinuosa Ribeira de Colares, o qual se encontra 
bastante urbanizado, particularmente na vertente exposta a Sul, com os diversos aglomerados a 
unirem-se num só.  

Alguns troços da Ribeira sofreram obras de regularização das margens, o que levou à 
degradação da vegetação autóctone da galeria ripícola e sua substituição por Cana – Arundo 

donax. 
A hortofruticultura abrange toda a várzea de Colares, desde a Praia das Maçãs até à 

Quinta dos Ribafria, sendo a zona compreendida entre Almoçageme e a Praia das Maçãs, 
considerada o “solário” da Vinha de Colares. Na área inundada pela ribeira predominam as 
hortas pontuadas por fruteiras de pêra pérola e pêssego rosa. O limoeiro predomina na zona do 
Pé da Serra, Penedo e expande-se até Colares. 

A expansão dos perímetros urbanos tem levado a uma progressiva substituição das áreas 
agrícolas por construções não enquadradas com a envolvente, ameaçando e descaracterizando 
esta paisagem tradicional de elevada qualidade. 
 

2.5.2 UNIDADE DE PAISAGEM II – SERRA DE SINTRA / CABO DA ROCA 

A Serra de Sintra assume-se como elemento proeminente no PNSC, atravessando-o de 
Este a Oeste, e separando o Parque em Norte e Sul. A principal linha de cumeada da Serra é 
marcada pelos pontos altimétricos mais elevados: Peninha (487 m), Adro Nunes (422 m), 
Píncaros Novos (485 m), Picotos (475 m), Monge (490 m), Pedra Amarela (406 m), Pena (527 
m) e Cruz Alta (528 m) e Castelo dos Mouros (440 m).  



Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

58 

A Peninha encontra-se na transição entre os concelhos de Sintra e Cascais, e permite 
pela sua posição fisiográfica a contemplação da paisagem do PNSC, quer para Norte, quer para 
Sul da Serra de Sintra, assim como observar todo o comprimento da Serra de Nascente (Pena) 
para Poente (Cabo da Roca). 

Nas vertentes da Serra encontra-se uma harmonia na convivência entre o Homem e a 
Natureza, assim como se encontra uma convivência harmoniosa entre as mais diversas culturas, 
vindas de longe no tempo e no espaço. O efeito da precipitação orográfica na vertente Norte 
permitiu o desenvolvimento de uma vegetação exuberante. Junto ao litoral a Serra torna-se mais 
plana, permitindo o desenvolvimento de áreas agrícolas. 

Actualmente, a edificação tem vindo a invadir a envolvente da Serra, descaracterizando as 
panorâmicas que daí se usufruem, correndo-se o risco de isolar a Serra de Sintra como uma ilha 
verde envolta num denso maciço de betão. 

 

2.5.2.1 SUBUNIDADE II a) – LITORAL DA ROCA 

Esta subunidade, com uma área aproximada de 801 ha, está abrangida pelos dois 
concelhos que contêm o PNSC, e engloba os núcleos urbanos da Ulgueira, Atalaia, Azóia, 
Biscaia e Figueira do Guincho. 

Caracteriza-se por uma transição abrupta entre a terra e o mar através de elevadas 
arribas (140 m), que se desenvolvem de forma bastante recortada e libertam inúmeros rochedos 
isolados. O Cabo da Roca marca o ponto mais ocidental da Europa, desenvolvendo-se para Sul 
deste, um relevo marcado por um ritmo apertado de numerosos cursos de água em vales muito 
encaixados que desembocam directamente no mar em pequenas praias de calhau. 

A austeridade deste litoral, de difícil acesso e condições climatéricas bastante adversas, 
permite que aqui se encontre uma natureza de inestimável valor ambiental, revelando-se numa 
cobertura do solo com matos rasteiros, que contam com a presença de endemismos tais como a 
Armeria pseudoarmeria e o Omphalodes kuzinskyanae. Nota-se aqui no entanto, uma grande 
disseminação de espécies infestantes e invasoras, sendo crítica a expressão que o chorão 
(Carpobrotus edulis) tem vindo a assumir neste território. 

Nos locais mais abrigados do vento, devido ao relevo ou à própria acção do Homem, 
desenvolve-se uma paisagem agrícola estruturada à custa de sebes de cana viva que servem de 
protecção das culturas contra os fortes ventos do litoral. 
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Na proximidade dos núcleos urbanos aqui presentes, as zonas agricultadas têm vindo a 
ser substituídas por construções e/ou matos que invadem os campos abandonados, constituindo 
uma forma de degradação da paisagem, não só por destruição de um sistema cultural de 
elevado valor patrimonial, como por desfiguração dos próprios aglomerados urbanos que 
começam a apresentar limites indistintos entre si. 

 

2.5.2.2 SUBUNIDADE II b) – SERRA DE SINTRA 

Esta subunidade está inserida totalmente no concelho de Sintra, e contém nos seus cerca 
de 3 808 ha os aglomerados urbanos de Colares (transição), Gigueirós, Eugaria, Penedo, Pé da 
Serra, S. Pedro de Penaferrim e Sintra. 

A Serra de Sintra é caracterizada por uma forte identidade histórico-cultural, 
apresentando-se como um território de enorme complexidade e com uma convivência ímpar 
entre património “natural” e património construído. 

Enquanto acidente geológico, a Serra de Sintra apresenta uma elevada riqueza litológica, 
e um relevo característico do granito, o “caos de blocos” (RIBEIRO & RAMALHO, 1997), em que 
a sua orientação leva a uma dicotomia entre as vertentes Norte e Sul, causada pelas diferenças 
microclimáticas existentes entre elas.  

Assim, na encosta Norte encontra-se uma paisagem marcada por uma vegetação 
luxuriante e diversificada, para a qual parques e quintas históricas contribuem com autênticos 
jardins botânicos, estabelecendo um diálogo perfeito entre jardins e edificado. 

No entanto, a degradação de alguns destes parques e quintas devido à falta de 
manutenção especializada, é notória, encontrando-se actualmente alguns jardins exóticos 
invadidos por espécies da flora local, podendo conduzir à sua perda total e irreversível. 

A encosta Sul apresenta-se bastante mais quente e seca, sendo dominada por espaços 
florestais com povoamentos de resinosas (Pinus pinaster, Cupressus sp., etc.) e eucaliptos. 
Estes povoamentos, pouco diversificados em espécies, associados a um coberto arbustivo 
composto por matos facilmente inflamáveis, e que raramente são limpos, conduzem à fácil 
propagação de grandes incêndios, os quais resultam muitas vezes em problemas de erosão dos 
solos e no alastramento de espécies invasoras como a Acacia sp. e a Hakea sp. 

No terço inferior da Serra surgem os núcleos urbanos, moldados à fisiografia da 
paisagem, entre os quais se destacam alguns que começam a ganhar dimensões discordantes à 
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escala da Serra, devido à enorme pressão urbanística que se tem feito sentir sobre estes locais, 
pelos mais variados motivos, de entre os quais se destaca o recreio e o turismo. Estas 
actividades, que provocam congestionamentos sazonais, em especial nos períodos de férias e 
fins-de-semana, denotam uma falta de ordenamento integrado das estruturas de apoio. As 
actividades de recreio e turismo, quando desenvolvidas de forma desestruturada conduzem a 
danos importantes na paisagem, facilitando a degradação da mesma e a propagação de 
incêndios. 
 

2.5.3 UNIDADE DE PAISAGEM III – ABANO /PENHA LONGA 

Esta unidade abrangida pelas áreas administrativas de Sintra e Cascais apresenta uma 
área de cerca de 1 844 ha, e engloba os aglomerados urbanos da Charneca, Murches, Janes, 
Zambujeiro, Cabreiro, Alcabideche, Atrozela e Ribeira da Penha Longa. 

Para sul da Serra de Sintra, o relevo espraia-se até ao mar num doce ondulado, mais 
expressivo a Nascente, servindo de transição entre a Serra e a costa de Cascais. Este relevo é 
marcado por vales encaixados perpendicularmente à linha de costa, mais ou menos abertos e de 
declives moderados, conduzindo linhas de água de regime torrencial. Estas, desprovidas de 
galeria ripícola em alguns dos seus troços, agravam os efeitos das avultadas cheias que afectam 
Cascais em dias de precipitação intensa e concentrada. 

A maioria dos núcleos urbanos presentes desenvolvem-se junto aos limites do PNSC, 
ficando mesmo alguns deles só parcialmente abrangidos por este. Estes núcleos apresentam-se 
desordenados e com fraca qualidade arquitectónica, e indiciam o alastramento em seu redor de 
habitações dispersas. 

Também aqui as actividades de recreio e turismo se encontram bem marcadas com o 
Complexo Turístico da Penha Longa e o Autódromo do Estoril, sendo recente o conjunto de 
moradias do Abano, construídas sem qualquer preocupação de enquadramento paisagístico, 
inicialmente para fins turísticos e posteriormente convertidas em habitação. 

Nesta unidade são ainda bem visíveis as marcas do incêndio de Agosto de 2000, o qual 
deflagrou ao longo do vale da Ribeira da Foz do Guincho (Vale da Malveira) e encostas 
adjacentes, perfazendo aproximadamente 385 ha, em que arderam maioritariamente matos, 
estevais e pinhal (PIMENTEL, 2003). Aqui estão inseridas as áreas de estudo do Abano e do 
Vale da Malveira. 
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2.5.4 UNIDADE DE PAISAGEM IV – COSTA DO SOL 

Nesta unidade o mar marca a sua presença de forma incontornável, oferecendo uma 
luminosidade distinta e intensa, mantendo uma relação próxima com a costa, que aqui se 
apresenta baixa, por oposição com as restantes unidades do PNSC.  

A zona do Raso encontra-se sobre uma plataforma de abrasão calcária, coberta por areia, 
e em que a linha de costa alterna arribas rochosas baixas e praias de areia. As solicitações ao 
nível turístico são enormes, existindo para o efeito infra-estruturas como a ciclovia que liga 
Cascais ao Guincho e o percurso pedonal que liga Cascais à Guia. Os desportos aquáticos e as 
praias assumem também um importante papel na atracção turística e recreativa sobre as 
populações da envolvente e da AML. Os aglomerados urbanos aparecem circunscritos. 

 

2.5.4.1 SUBUNIDADE IV a) – CASCAIS /GUINCHO 

Esta subunidade está englobada no concelho de Cascais, com uma área de 87 ha, e 
engloba unicamente o aglomerado urbano de Cascais. 

Caracteriza-se pela baixa altitude da sua linha de costa, a qual não ultrapassa os 15 m, 
baixando progressivamente desde a Cresmina até ao promontório do Cabo Raso, e voltando a 
subir até Cascais.  

A costa desenvolve-se sob a forma de Campo de Lapiás Costeiro desde o farol de Santa 
Marta ao Cabo Raso, apresentando-se como que um “rendilhado” de rocha calcária com 
acumulação de terra-rossa (produto da dissolução do calcário) nas cavidades. Só nestas 
cavidades é que surge alguma vegetação rasteira, em forma de cunha devido aos ventos e com 
grande resistência à salsugem, tais como: Juniperus turbinata (zimbro), Atriplex halimus 
(salgadeira), Armeria pseudoarmeria, Carpobrotus edulis (chorão), e a Agave americana. 

A forte presença humana nesta área, e a sua falta de ordenamento levam à degradação 
da qualidade cénica e ambiental da paisagem, quer por profusão de postes de electricidade, pelo 
estacionamento caótico, e depósitos de entulhos e lixo abandonado, quer por destruição da 
vegetação pelo pisoteio aleatório e alastramento de espécies invasoras, tais como o chorão, as 
quais ameaçam a vegetação autóctone da faixa costeira. 
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Algumas cavidades da linha de costa têm sido utilizadas como viveiros de marisco, e local 
de pesca privilegiado. A partir da Guia as diversas pontuações de construções fortificadas e 
faróis ao longo da costa dão lugar a áreas urbanas bastante consolidadas. 

 

2.5.4.2 SUBUNIDADE IV b) – RASO 

Englobada no concelho de Cascais, e com uma área de cerca de 755 ha, abrange os 
aglomerados urbanos de Cascais e Areia. 

Nesta zona, com uma linha de costa muito baixa instalou-se um sistema dunar de elevado 
valor cénico, modelado pela acção do vento com a orientação NNO-SSE e com cerca de 4 km 
de comprimento por 750 m de largura. Este sistema dinâmico, com início nas praias do Guincho 
e Cresmina, e fim a sul na escarpa de erosão marinha entre Oitavos e o Farol da Guia, 
apresenta-se sob as seguintes formas: as praias, as dunas móveis e a duna consolidada. 

As dunas são extremamente sensíveis e instáveis, com uma vegetação esparsa, cujo 
equilíbrio é extremamente delicado e constantemente ameaçado pela elevada carga a que estão 
sujeitas. A procura desta zona para uso balnear e recreativo contribui para a ruptura deste 
sistema, devido à sujeição a um pisoteio intensivo, à circulação de cavalos e de veículos todo-o-
terreno. 

O sistema dunar é interrompido pela implantação de moradias, hipódromo e campo de 
golfe, na zona consolidada por pinhal, assumindo-se a Duna Consolidada de Oitavos como área 
de transição entre o construído e o não construído. 

Este sistema foi afectado parcialmente por incêndios em 1976 e 1989, tendo restado 
apenas alguns exemplares de pinheiros de porte reduzido por entre as acácias. Em Agosto de 
2000, esta zona volta sofrer com o fogo, estabelecendo-se um “ciclo” que ronda os 10 anos de 
intervalo entre incêndios. 
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3. METODOLOGIA 

 
Dado o inestimável valor ecológico e reconhecida imparidade e fragilidade dos sistemas 

naturais presentes no Parque Natural de Sintra-Cascais, e dada a instabilidade causada pelos 
inúmeros factores anteriormente referidos, tais como a forte pressão urbanística e recreativa e os 
incêndios, torna-se necessário proceder a uma avaliação/estudo da capacidade de resposta 
destes sistemas às perturbações a que são diariamente sujeitos.  

Assim, desenvolve-se nesta dissertação uma metodologia capaz de descrever a dinâmica 
de regeneração vegetal das áreas afectadas pelo incêndio de Agosto de 2000, baseada na 
adaptação do método fitossociológico aos objectivos propostos. Acresce-se ainda a aplicação de 
métodos de avaliação de biodiversidade e de matrizes de transição. Esta metodologia foi 
aplicada sistematicamente aos dados da vegetação recolhidos ao longo de 4 anos após o 
incêndio. 

Na figura 16 apresenta-se um esquema resumido da metodologia seguida, a qual se 
descreve seguidamente. 
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Figura 16. – Esquema metodológico resumido. 

 

Método Fitossociológico 
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Método de Avaliação da Biodiversidade 

Etapa Analítica  

Amostragem  e Localização dos Inventários 

Inventário Fitossociológico 

Etapa Sintética 

Método de Ordenação (Estatística Multivariada) 

Análise de Correspondências Canónicas - CCA 
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Micromapeamento da distribuição espacial 

Levantamento dos táxones presentes 

Levantamento das variáveis ambientais 
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3.1 MÉTODO FITOSSOCIOLÓGICO 

 
Segundo CAPELO (2003), o método fitossociológico encontra-se, relativamente ao 

método científico, numa perspectiva essencialmente observacional e descritiva de tipo indutivo. 
Isto é, conduz a modelos descritivos empíricos, geradores de hipóteses falsificáveis e 
susceptíveis de verificação. 
 Uma dada teoria científica, induzida por aproximação, é falsificável e por isso apresenta 
carácter temporal dinâmico, uma vez que as observações/verificações da mesma obrigam à sua 
constante auto-correcção, ou mesmo, em casos de desajuste acentuado, à sua refutação. 
Quando bem ajustada à realidade natural uma teoria tem capacidade preditiva de novos 
resultados, não obstante a sua origem numa abordagem indutiva. 
 O método fitossociológico pode ser sistematizado em três etapas distintas: uma etapa 
analítica ou observacional, uma etapa sintética e uma etapa de posicionamento e categorização. 
A primeira diz respeito à fase de amostragem em campo e inventário fitossociológico, a segunda 
à descrição/comparação dos inventários elaborados, através de métodos de classificação e 
ordenação multivariados, e por fim, a última etapa corresponde a uma fase de comparação das 
comunidades descritas na etapa anterior, com a classificação sintaxonómica7 actual.  
 

 
Figura 17. – Etapas do Método Fitossosiológico. 
                                                 
7 Segundo CAPELO (2003), classificação sintaxonómica corresponde a um “sistema de representação hierárquica 
das comunidades baseado em critérios florísticos e ecológicos”,  sendo que a comunidade se assume como unidade 
básica desta classificação, e pode ser definida como uma “entidade em que os factores ambientais actuam como 
condições de fronteira do sistema, e não sobre cada indivíduo.” 
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 O presente trabalho desenvolve as duas primeiras etapas do método fitossociológico, 
embora procedendo às necessárias adaptações face aos objectivos propostos, adaptações estas 
mais expressivas no que se refere à etapa sintética. A terceira etapa, de posicionamento e 
categorização, não é aqui desenvolvida, uma vez que não é objectivo do trabalho proceder a 
uma classificação das comunidades vegetais alvo do presente estudo, mas sim avaliar a sua 
dinâmica de regeneração após incêndio. Acresce-se o facto de as comunidades vegetais em 
causa já terem sido descritas e classificadas em trabalhos anteriores por autores como: 
BACELAR, CORREIA, ESCUDEIRO, PINTO DA SILVA & RODRIGUES (1987); CALADO, 
ESPÍRITO SANTO & COSTA (1999); COSTA, ALVAREZ, DÍAZ, LOUSÃ, ESPÍRITO SANTO, 
VASCONCELOS, MONTEIRO & AMOR (1993); COSTA, ESPÍRITO SANTO, LOUSÃ, 
GONZÁLEZ, CAPELO & ARSÉNIO (2002); MOREIRA, LOPES & MONJARDINO (1998); PINTO 
DA SILVA, BACELAR, CATARINO, CORREIA, ESCUDEIRO, SERRA & RODRIGUES (1993); 
PINTO DA SILVA & CORREIA (1992); entre outros. 
 Para o estudo da dinâmica de regeneração da vegetação após incêndio no Parque 
Natural de Sintra – Cascais (PNSC), tornou-se necessário proceder a amostragens de campo e 
inventários fitossociológicos sucessivos no tempo e no espaço, os quais foram desenvolvidos de 
acordo com os critérios preestabelecidos nos trabalhos de Tiago Veloso (2001) e Cristina Gil 
Monteso (2002), ambos elaborados sob orientação do Professor Francisco Castro Rego e da 
Investigadora Maria Dalila Espírito Santo, e em consonância com a metodologia descrita em 
CAPELO (2003). 
  

3.1.1 1ª ETAPA - ANALÍTICA OU OBSERVACIONAL 

 
A etapa analítica pode ser sistematizada em duas fases, uma primeira de amostragem e 

localização dos inventários, e uma segunda correspondente ao inventário fitossociológico. 
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Figura 18. – Fases em que se decompõe a Etapa Analítica. 
 

3.1.1.1 1ª FASE - AMOSTRAGEM E LOCALIZAÇÃO DOS INVENTÁRIOS 

 
 Existem dois métodos distintos de amostragem, o probabilístico e o não probabilístico. 
No primeiro, a amostragem é aleatória, exigindo uma elevada densidade e esforço financeiro. No 
segundo, o investigador faz uma selecção subjectiva das parcelas a amostrar com base no 
objectivo do estudo e no conhecimento prévio da vegetação. Este permite a caracterização da 
mesma área com recurso a uma densidade de amostragem bastante menor, e por isso exige 
menor esforço quer em termos humanos, quer em termos económicos.  
 Assim, com base nos objectivos propostos, e no conhecimento prévio da vegetação 
local, foi seguida uma metodologia não probabilística de amostragem, tendo sido reconhecidos 
em campo locais onde combinações de plantas com ocorrência recorrente apresentavam 
desenvolvimento óptimo. Isto é, foram descritos segmentos do coberto vegetal que 
correspondem a fitocenoses8 reconhecíveis em campo. 

Com este propósito, foram identificadas regiões ecologicamente homogéneas, ou seja, 
com características idênticas de bioclima (termotipo e ombrotipo), substracto (calcários, xistos, 
areias, etc.), intervenção humana (áreas agrícolas, florestais, pasto, etc.) e contexto 
biogeográfico. Este último foi o único critério considerado, uma vez que é definido à custa das 
restantes características, acrescendo-lhes a origem paleo-ecológica dos diversos ecossistemas9, 
definindo assim a divisão biogeográfica que constitui o contexto florístico específico de cada uma 
das eco-regiões (regiões ecologicamente homogéneas) identificadas. 

                                                 
8 “Uma fitocenose pode ser definida como um segmento concreto de vegetação no qual as diferenças florísticas 
internas são significativamente menores que aquelas relativas à vegetação circundante.” (BARKMAN, 1989).  
9 TANSLEY (1935), define ecossistema como sendo o objecto da Ecologia, isto é, a unidade biológica fundamental 
da Bioesfera. Ainda segundo o mesmo autor, um ecossistema é “a totalidade do sistema (no sentido em que se fala 
de um sistema em física), que inclui não só o complexo de organismos, mas também todo o complexo de factores 
físicos que formam o meio do bioma, os factores do habitat num sentido amplo.” 

Etapa  Analítica 

1ª Fase – Amostragem e 
Localização dos Inventários 

2ª Fase – Inventário 
Fitossociológico 
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No quadro 13 encontra-se de forma esquemática a correspondência entre as diferentes 
características ambientais identificadas para cada uma das eco-regiões (correspondentes a 
áreas geográficas distintas), todas elas pertencentes à mesma grande divisão biogeográfica. 
  
Quadro 13. – Contexto biogeográfico de cada eco-região identificada. 

Divisão Biogeográfica 

(nível de superdistrito) 
Eco-região Contexto Biogeográfico* 

Superdistrito 
Olissiponense 

Cabo Raso 

Regossolos formados sobre uma litologia de calcários do Cretácico, 
revestidos por uma camada mais ou menos espessa de areias que 
provêm da desagregação das formações arenosa e gresosas sobre 
as quais assentam, com bioclima termomediterrânico superior seco 
a sub-húmido. 

Abano 
Formações calcárias margosas, margas e assentadas de calcários 
dolomíticos do Jurrássico, originando cambissolos calcários, com 
bioclima termomediterrânico seco a semi-árido. 

Vale da Malveira 

Formações do Jurássico Superior, compostas por calcários 
nodulares e calcários compactos cinzentos com algumas 
intercalações margosas, com bioclima termomediterrânico sub-
húmido. 

* Segundo COSTA, ALVAREZ, DÍAZ, LOUSÃ, ESPÍRITO SANTO, VASCONCELOS, MONTEIRO & AMOR (1993), MOREIRA, LOPES & 
MONJARDINO (1998), RIBEIRO & RAMALHO (1997) e MONTESO (2002). 

 
 Em cada uma das regiões consideradas, procedeu-se finalmente à identificação de 
biótopos10 homogéneos, tendo sido eleitas para inventariação situações representativas das 
fitocenoses reconhecíveis em campo. Desta forma, obtiveram-se parcelas em locais 
homogéneos e representativos das condições ecológicas médias da fitocenose, possuidoras da 
combinação florística completa que se observa como recorrente. 

Segundo CAPELO (2003), o número de transectos11 a inventariar é directamente 
dependente da diversidade da paisagem em análise, devendo ser proporcional à área relativa do 
total que cada estrato representa, ou então, utilizar-se um factor de ponderação de acordo com a 
                                                 
10 “Componente estrutural do ecossistema, constituída pelas comunidades de organismos. No caso específico das 
comunidades vegetais, estas entendem-se como conjuntos mais ou menos homogéneos de plantas pertencentes a 
distintos táxones, que coexistem e interagem num espaço ou território determinado.” (CAPELO, 2003).  
11 Parcelas de observação permanente, perfeitamente delimitadas e identificadas em campo. 



Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

69 

diversidade das unidades de paisagem de cada estrato. Na prática, o número de transectos 
considerados foi estimado empiricamente em campo, de acordo com a diversidade 
percepcionada e com os recursos disponíveis para o esforço de amostragem. 
 O objectivo último desta metodologia é permitir a obtenção de um modelo de vegetação 
consistente o qual, de acordo com o método fitossociológico, exige a selecção de parcelas 
detentoras das seguintes características:  

 alta homogeneidade composicional, estrutural e de habitat;  
 elevada saturação cenótica aparente, isto é, elevado grau de preenchimento dos nichos 

ecológicos12 presentes no biótopo, por espécies de amplitude ecológica estreita;  
 estabilidade e grau de preservação do biótopo, elevados;  
 elevada representatividade da fitocenose a caracterizar. 

Este método aplica-se, em regra, a situações de ecossistemas não perturbados, sendo 
que ecossistemas sujeitos a perturbações não são normalmente inventariados. No entanto, e 
apesar de se tratar de uma situação grandemente perturbada por ocorrência do incêndio de 
Agosto de 2000, esta metodologia foi a adoptada, uma vez que, tal como anteriormente referido, 
não se pretende obter uma classificação das comunidades vegetais, mas sim avaliar o seu 
desempenho como resposta à perturbação induzida pelos incêndios. 

Assim, os inventários elaborados englobam três situações distintas, para cada fitocenose 
considerada: o inventário de transectos testemunha não afectados pelo incêndio (T); o inventário 
de parcelas em auto-regeneração após o incêndio (AR); e o inventário de parcelas em 
regeneração após o incêndio e sujeitas a sementeira/hidrossementeira13 (RS/RH). O inventário 
de parcelas ardidas é realizado para acompanhamento da evolução da vegetação como 
resposta à perturbação sofrida, utilizando-se como situação de referência as parcelas não 
perturbadas, isto é, não ardidas. 

                                                 
12 Entende-se por nicho ecológico a porção multidimensional do biótopo e do espaço definido pelos factores 
ambientais onde uma população encontra as suas condições de existência 
13 No intuito de controlar a erosão em algumas áreas queimadas mais sensíveis, foi efectuada uma 
sementeira/hidrossementeira a 19 de Janeiro de 2001, cuja mistura se passa a descrever: estabilizador mineral 
Ecostab; estabilisador de sementes Ecofix; líquidos húmicos Ecohum; adubo; sementes de espécies herbáceas de 
crescimento rápido e sementes de espécies arbóreas e arbustivas. A mistura de sementes utilizada na zona do 
Cabo Raso (hidrossementeira) foi: Herbáceas – Lolium rigidum, Festuca ovina, Festuca rubra, Festuca arundinacea, 
Poa trivialis, Ornithopus compressus, Lotus corniculatus; Arbóreas e arbustivas – Pinus pinaster, Juniperus 
phoenica, Artemisia campestris, Helichrysum stoechas, Ononis ramosissima e Cistus salviifolius.  A mistura utilizada 
nas zonas do Abano (sementeira) e Vale da Malveira (hidrossementeira) foi: Herbáceas – Lolium rigidum  e  Festuca 
ovina; Arbóreas e arbustivas – Briza maxima, Cistus crispus, Cistus monspeliensis, Cistus salviifolius, Cynara 
humilis, Foeniculum vulgare, Lavandula stoechas, Rhamnus alaternus e  Phillyrea angustifolia (VELOSO, 2001). 
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 A metodologia seguida, à semelhança da utilizada por REGO, GONÇALVES & 
SILVEIRA (1994 e 2000), baseia-se num conjunto de observações repetidas ao longo do tempo 
e para uma mesma área, por forma a se obterem registos periódicos da evolução dos diferentes 
estádios da sucessão ecológica, passíveis de estabelecimento de um modelo de crescimento da 
vegetação. 
 Deste modo, foram realizados inventários nos anos 2001 (por Tiago Veloso), 2002 (por 
Cristina Monteso), 2003 e 2004 (por Ana Guimarães), no período que decorre entre inícios da 
Primavera e Verão, para cada uma das três eco-regiões identificadas, às quais correspondem 
três séries de vegetação distintas e características de áreas geográficas diferentes (quadro 14). 
A escolha desta altura do ano para realização do inventário anual deve-se ao facto de ser nesta 
época que ocorre a maior diversidade florística, o que permite a obtenção de registos mais 
abrangentes, adequados e eficazes para a caracterização das áreas em estudo. 
 
Quadro 14. – Série de vegetação correspondente a cada uma das diferentes áreas geográficas.   

Área Geográfica Série de Vegetação* 

Cabo Raso Osyrio quadripartitae - Junipereto turbinatae sigmetum 

Abano Querco cocciferae - Junipereto turbinatae sigmetum 

Vale da Malveira Viburno tini – Oleeto sylvestris sigmetum 

* Segundo COSTA, ALVAREZ, DÍAZ, LOUSÃ, ESPÍRITO SANTO, VASCONCELOS, MONTEIRO & AMOR (1993).  

  

Foram realizados inventários de 15 transectos, previamente estabelecidos em 2001 por 
Tiago Veloso, +1 transecto definido a partir de 2003 por força do incêndio ocorrido em 2002 na 
zona do Abano e que afectou o transecto até aí utilizado como testemunha. Este novo transecto 
foi seleccionado de forma a ser o mais idêntico e próximo possível do ardido em 2002. Assim, 
realizaram-se os seguintes inventários: 
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Quadro 15. – Distribuição de transectos pelas diferentes áreas geográficas. 

Local N.º Transectos Tipologia 

Cabo Raso 7 transectos 

 1 testemunha (denominada T1) 

 4 auto-regeneração (T2, T3, T6 e T7) 

 2 regeneração após hidrossementeira (T4 e T5) 

Abano 5+1 transectos 

 1 testemunha - não afectada pelo incêndio de 2000, e ardida em 2002 (T12) 

 1 nova testemunha – estabelecida em condições semelhantes ao T12, a 
partir de 2003 inclusive, sem ter sido alvo de incêndio nem em 2000, nem 
em 2002 (T12a) 

 2 auto-regeneração (T8 e T11)  

 2 regeneração após sementeira (T9 e T10) 

Vale da 
Malveira 

3 transectos 

 0 testemunha – todo o vale foi afectado pelo incêndio de 2000 

 2 auto-regeneração (T13* e T15) 

 1 regeneração após hidrossementeira (T14*) 

* Transectos não inventariados em 2004, uma vez que foram completamente arrasados por maquinaria pesada. 

 

3.1.1.2 2ª FASE – INVENTÁRIO FITOSSOCIOLÓGICO 

 
Nesta fase procede-se à descrição florística, estrutural e de habitat para cada transecto 

estabelecido. 
A área de cada transecto é determinada de acordo com o conceito de área mínima, isto 

é, partindo de uma forma geométrica de pequenas dimensões, que se duplica sucessivamente, 
até que o aumento da área deixe de corresponder a um acréscimo no número de espécies 
abrangidas. A área mínima deverá ser marcada sobre um habitat uniforme, e na medida do 
possível sobre um coberto vegetal homogéneo, sendo determinada empiricamente em campo, e 
ajustada à escala espacial de trabalho. 

A área mínima considerada foi de 10 m² (20.0 x 0.5 m), subdividida posteriormente em 
quatro secções (identificadas de A a D) com 0.5 x 5.0 m, dimensão considerada como adequada 
para vegetação arbustiva, segundo ETIENNE (1989, in:  REGO, GONÇALVES & SILVEIRA, 
1994). Os transectos foram orientados perpendicularmente às curvas de nível, permitindo obter 
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uma melhor representatividade das condições ecológicas médias da fitocenose, uma vez que, 
segundo BORMANN (1953, in:  REGO, GONÇALVES & SILVEIRA, 1994), esta orientação 
abrange maior heterogeneidade por ser paralela ao gradiente de altitude. Por outro lado, 
segundo COOK & STUBBENDIEK (1986, in REGO, GONÇALVES & SILVEIRA, 1994), a forma 
rectangular é aquela que permite reunir maior eficiência e representatividade, contendo a 
combinação florística completa, de acordo com o conceito de área mínima, e simultaneamente 
apresentar dados com uma menor variância. 

A marcação em campo dos transectos fez-se com a colocação de quatro estacas de 
madeira em cada um dos vértices (que permanecem no terreno), unidas por uma corda marcada 
de 0.5 x 0.5 m, (figura 19) no intuito de facilitar os registos em campo e de lhes conferir uma 
maior equidade (REGO, GONÇALVES & SILVEIRA, 1994). Procedeu-se então à caracterização 
estrutural e listagem dos táxones presentes em cada transecto, tendo sido inventariada a altura 
média da vegetação e sua fenologia, assim como todos os táxones presentes segundo o seu 
índice de dominância, expresso pela percentagem de cobertura na parcela (variável resposta). 
Foi ainda feito o levantamento das variáveis ambientais (variáveis explicativas) mais relevantes 
para cada transecto. As fichas tipo utilizadas nos registos de campo apresentam-se em anexo a 
esta dissertação (anexo 2.1). 
 
Transecto xx 

Secção A Secção B Secção C Secção D 

5 m    5 m   5 m   5 m  
Figura 19. – Marcação em campo dos transectos  

 
Os dados recolhidos da forma descrita, foram posteriormente sintetizados através de 

valores médios para cada uma das quatro secções existentes em cada transecto. 
A cada táxone inventariado foi atribuído um código numérico (de 1 a 139) de forma a 

permitir o tratamento dos dados inventariados através de métodos numéricos e/ou estatísticos. 
Todos os inventários realizados (2001 - 2004) podem ser encontrados no anexo 2.4, sendo 
apresentados através de percentagens de cobertura médias, e seu respectivo ranking de 
abundância/dominância. 
Simultaneamente, procedeu-se ao micromapeamento (cartografia exacta da distribuição das 
espécies na parcela (KNAPP, 1974)) da distribuição espacial das espécies arbustivas e arbóreas 

 0.
5 m
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por representação gráfica, sobre papel milimétrico, da sua projecção ortogonal no plano 
horizontal (figura 20). 
 
Transecto xxx 

             
             
             
             
             

 
Figura 20. – Exemplo do registo da distribuição espacial das espécies arbustivas e arbóreas. 

 
 A partir das fichas de campo, foram elaboradas matrizes em que foi representado, 
através do código numérico acima referido, o arbusto/árvore dominante (de maior cobertura) em 
cada quadrícula (figura 21). 
 
Transecto xxx 
34 34 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 33 33 33 34 33 33 33 92 92 92 92 … 
34 34 34 33 33 33 33 34 34 33 34 34 33 34 34 33 33 33 33 33 34 0 33 0 … 
33 34 34 34 34 34 34 34 33 33 34 34 33 33 34 34 34 34 34 34 34 0 33 0 … 
33 34 34 34 34 34 34 33 33 33 34 34 33 33 34 34 34 33 33 33 33 33 33 0 … 
92 92 92 92 34 34 34 34 33 33 34 34 33 34 34 33 33 33 33 33 33 33 0 0 … 

 
Figura 21. – Matriz de registo da distribuição espacial das espécies arbustivas e arbóreas através de códigos 
numéricos.  

 
Procedeu-se também a um levantamento fotográfico, de forma a se poder comparar 

visualmente a evolução da vegetação ao longo dos anos de inventário (ver anexo 3).  
Segundo KNAPP (1974), os levantamentos fotográficos têm sido utilizados em muitos 

estudos sucessionais, no entanto, estes registos da vegetação através de imagem não são 
quantitativos e por isso não podem ser usados na determinação de taxas de transição da 
vegetação, sendo para isso necessário recorrer a outros métodos de inventário, tais como o 
micromapeamento já referido. 

 
 
 

 0.
5 m

 

 0.5 m 

 0.
5 m

 

 0.5 m 
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3.1.2 2ª ETAPA - SINTÉTICA 

 
A etapa sintética consiste na representação das relações de similaridade florística entre 

inventários e de associação positiva entre espécies, através de métodos de classificação e 
ordenação. Estes métodos podem consistir em técnicas numéricas de estatística multivariada ou 
em métodos manuais de classificação da vegetação por comparação tabular de Braun-Blanquet 
(CAPELO, 2003).  

Os métodos de ordenação servem, essencialmente, para identificar tendências na 
variação dos padrões, explicá-las, e/ou generalizá-las como hipóteses em termos de correlações 
com variáveis externas (WHITTAKER, 1978). De acordo com TER BRAAK & SMILAUER (1998), 
os métodos de ordenação ajudam os investigadores a inferir relações entre comunidades de 
plantas e/ou animais e o seu ambiente a partir de grandes conjuntos de dados. 

Os dados obtidos através dos inventários elaborados, são dados multidimensionais 
detentores de: complexidade, ruído, redundância, relações internas e observações aberrantes 
(ORLÓCI, 1975). Os métodos multivariados de análise são dotados de um conjunto de técnicas 
matemáticas que minimizam possíveis distorções dos resultados, advenientes destas 
propriedades intrínsecas aos dados fitossociológicos. 

A tabela fitossociológica, obtém-se através da representação geométrica dos dados de 
vegetação recolhidos, sob a forma de uma matriz m x n, em que m é o número de espécies, e n 

o número de inventários. Assim, os elementos da matriz têm a forma ( )nimkyki ...1;...1 ==  

em que y é o valor de dominância (% cobertura) da k-éssima espécie ( )ka  no i-éssimo 

inventário ( )ix . Em termos geométricos, o i-éssimo inventário (i-éssima coluna da matriz) é um 

ponto m-dimensional do tipo ( )mikiii yyyX ,...,,...,1= , e a  k-éssima espécie (k-éssima linha da 

matriz) pode ser representada sob a forma genérica ( )knkikk yyya ,...,,...,1= (CAPELO, 2003). 

A matriz dos dados ambientais é uma matriz q x n, em que q corresponde ao número de 
variáveis ambientais e n ao número de inventários, sendo obtida por listagem do valor assumido 
pelas variáveis ambientais para cada um dos inventários. As variáveis ambientais consideradas 
são de dois tipos: quantitativas contínuas, como são exemplo, o declive e a superfície coberta de 
pedra, registadas como percentagem e percentagem de cobertura, respectivamente; e 
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categóricas nominais, transformadas em variáveis “dummy”, como são exemplo o tipo de 
exposição e abertura aos ventos, registadas segundo o código binário (0,1). 

 

3.1.2.1 ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIAS CANÓNICAS - CCA 

 
Dos inventários efectuados resultaram, tal como acima referido, dois conjuntos de 

dados, os referentes aos valores de dominância das espécies presentes em cada inventário 
(transecto), e os referentes às variáveis ambientais medidas nesses mesmos inventários. A 
Análise de Correspondências Canónicas – CCA é um método multivariado de ordenação directa 
que permite correlacionar os padrões da vegetação com as variações observadas nos factores 
ambientais (TER BRAAK, 1987). Este método foi aplicado com o auxílio do programa CANOCO - 
Software for Canonical Community Ordination, versão 4.5, desenvolvido inicialmente para 
FORTRAN por TER BRAAK em 1985. 

Numa CCA, os eixos de ordenação são obtidos à luz de q variáveis ambientais 
conhecidas, sob a forma quantitativa e/ou nominal, obrigando-os a assumirem-se como 
combinações lineares das mesmas (TER BRAAK, 1986). Assim, a CCA consiste na 
determinação de um espaço de dimensão reduzida, gerado por um sistema de eixos canónicos 
ortogonais (eixos de ordenação), que maximizam a dispersão δ  das coordenadas das espécies 

(TER BRAAK, 1987).  
A redução dimensional do espaço definido pelas variáveis ambientais é conseguida 

através de sucessivas combinações lineares das variáveis ambientais, por meio de regressão 
múltipla (PAVOINE, DUFOUR & CHASSEL, 2003), em novas variáveis compostas 
independentes (vectores próprios), as quais explicam o máximo da variabilidade dos dados, em 
fracções decrescentes (LEGENDRE & LEGENDRE, 1984a). O espaço representado pelas novas 
variáveis combinadas é reduzido idealmente a duas ou três dimensões, de forma a permitir a sua 
representação/interpretação gráfica (PIELOU, 1977), apesar de o número máximo teórico de 
eixos ser igual a q . 

Segundo CAPELO (2003), as novas variáveis combinadas assumem a forma 

qiqjijiii zczczczcx +++++= ......2211 , sendo que ix  é o valor da nova variável ambiental 
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composta x  no inventário i , jiz  é o valor da variável ambiental j  no inventário i , e jc  é o 

valor do peso associado à variável j .  

A obtenção das combinações segue um processo iterativo que procura maximizar o 
valor de correlação canónica r  entre as variáveis (espécies e ambiente), e em que cada passo 
constitui uma regressão linear múltipla, sendo estimado o melhor ajustamento linear entre os 
dois conjuntos de variáveis (KLOPATEK & GARDNER, 1999). Após encontrada a primeira 
combinação, acresce-se às iterações seguintes a restrição de que as combinações encontradas 
sejam linearmente independentes da anterior, isto é, não correlacionadas (TER BRAAK, 1986 e 
1987; TER BRAAK & SMILAUER, 1998). O processo é repetido até que a combinação linear 
seguinte deixe de ser estatisticamente significativa.  

A CCA conduz, aos pesos óptimos jc  para as variáveis ambientais iniciais jz . Estes 

pesos designam-se de coeficientes canónicos e constituem uma medida da importância 
assumida por cada uma das variáveis ambientais na nova variável combinada ou eixo canónico. 
As variáveis ambientais a incluir no modelo são aquelas que apresentarem elevada significância 
estatística (normalmente p≤0,05), em resposta a um Teste de Permutação de Montecarlo14 
(TABACHNICK & FIDELL, 1996).  

O método atribui a cada eixo encontrado um valor próprio (λ ), o qual nos dá uma 

medida da importância desse mesmo eixo na explicação da variabilidade total dos dados 

                                                 
14 Segundo TER BRAAK & SMILAUER (1998), o Teste de Permutação de Montecarlo avalia a significância 
estatística da relação entre as espécies e a totalidade das variàveis ambientais, não entrando no modelo as 
variáveis não significativamente relacionadas com as espécies. Trata-se de um teste de hipóteses que assume 
como hipótese nula a inexistência de relação entre os dados das espécies e os ambientais. Este teste não assume 
pressupostos quanto ao tipo de distribuição dos dados, considerando a distribuição determinada pelos próprios 
dados. 
O Teste de Montecarlo segue os seguintes passos: 1. Escolha de um teste estatístico que nos dê uma expressão do 
quão fortemente os dados das espécies respondem aos ambientais (o teste tem a forma de F-ratio); 2. Cálculo da 
estatística do teste para os dados 0F ; 3. Geração de K novos conjuntos de dados, os quais têm probabilidade 
idêntica sob a hipótese nula. No CANOCO isto faz-se permutando aleatoriamente os dados das espécies (dados 
resposta) enquanto os dados ambientais permanecem fixos (dados explicativos); 4. Cálculo da estatística do teste 
para cada novo conjunto de dados, obtendo-se valores 1F , 2F , ..., kF ; 5. Cálculo do nível de significância de 

Montecarlo, isto é, colocar 0F  entre 1F , 2F , ..., kF  e determinar a proporção de valores maiores ou iguais a 

0F . Por outras palavras, o nível de significância é o “rank” de 0F  entre todos os valores 0F , 1F , 2F , ..., kF , 

dividido por k+1(uma vez que 0F  é incluído na distribuição nula). 
O nível de significância de Montecarlo não é constante para um determinado conjunto de dados, uma vez que é 
determinado a partir de k conjuntos de dados aleatórios. Assim, um bom teste deverá proceder pelo menos a k=199 
permutações para um teste com um nível de significância de 5% (valor assumido por defeito no CANOCO 4.0) (TER 
BRAAK & SMILAUER, 1998). 
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(SANTOS, ROSADO, OLIVEIRA-FILHO & CARVALHO, 2000). O valor próprio é numericamente 
igual ao valor máximo da dispersão (δ ) atingida no final das iterações realizadas para cada eixo 

( δλ = ) (TER BRAAK, 1987; CAPELO, 2003). A variabilidade explicada por dois ou mais eixos 

(em número de k, com 1<k<q) é dada pela expressão ).../()...(100 121 qkx λλλλλ +++++  

(TER BRAAK, 1987). 

O valor de correlação canónica 2R  da regressão final (interpretado da mesma forma 
que o valor de correlação de Pearson) constitui a correlação espécies-ambiente, dando uma 
medida da variabilidade da composição da comunidade explicada pelas variáveis ambientais. A 
correlação espécies-ambiente é igual à correlação entre as coordenadas dos inventários que são 
médias ponderadas das coordenadas das espécies, e as coordenadas dos inventários que são 
combinações lineares das variáveis ambientais.  

Não obstante a importância do valor da correlação espécies-ambiente, eixos com 

valores próprios muito baixos podem apresentar valores altos de 2R , o que implica reservas na 
interpretação desses eixos (CAPELO, 2003). 

Segundo TABACHNICK & FIDELL (1996), alguns autores referem que enquanto o valor 
de correlação canónica for maior ou igual a 0.30, o que corresponde a cerca de 10% de 
variabilidade explicável, a dimensão representada deve ser considerada no modelo. No entanto, 
por uma questão prática de representação num plano a duas dimensões, e uma vez os eixos 
canónicos explicam uma variabilidade decrescente dos dados, logo quanto maior é a sua ordem, 
menor a sua importância (TABACHNICK & FIDELL, 1996), não são normalmente considerados 
mais do que os dois ou três primeiros eixos encontrados, os quais, só por si, explicam grande 
parte da variabilidade dos dados.  

Os eixos canónicos encontrados desta forma permitem a representação no plano das 

coordenadas das espécies15, inventários e factores ambientais jz , estabelecendo relações 

entre estas três entidades (TER BRAAK, 1986; CAPELO, 2003).  
O programa utilizado, o CANOCO, produz um diagrama de ordenação com resumo 

numérico da variabilidade explicada, onde as espécies e os inventários são representados 
através de pontos, e as variáveis ambientais por vectores cuja direcção aponta a máxima 

                                                 
15 As coordenadas das espécies resultantes correspondem aos parâmetros da curva de resposta das espécies a 
cada um dos eixos canónicos. Geralmente as curvas de resposta das espécies às variáveis ambientais são 
unimodais, sendo que as coordanandas das espécies podem ser considerados como centros das curvas (TER 
BRAAK & SMILAUER, 1998). 
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variação da variável no diagrama, sendo que, quanto maior o seu comprimento, maior a 
correlação com os eixos de ordenação e com o padrão de variação das comunidades 
representadas (CAPELO, 2003). Por outras palavras, os vectores indicam a direcção em que 
qualquer ponto (correspondente a um inventário) se moveria se a variável em questão aumenta-
se em valor, enquanto as restantes se mantivessem constantes (efeito condicional) (TER BRAAK 
& SMILAUER, 1998). O diagrama representa graficamente a estrutura da comunidade e a 
resposta da comunidade às variáveis ambientais.  

O output do programa dá-nos ainda a variabilidade explicada pelas variáveis ambientais, 
a significância estatística das variáveis ambientais e a significância estatística do primeiro eixo 
de ordenação de uma análise com variáveis explicativas (TER BRAAK & SMILAUER, 1998). 

O CANOCO apresenta algumas limitações quanto ao número máximo de espécies, 
inventários e variáveis ambientais, sendo este respectivamente: m=5 000 e nunca inferior a 2, 
n=25 000 e q=750. O número máximo de (q-8)*n é de 360 000. No entanto, a aplicação utilizada 
para representação gráfica dos resultados, CanoDraw 3.1 (desenvolvido por SMILAUER), é mais 
restritiva, sendo m=500, n=500 e q=30. 

O CANOCO não aceita “missing values” nos dados ambientais (TER BRAAK, 1987), e 
no caso da existência destes, os inventários correspondentes não poderão ser considerados na 
análise. 

Este programa é particularmente eficiente para ordenação de conjuntos de dados 
dispersos, isto é, contendo muitos valores nulos comparativamente com os valores não nulos. É 
bastante comum que num conjunto de dados referentes a uma comunidade, o número de 
espécies presentes por inventário seja na ordem das 10 a 30, enquanto o número total de 
espécies presentes no total dos inventários seja da ordem das 100 a 1000, o que resulta num 
elevado número de zeros presentes na matriz final de compilação dos dados de todos os 
inventários. 

 

3.2 MÉTODO DAS MATRIZES DE TRANSIÇÃO 

 
O método das matrizes de transição é um método estocástico que permite o 

acompanhamento da dinâmica sucessional da vegetação, através do estudo da sua distribuição 
espacial. Com base no micromapeamento mencionado no ponto 3.1.1.2. construiu-se um modelo 
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de crescimento das espécies arbustivas e arbóreas, capaz de informar acerca da forma como 
cada espécie se mantém ou é substituída por outra durante o intervalo de tempo considerado. 
Este último deve ser adequado aos objectivos do estudo, dado que um incorrecto 
dimensionamento pode, por defeito, fazer com que os processos pareçam quase contínuos, ou 
por excesso, passar por cima da ocorrência de fenómenos importantes (FORMAN & GODRON, 
1986).  

No presente trabalho foram, em primeiro lugar, calculadas as matrizes médias de 
transição anuais (ver anexo 5), e seguidamente calculou-se, com base nas anteriores, a matriz 
média das transições do primeiro ao último ano, para cada local de acordo com o seu material 
geológico, e situação considerada (referência, referência - 1.º ano após fogo, regeneração após 
fogo). Não foi feito o tratamento individualizado para as duas situações de regeneração após 
fogo consideradas (auto-regeneração e regeneração após hidros/sementeira), uma vez que, não 
foram encontradas diferenças significativas entre elas capazes de o justificar. O efeito da 
variação inter anual, não significativo quando se considera um período longo de tempo, é 
atenuado por se recorrer à matriz de transição média (REGO, GONÇALVES & SILVEIRA, 1994). 

A matriz de alteração [ ]A  entre dois instantes distintos ( 0t e 1t ) resulta da sobreposição 

da informação contida nas matrizes de cada um desses instantes separadamente, que se 
obtiveram após tratamento dos dados de campo registados através de micromapeamento (ver 
figura 21). Desta sobreposição resulta uma matriz quadrada n x n, com número de linhas e 
colunas igual ao número de espécies consideradas, e em que cada elemento 

( )njniAij ...1;...1 ==  representa a frequência com que a i éssima espécie existente no 

instante 0t , dá lugar à j éssima espécie no instante 1t .  

A matriz de transição [ ]T  obtém-se dividindo cada elemento ijA  da matriz [ ]A  de 

alteração, pela soma da sua linha ∑
=

n

i
ijA

1

, com  j= constante, sendo também ela uma matriz 

quadrada n x n. Os elementos da matriz de transição ( )njniTij ...1;...1 ==  constituem os 

coeficientes de transição que geram o modelo de crescimento da vegetação, e representam a 
probabilidade de, em cada ano, a espécie na linha ser substituída pela espécie na coluna 

(REGO, GONÇALVES & SILVEIRA, 1994). A soma dos elementos de uma linha da matriz [ ]T  é 

igual à unidade, uma vez que esta representa o conjunto das probabilidades de substituição de 
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uma espécie por qualquer outra de entre o conjunto finito de espécies consideradas, incluindo a 
própria (LEGENDRE & LEGENDRE, 1984b). Para efeitos de aplicação do método à situação 
estudada, e de acordo com o efectuado por REGO, PEREIRA & TRABAUD (1993), importa 

referir que o solo nú foi tratado como uma espécie, pelo que na matriz de transição [ ]T  existe 

uma linha e uma coluna referentes ao solo nú. Existe ainda de forma análoga uma coluna e uma 
linha atribuídas ao conjunto das espécies inventariadas cuja expressão no conjunto total das 
espécies é reduzida, tendo-se-lhe atribuído a denominação geral outras espécies. 

Os valores da diagonal principal da matriz [ ]T de transição representam uma medida da 

alteração da área ocupada por cada espécie em relação a si mesma. Valores próximos de 1 
significam que quase não houve alteração na área ocupada inicialmente pela espécie, enquanto 
que valores próximos de 0 indicam uma perda quase total da área por si ocupada. 

Se, os coeficientes de transição ( )njniTij ...1;...1 == , se mantiverem constantes ao 

longo do tempo, a proporção de área ocupada por cada espécie tende para uma situação de 
equilíbrio, independentemente do seu valor inicial, o que permite simular etapas subsequentes 
da sucessão (REGO, PEREIRA & TRABAUD, 1993). No entanto, numa paisagem, os 
coeficientes de transição raramente se mantêm constantes ao longo do tempo (FORMAN & 
GODRON, 1986), sofrendo alterações em função da evolução da paisagem, pelo que o vector 
correspondente à situação final estável representa unicamente um futuro equilíbrio hipotético do 
sistema (ALMEIDA, 1998). 

O quociente de estabilidade das formações vegetais em análise pode ser medido 

através da razão entre o somatório da diagonal principal da matriz [ ]A  de alteração, e o 

somatório de todas as frequências da mesma matriz. Esta medida varia entre 0 e 1, sendo mais 
próximo da unidade quando o nível de estabilidade se aproxima do máximo, e 0 quando o 
sistema não apresenta qualquer estabilidade (REGO, PEREIRA & TRABAUD, 1993; REGO, 
GONÇALVES & SILVEIRA, 2001). 

 

3.3 MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

 
Diversidade biológica ou biodiversidade define-se, de acordo com o artigo 2º do Decreto 

n.º 21/93 de 21 de Junho, que aprova para ratificação a Convenção sobre a Diversidade 
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Biológica, como variabilidade entre os organismos vivos de todas as origens, incluindo, inter alia, 
os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos 
ecológicos dos quais fazem parte; compreende a diversidade dentro de cada espécie, entre as 
espécies e dos ecossistemas. 

De acordo com a estrutura da paisagem, o termo biodiversidade é aplicado a diversas 
escalas: a diversidade alfa corresponde à riqueza de espécies de uma determinada comunidade 
homogénea, isto é, à variabilidade ao nível local; a diversidade beta corresponde à variação na 
composição em espécies entre comunidades diferentes de uma paisagem, isto é, à 
complementaridade biológica entre habitats; e a diversidade gamma corresponde à riqueza de 
espécies do conjunto de comunidades que integram a paisagem, isto é, à variabilidade entre 
paisagens, resultando dos dois outros tipos de diversidade (WHITTAKER, 1972). 

As medidas de biodiversidade são medidas da composição em espécies de um 
ecossistema, em termos do seu número e das suas abundâncias relativas (LEGENDRE & 
LEGENDRE, 1984a). Ainda segundo os mesmos autores, as medidas de biodiversidade 
caracterizam globalmente um ecossistema num momento preciso (...) e permitem comparar 
diversas comunidades, ou a mesma comunidade em diferentes momentos da sua existência. 
Desta forma é possível avaliar a biodiversidade de uma comunidade ao longo de uma sucessão 
ecológica.  

A avaliação da biodiversidade deve ser feita ao nível das espécies que compõem as 
comunidades alvo, uma vez que estas constituem a unidade base da competição e da sucessão 
ecológica. São as espécies que constituem as populações locais, cada uma representando uma 
pool genética, e são estas que utilizam os recursos do ecossistema e se estruturam em 
comunidades (LEGENDRE & LEGENDRE, 1984a). 

É por comparação de uma mesma comunidade em diferentes momentos, com base na 
compilação da informação multiespecífica de cada uma das diferentes áreas geográficas numa 
única medida de diversidade que é feita a avaliação da biodiversidade, calculada com base em 
valores médios para o total dos transectos definidos para cada fitocenose, e agrupados de 
acordo com o seu material geológico e para cada uma das três situações inventariadas – T, AR e 
RS/RH.  

Existem dois grupos distintos de métodos de avaliação da biodiversidade, em função do 
peso relativo atribuído às variáveis biológicas que a compõem: riqueza específica, 
correspondente ao número total de espécies presentes; e equitabilidade, distribuição das suas 
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abundâncias (LUDWIG & REYNOLDS, 1988; MAGURRAN, 1988). Os índices de diversidade 
tentam quantificar ambas as componentes através de um único valor (LUDWIG & REYNOLDS, 
1988; MAGURRAN, 1988), podendo ser qualificados em dois tipos: Tipo I – mais sensíveis à 
variação de espécies raras; Tipo II – mais sensíveis à variação de espécies comuns. 

Para avaliar a biodiversidade das áreas em estudo foram utilizados os Valores de Hill 
(LUDWIG & REYNOLDS, 1988), que traduzem o número efectivo de espécies presentes na 
amostra, reflectindo o grau de distribuição das abundâncias proporcionais entre espécies 
(GONÇALVES, REGO, SILVA & SILVEIRA, 1999; REGO, GONÇALVES & SILVEIRA, 2000). 
Para o cálculo destes valores foi necessário calcular as seguintes medidas: 

 
I - Medida de composição: 
 

 Índice de Riqueza Específica (S) – Número médio de espécies da comunidade em 
causa calculado com base na amostra recolhida.  

 
II – Medidas de Estrutura: 
 
 Índice de Equidade de Shannon-Wiener ( H ′ ) – Corresponde ao grau médio de 
“incerteza” em prever a que espécie um indivíduo escolhido ao acaso entre S taxa e N indivíduos 
pertencerá. A expressão utilizada para o cálculo deste índice foi (1): 

(1) ( )∑
=

−=′
S

i
pipiH

1
ln  

em que nnipi /=  corresponde à proporção da i  éssima espécie, medida pela sua frequência 

relativa, sendo ni  o número de indivíduos da espécie i  e n  o número total de indivíduos da 

amostra. 
 O índice de Shannon-Wiener é do Tipo I, sendo mais sensível à riqueza específica do 
que à equidade, logo as espécies raras têm uma influência desproporcional na magnitude do 
índice (MCGARIGAL & MARKS, 1994). Varia entre 0 e Sln , sendo igual a 0 quando só existe 

uma espécie, e aproxima-se do máximo quando todas as S espécies têm o mesmo número de 
indivíduos (LEGENDRE & LEGENDRE, 1984a; MAGURRAN, 1988). 
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Índice de Dominância de Simpson (λ ) – Representa a probabilidade de dois quaisquer 

indivíduos escolhidos aleatoriamente de entre a comunidade em causa, serem da mesma 
espécie. Utilizou-se a expressão matemática (2) para o cálculo do índice, uma vez que se 
inventariam populações infinitas onde é impossível contabilizar todos os indivíduos (LUDWIG & 
REYNOLDS, 1988).  

(2) 
( )[ ]

( )[ ]1

1
1

−

−
=
∑
=

nn

nini
S

iλ   ou  ( )∑
=

=
S

i
NNi

1

2λ  ou ∑
=

=
S

i
pi

1

2λ  

em que ni  é o número de indivíduos da espécie i  e n  o número total de indivíduos da amostra. 

 Este é um índice de Tipo II, logo é menos sensível à riqueza específica e atribui mais 
peso às espécies abundantes (MCGARIGAL & MARKS, 1994). O seu intervalo de variação é de 
0 a 1, sendo o seu valor mais próximo da unidade quanto menor for a diversidade, isto é, a 
probabilidade de dois indivíduos escolhidos aleatoriamente serem da mesma espécies é maior. 
Assume valores próximos de 0 quando existe maior número de espécies e maior equidade. 

 
HILL (1973a) e PIELOU (1975), in LEGENDRE & LEGENDRE (1984a) notaram que as 3 

principais medidas de diversidade apresentadas estão interligadas, uma vez que constituem três 
casos particulares da equação de entropia generalizada de ordem a de RÉNYI (1961) (3): 

(3) ( )∑
=−

=
S

i

a
a pi

a
H

1
log

1
1  

 
 Série de Números de Hill – Calculada através da expressão matemática (4), combinando 
os índices de Shannon-Wiener e Simpson: 

(4) ( )∑
=−

=
S

i

a
D pi

a
N

1
log

1
1   

 Fazendo a  variar de 0 a ∞+  obtêm-se a série de números de Hill, sendo os mais 

usados: 

SNnN =⎯→⎯= 00 log  que corresponde ao número médio de espécies; 
HeNpipiN ′∑ =⎯→⎯−= 11 log que corresponde ao número médio de espécies abundantes 

ou índice exponencial de Shannon; 
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( ) λ
1log 2

2
2 =⎯→⎯−= ∑ NpiN  que corresponde ao número médio de espécies muito 

abundantes ou recíproco do índice de Simpson. 

Quanto menor for o valor assumido por 1N  e 2N , maior será o número de espécies, e 

menor o peso atribuído às espécies raras. 
Não obstante a relevância destas medidas de biodiversidade, é necessário interpretar os 

seus resultados com precaução, uma vez que estas não dão indicações sobre a composição real 
das espécies de uma comunidade, não tomando em consideração a especificidade de cada uma 
das espécies consideradas. Assim, um elevado valor de diversidade pode corresponder a uma 
comunidade composta por muitas espécies desinteressantes/indesejáveis, ou então, um baixo 
valor de diversidade corresponder a uma comunidade com poucas espécies mas de elevado 
valor a diversos níveis. Para melhor interpretar os resultados destes índices, importa não só 
avaliar quantitativamente a biodiversidade das comunidades, mas também avaliá-las 
qualitativamente através do conhecimento da sua composição específica real (MCGARIGAL & 
MARKS, 1994). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 MÉTODO FITOSSOCIOLÓGICO 

4.1.1 ETAPA ANALÍTICA – INVENTÁRIOS 

4.1.1.1 CABO RASO 

A área do Cabo Raso caracteriza-se pela presença de matos costeiros de vegetação 
predominantemente esclerófita própria de zonas de dunas e areias, correspondendo à série de 
vegetação natural potencial edafoxermórfica-psamófítica, termomediterrânica, seca a sub-
húmida, gaditano-onubo-algarviense da sabina-das-praias -  Osyrio quadripartitae-Junipereto 

turbinatae sigmetum.  
Verifica-se que os taxa dominantes da associação Juniperus turbinata ssp. turbinata e 

Osyris quadripartita, a Pistacia lentiscus e o Rhamnus oleoides ssp. oleoides, geralmente 
presentes na formação climácica, não estão presentes no elenco de espécies inventariadas para 
esta zona. Aliás, não se encontra presente nestes transectos nenhum endemismo próprio desta 
zona nem espécies consideradas importantes do ponto de vista de conservação pela directiva 
habitats.  

Das espécies pertencentes à vegetação natural que compõem o sub-bosque denota-se 
aqui a presença da Rubia peregrina, e do Cistus salviifolius, ambos com representatividade 
crescente ao longo dos anos de inventário, destacando-se a última como uma das espécies com 
maior ocorrência na zona do Cabo Raso, juntamente com a Ononis ramosissima e o 
Carpobrotus edulis, sendo esta última uma espécie de comportamento invasor. Cabe ainda 
destacar que no transecto testemunha, o Carpobrotus edulis começa a aparecer morto/seco em 
2004 (ver anexo 2.4). 
 

4.1.1.2 ABANO 

A vegetação natural potencial da zona do Abano corresponde à série termomediterrânica 
seca a semi-árida, basófila e eolófila, vicentina, arrabidense e costeiro português da sabina-das-
praias (Juniperus turbinata) - Querco cocciferae-Junipereto turbinatae sigmetum. É uma zona 
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sublitoral de transição, onde dominam os matos costeiros compostos essencialmente por 
Quercus coccifera, Cistus sp. e Ulex sp. 

Estão presentes nesta área de solos calcários algumas espécies importantes do ponto de 
vista da conservação, tais como o endemismo Ibérico de escassa ocorrência no PNSC Iris 

xiphium var. lusitanica e os endemismos lusitânicos Serratula estremadurensis, Ulex jussiaei e 

Ulex densus. Algumas destas espécies estão classificadas como sendo de interesse comunitário 
pelo anexo V da Directiva Habitats (Iris xiphium var. lusitanica e Ulex densus), podendo a sua 
colheita e exploração na natureza ser objecto de medidas de gestão. Encontram-se aqui ainda 
as espécies de sub-bosque Rubia peregrina, Smilax aspera e Cistus salviifolius. 

As espécies que aparecem como dominantes na zona do Abano são o Quercus coccifera, 
o Cistus salviifolius, o Cistus monspeliensis, o Ulex jussiaei, a Phillyrea angustifolia, a Pistacia 

lentiscus, o Rhamnus lycioides e a Daphne gnidium. Verifica-se ainda que as espécies de 
comportamento invasor Carpobrotus edulis e Acacia cyclops, não ocorrem em nenhum dos 
transectos ao longo do período de inventário (ver anexo 2.4). 
 

4.1.1.3 VALE DA MALVEIRA 

A vegetação natural potencial do Vale da Malveira, uma das áreas mais afectadas pelo 
incêndio de 2000, corresponde à série termomediterrânica sub-húmida, calcícola e basáltica 
olissiponense do zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris) - Viburno tini-Oleeto sylvestris 

sigmetum. O coberto vegetal do Vale é essencialmente composto por carrascos, pinheiros de 
alepo e eucaliptos. 

Denota-se aqui a presença do endemismo lusitânico Ulex jussiaei como sendo a única 
espécie relevante do ponto de vista da conservação. Algumas espécies de sub-bosque 
presentes são a Rubia peregrina, o Smilax aspera, a Vinca difformis e o Cistus salviifolius. As 
espécies dominantes dos inventários realizados para esta zona são o Quercus coccifera, o 
Eucalyptus calmadulensis, o Cistus monspeliensis, a Pistacia lentiscus, e com menor expressão 
o Cistus salviifolius e o Rhamnus lycioides ssp. oleoides. Também aqui não se regista a 
ocorrência de Carpobrotus edulis e Acacia cyclops, as principais espécies de carácter invasor 
inventariadas (ver anexo 2.4). 
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4.1.2 ETAPA SINTÉTICA – ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIAS CANÓNICAS (CCA) 

 
A base de dados obtida através dos inventários elaborados para os anos de 2001 a 2004 

(inclusive) é constituída por: 
Número de espécies (m) =138 
Número de inventários (n) =248 
Número de variáveis ambientais (q) =32 
Estes valores encontram-se dentro dos limites máximos admitidos pelo programa 

utilizado – CANOCO 4.5, sendo eles respectivamente: m=5 000 e nunca inferior a 2, n=25 000 e 
q=750. Quanto aos limites impostos pela aplicação de representação gráfica dos resultados, 
CanoDraw 4.0, m=500, n=500 e q=30, só o número de variáveis ambientais excede os limites. 
No entanto, a análise realizada pelo CANOCO reduziu o número de variáveis ambientais a 22, 
uma vez que identificou 10 com variabilidade negligenciável.  

Tal como previsto, o conjunto dos dados obtidos contém uma grande proporção de 
valores nulos (91,8%), comparativamente com os valores não nulos (8,2%), não constituindo 
este facto um problema na aplicação do programa, uma vez que este é particularmente eficiente 
na ordenação de conjuntos de dados deste tipo. Não existem “missing values” nos dados 
ambientais. 

A CCA foi realizada com a opção de adição selectiva de variáveis ambientais, a qual 
permite ir introduzindo as variáveis uma a uma, e testar a sua significância mediante um Teste 
de Permutação de Montecarlo (CABALLERO, ESTEVE & CALVO, 2002). 

Este teste consiste na permutação aleatória das linhas da matriz de espécies, no intuito 
de testar a significância da correlação espécies-ambiente (SOUZA, ESPÍRITO-SANTO, 
FONTES, OLIVEIRA-FILHO & BOTEZELLI, 2003). Assumindo um compromisso entre qualidade 
e praticabilidade na aplicação do método, tal como sugerido por TER BRAAK & SMILAUER 
(1998), foram efectuadas k=199 permutações. 

De entre as 32 variáveis testadas, 10 apresentaram variabilidade negligenciável, por não 
se aplicarem na área em estudo, tendo sido automaticamente eliminadas da análise (quadro 16). 
Das restantes, 8 foram dadas como colineares, uma vez que a maioria das variáveis 
consideradas são de natureza nominal. A colinearidade entre variáveis nominais é inevitável, 
dado que a variável correspondente à última categoria a ser introduzida no modelo é geralmente 
colinear com as correspondentes às categorias precedentes. Segundo TER BRAAK & 
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SMILAUER (1998), a ordem com que as variáveis são introduzidas, não altera o resultado da 
ordenação, reflectindo-se apenas no coeficiente atribuído pela regressão múltipla às variáveis 
colineares (zero). 

A CCA foi aplicada com recurso a 22 variáveis ambientais, incluindo as colineares por  
estas se revelarem úteis na explicação/interpretação dos resultados. 
 
Quadro 16. – Resultado obtido pela aplicação do Teste de Permutação de Montecarlo às variáveis ambientais 
(Forward selection of environmental variables). 

Variáveis Ambientais Acrónimos Classificação atribuída pelo 
Teste de Montecarlo 

sem exposição s/expo incluída no modelo 
exposição N expoN variabilidade negligenciável 
exposição NE expoNE variabilidade negligenciável 
exposição E expoE variabilidade negligenciável 
exposição SE expoSE incluída no modelo 
exposição S expoS incluída no modelo 
exposição SW expoSW variabilidade negligenciável 
exposição W expoW incluída no modelo 
exposição NW expoNW incluída no modelo 
estação protegida das influências de N protN variabilidade negligenciável 
estação protegida das influências de E protE incluída no modelo 
estação protegida das influências de S protS variabilidade negligenciável 
estação protegida das influências de O protO variabilidade negligenciável 
vale aberto N valN variabilidade negligenciável 
vale aberto E valE variabilidade negligenciável 
vale aberto S valS incluída no modelo 
vale aberto O valO incluída no modelo 
estação aberta todos ventos todvent incluída no modelo 
declive declive incluída no modelo 
superfície coberta rocha cobroc incluída no modelo 
superfície coberta pedra copedr incluída no modelo 
superfície coberta terra coterra incluída no modelo 
superfície basal coberta vegetação covege incluída no modelo 
superfície coberta vegetação queimada coveqe incluída no modelo 
silícios (dunas) silicio incluída no modelo 
posição topográfica em cimo de encosta cimo incluída no modelo 
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posição topográfica em meia encosta encosta incluída no modelo 
posição topográfica em vale vale variabilidade negligenciável 
posição topográfica em terreno plano plano incluída no modelo 
posição topográfica em terraço terraco incluída no modelo 
calcário calcari incluída no modelo 
número de anos após incêndio anoposi incluída no modelo 

 
A análise de correspondências canónicas, realizada com base em combinações lineares 

das variáveis ambientais, definiu 4 eixos canónicos independentes, os quais, segundo 
LEGENDRE & LEGENDRE (1984a), explicam o máximo da variabilidade dos dados, em 
fracções decrescentes tal como se pode verificar no quadro resumo da análise (quadro 17). Para 
produção do diagrama de ordenação, isto é, representação gráfica da estrutura da comunidade e 
sua resposta às variáveis ambientais, são utilizados somente os dois primeiros eixos.  

A correlação espécies-ambiente mede a força da relação entre espécies e variáveis 
ambientais, sendo geralmente decrescente de acordo com a ordem do eixo canónico 
correspondente. As correlações encontradas para os dois primeiros eixos são respectivamente 
0.989 e 0.923. No entanto, estes elevados valores de correlação não significam que uma 
quantidade apreciável dos dados das espécies seja explicada pelas variáveis ambientais. A 
medida da variabilidade explicada pelo modelo é dada pelos valores próprios de cada eixo, os 
quais permitem calcular as percentagens cumulativas de variância explicada pelos mesmos 
(TER BRAAK & SMILAUER, 1998). 

Assim, os dois primeiros eixos explicam em conjunto cerca de 12,9% da estrutura 
florística do sistema, e 42,1% da relação entre as espécies e o meio ambiente. Na interpretação 
da variabilidade explicada pelos eixos, deve ser tido em conta que o objectivo não é obter 
percentagens de variância de 100%, uma vez que parte da variabilidade é devida ao ruído 
presente nos dados (GAUCH, 1982 in TER BRAAK, 1986), e mesmo um diagrama de ordenação 
que explique somente uma pequena percentagem dessa variabilidade, como é o presente caso, 
pode ser bastante informativo (TER BRAAK, 1986).  
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Quadro 17. – Resumo da análise de correspondências canónicas. 

Axes 1 2 3 4 Total inertia 

Eigenvalues                                     0.841 0.433 0.361 0.318            9.876 

Species-environment correlations 0.989 0.923 0.873 0.854  

Cumulative percentage variance 
           of species data                               
           of species-environment relation 

 
8.5 

27.8 

 
12.9 
42.1 

 
16.6 
54.1 

 
19.8 
64.6 

 

 
Sum of all unconstrained eigenvalues 

    
 

9.876 

Sum of all canonical eigenvalues     3.025 

 
A aplicação que permite a representação gráfica dos resultados, CanoDraw 4.0, reduz 

as coordenadas dos inventários e das espécies de forma a assumirem valores no intervalo entre 
-1 e 1. Assim, os diagramas obtidos fazem-se acompanhar em anexo dos valores reais das 
coordenadas dos pontos que apresentam valores superiores a |1| para qualquer dos eixos 
considerados (ver anexo 4.1).  

As espécies e os inventários aparecem no diagrama de ordenação como pontos, 
correspondentes aos seus óptimos aproximados no espaço bidimensional, definido pelos dois 
primeiros eixos de ordenação. As variáveis ambientais contínuas representam-se sob a forma de 
vectores que apontam a direcção do seu aumento no espaço de ordenação, sendo que o 
comprimento do vector é proporcional à sua importância na explicação da variância projectada 
em cada eixo (TER BRAAK, 1986). As variáveis ambientais nominais representam-se através de 
pontos associados ao acrónimo da variável correspondente. 

O diagrama de ordenação dos inventários, classificados por anos e por área geográfica 
(figura 22), define uma separação clara ao longo do primeiro eixo de ordenação (horizontal) entre 
os inventários realizados na área do Cabo Raso, localizados no lado positivo do eixo (1º e 4º 
quadrantes), e os realizados nas áreas do Abano e Vale da Malveira, localizados no lado 
negativo (2º e 3º quadrantes), em concordância com os resultados obtidos por MONTESO 
(2002) para os dois primeiros anos.  
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  ENV. VARIABLES

  NOMINAL ENV.VARIABLES

  SAMPLES

Cabo Raso 2001 Abano 2001 Malveira 2001

Cabo Raso 2002 Abano 2002 Malveira 2002

Cabo Raso 2003 Abano 2003 Malveira 2003

Cabo Raso 2004 Abano 2004 Malveira 2004

 
Figura 22. – Diagrama de ordenação dos inventários classificados por anos e por área geográfica.  

 
Analisando a magnitude das correlações intraset e dos coeficientes canónicos 

standardizados16, pode inferir-se a importância relativa de cada variável ambiental na predição 
da composição da comunidade em estudo. Os coeficientes canónicos dão a mesma informação 
que as correlações intraset, no caso especial em que as variáveis ambientais são mutuamente 
não correlacionadas. No entanto, quando as variáveis são correlacionadas, como acontece com 
algumas das variáveis consideradas, o seu efeito na comunidade não consegue ser 

                                                 
16 Para remoção de arbitrariedade nas unidades de medida das variáveis ambientais, e consequentemente 
possibilitar a comparação entre coeficientes canónicos, as variáveis ambientais são standardizadas a média nula e 
variância unitária (TER BRAAK, 1986). 
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individualizado e consequentemente os coeficientes canónicos são instáveis (problema de 
multicolinearidade). Felizmente as correlações intraset não são afectadas nestas situações e 
podem ser utilizadas na interpretação dos resultados (TER BRAAK, 1986). 
 
Quadro 18. – Correlação das variáveis ambientais com os dois primeiros eixos de ordenação “Intra set correlations”. 

Variáveis Ambientais 
(acrónimos) 

Intra set correlations 

Eixo 1 Eixo 2 

 silicio    0.9762  -0.0594 

 calcari   -0.9762   0.0594 

 todvent    0.9762  -0.0594 

 copedr    -0.6647   0.3416 

 expoNW     0.8116  -0.2525 

 expoS     -0.5031 -0.3627 

 valS      -0.4482 -0.5492 

 expoW     -0.4095   0.7647 
 valO      -0.4137 -0.2987 

 protE     -0.4095   0.7647 
 expoSE    -0.3482 -0.5375 
 s/expo     0.3248   0.2387 

 plano      0.3049   0.2133 

 cimo      -0.3369   0.2170 

 terraco   -0.2403  -0.3658 

 encosta    0.1593  -0.1376 

 declive   -0.1535   0.2308 

 covege     0.2531   0.0219 

 coveqe     0.1855  -0.2267 

 coterra    0.1324  -0.2845 

 cobroc    -0.0911   0.2715 

 anoposi    0.1600   0.5098 

 
Assim, a separação observada para o primeiro eixo canónico, entre os inventários do 

Cabo Raso e os inventários do Abano e Vale da Malveira, é definida pelas variáveis respeitantes 
ao material geológico – calcário ou silício, as quais apresentam os valores mais elevados de 
correlação com o primeiro eixo (quadro 18). A variável estação aberta a todos os ventos 
apresenta um valor de correlação com o eixo igual ao da variável silício, o que se explica pela 
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colinearidade absoluta das duas variáveis, uma vez que ambas são nominais e de ocorrência 
exclusiva em simultâneo. 

A variável exposição NW também apresenta um valor de correlação com o primeiro eixo 
elevado, denotando a forte limitação imposta à regeneração vegetal pela exposição da área do 
Cabo Raso aos ventos dominantes de NW. 

A interpretação para o segundo eixo de ordenação torna-se um pouco confusa devido ao 
elevado número de inventários representados no diagrama e pelo notório efeito de arco ao longo 
do mesmo. Não obstante, o valor de correlação da variável número de anos após incêndio com o 
segundo eixo parece indiciá-la como relevante na explicação da estrutura florística das 
comunidades em estudo.  

Para correcção do efeito de arco é geralmente utilizada uma versão adaptada da CCA, a 
detrended CCA. No entanto, no presente caso opta-se por realizar duas novas análises de CCA 
simples, separando os inventários em dois grupos de acordo com o seu material geológico. Com 
o tratamento em separado destes dois grupos de inventários, o efeito de arco é minimizado e 
obtêm-se resultados mais conclusivos, permitindo aferir para cada área geográfica quais as 
variáveis ambientais mais determinantes na sua dinâmica de regeneração vegetal e quais as 
espécies/inventários mais influenciados pelas mesmas. 

Tal como anteriormente referido, os transectos correspondentes ao Cabo Raso 
localizam-se inteiramente nos 1º e 4º quadrantes e os transectos correspondentes ao Abano e 
Vale da Malveira nos 2º e 3º quadrantes, associadas às variáveis de material geológico – silício e 
calcário, respectivamente. Não obstante, verifica-se ainda que as variáveis de exposição NW, de 
cobertura da superfície do solo (covege, coveqe e coterra) e número de anos após o incêndio 
(anoposi) são as que seguidamente mais influenciam a regeneração vegetal na área do Cabo 
Raso, sendo que os transectos referentes às parcelas em auto-regeneração (T6 e T7, com 
excepção de uma secção do transecto 6 no ano de 2001) aparecem no 1º quadrante (covege e 
anoposi) enquanto que a parcela testemunha surge no 4º quadrante (expoNW, coveqe e coterra) 
(ver anexo 4.2).  

Para as áreas do Abano e do Vale da Malveira, as variáveis que têm maior expressão 
são o declive, a cobertura da superfície do solo (cobroc e cobpedr) e a exposição, no caso do 
Abano, e a posição topográfica no caso do Vale da Malveira, sendo que todas as parcelas em 
regeneração após sementeira no Abano se encontram no 2º quadrante (declive, expoW, cobroc 
e cobpedr) enquanto que a parcela testemunha do Abano e todas as parcelas em auto-



Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

94 

regeneração do Vale da Malveira aparecem no 3º quadrante (expoSE, expoS, ValS, ValO e 
terraco). Como tal, denota-se que as variáveis ambientais com influência na estratégia de 
regeneração vegetal nas zonas de material geológico calcário são mais variadas. 

 

4.1.2.1 SOLOS SILICIOSOS - CABO RASO 

Os transectos localizados na área do Cabo Raso estão sob a influência de apenas 11 
das 22 variáveis acima consideradas, as quais em resposta ao teste de Permutação de 
Montecarlo foram na sua totalidade incluídas no modelo, não obstante 4 delas serem colineares. 

 As variáveis consideradas foram: sem exposição, exposição NW, declive, superfície 
coberta rocha, superfície coberta pedra, superfície coberta terra, superfície basal coberta 
vegetação, superfície coberta vegetação queimada, posição topográfica em meia encosta, 
posição topográfica em terreno plano e número de anos após incêndio. 

A percentagem de variabilidade dos dados das espécies explicada por cada um dos dois 
primeiros eixos é respectivamente de 11,3% e 6,8%, sendo que o modelo bidimensional explica 
18,1% da estrutura florística da comunidade presente no Cabo Raso, a qual é dependente em  
65,9% das variáveis ambientais seleccionadas (quadro 19).  
 
Quadro 19. – Resumo da análise de correspondências canónicas efectuada para os inventários localizados em 
solos siliciosos – Cabo Raso. 

Axes 1 2 3 4 Total inertia 

Eigenvalues                                     0.454 0.272 0.158 0.117 4.002 

Species-environment correlations 0.915 0.850 0.672 0.694  

Cumulative percentage variance 
           of species data                               
           of species-environment relation 

 
11.3 

  41.2 

 
18.1 
65.9 

  
 22.1 
80.2 

 
25.0 
90.8 

 

 
Sum of all unconstrained eigenvalues 

    
 

4.002 

Sum of all canonical eigenvalues     1.101 

 
 A variável que apresenta maior correlação com o 1.º eixo de ordenação, aquele que 

explica uma maior variabilidade dos dados, é o número de anos após incêndio (quadro 20), facto 
perceptível no diagrama através do elevado comprimento do vector correspondente. De acordo 
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com CAPELO (2003), quanto maior o comprimento do vector, mais elevada é a sua correlação 
com os eixos de ordenação e com o padrão de variação das comunidades representadas.  

 
Quadro 20. – Correlação das variáveis ambientais com os dois primeiros eixos de ordenação “Intra set correlations” 
para os inventários efectuados em solos siliciosos (Cabo Raso). 

Variáveis Ambientais 
(acrónimos) 

Intra set correlations 

Eixo 1 Eixo 2 

anoposi   -0.8561  -0.2453 

declive    0.6620  -0.5370 

coveqe     0.6314   0.5320 

coterra    0.6119   0.6617 

cobroc    -0.6052   0.5803 

s/expo    -0.6052   0.5803 

expoNW     0.6052  -0.5803 

copedr    -0.5837   0.5607 

encosta    0.5327  -0.5291 

plano     -0.5327   0.5291 

covege    -0.4678  -0.8451 

 
Através do diagrama de ordenação dos inventários (figura 23, para consulta das 

coordenadas dos inventários com valores superiores a |1| ver anexo 4.1), verifica-se uma 
deslocação clara dos inventários no espaço do diagrama de acordo com o ano em que foram 
efectuados, em concordância com a direcção e sentido do vector que representa a variável 
número de anos após incêndio. Segundo TER BRAAK & SMILAUER (1998) a direcção do vector 
da variável anoposi (assim como a de qualquer outra variável) indica a direcção em que qualquer 
inventário se deslocaria, caso esta aumentasse em valor enquanto as restantes variáveis se 
mantivessem constantes (efeito condicional). Assim, e considerando a não alteração das 
restantes variáveis, prevê-se que inventários efectuados em anos posteriores denotariam 
tendência semelhante à identificada para os anos de 2001 a 2004.  

Este  facto indicia uma dinâmica sucessional clara das comunidades florísticas presentes 
nesta área geográfica (série de vegetação: Osyrio quadripartitae - Junipereto turbinatae 

sigmetum). 
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Figura 23. – Diagrama de ordenação dos inventários efectuados em solos siliciosos – Cabo Raso. (T1 –testemunha; 
T2, T3, T6 e T7 - auto-regeneração; T4 e T5 - regeneração após hidrossementeira) 

 
Os inventários de 2001 aparecem no diagrama de ordenação associados às variáveis de  

cobertura da superfície do solo por vegetação queimada e por terra, assumindo-se estas como 
as maiores condicionantes ao desenvolvimento vegetal no ano imediatamente seguinte ao 
incêndio. Com a sucessão dos anos, estas variáveis vão perdendo influência na dinâmica da 
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vegetação, uma vez que as primeiras espécies a recolonizar o solo (espécies pioneiras) 
aumentam percentagem de superfície basal coberta de vegetação, beneficiando desta forma 
outras espécies mais exigentes que fazem parte do elenco florístico da vegetação potencial 
desta área, e tipicamente ressurgem em fases posteriores da sucessão ecológica. Assim, a 
variável que passa a assumir maior relevância como condicionante da dinâmica vegetal nos 
anos seguintes é, por oposição às primeiras, a superfície basal coberta por vegetação. Aliás, 
esta é a variável que apresenta maior valor de correlação com o 2.º eixo de ordenação (quadro 
20). 

Assim, verifica-se que no 1º quadrante, em associação com as variáveis mais limitantes 
das primeiras fases da regeneração após o incêndio (superfície coberta de terra e de vegetação 
queimada), aparecem os inventários realizados em 2001 (salvo raras excepções, de entre as 
quais a mais importante é o transecto T1 - testemunha) e parte dos inventários realizados em 
2002 (ver anexo 4.2). O diagrama de ordenação das espécies (figura 24), mostra que neste 
quadrante surgem também os taxa pioneiros de regeneração obrigatória por via por seminal, tais 
como os Cistus, os Halimium e os Ononis (realçados no diagrama com uma elípse). Tendo a 
evasão como resposta ao fogo (AGEE, 1998 in: FERNANDES, BOTELHO & REGO, 2005), estas 
são espécies que apresentam uma elevada produção de sementes e cujas adaptações 
morfológicas e anatómicas as favorecem competitivamente em situações de maior secura, 
dominando nas primeiras fases de recolonização pós-incêndio (SILVA, 2002c).  

Não obstante, estes taxa, aos quais se junta a Iberis procumbens, mantêm-se em fases 
posteriores da sucessão, estando presentes nos 2º e 3º quadrantes, associados a variáveis 
como o número de anos após incêndio e superfície coberta de rocha, pedra e vegetação. Estas 
espécies de porte arbustivo só dois a três anos após a sua germinação é que conseguem atingir 
níveis de desenvolvimento capazes de fornecer elevada cobertura vegetal da superfície. Neste 
caso, a sua presença em fases mais avançadas da sucessão indicia que os 4 primeiros anos 
inventariados correspondem a um período relativamente curto para que a diferenciação dos 
estádios sucessionais da formação presente seja absoluta. Assim, as espécies que realmente 
predominam nos primeiros anos são, tais como as já referidas, aquelas cuja germinação por 
semente é facilitada após o incêndio devido a uma maior exposição e maior disponibilidade 
momentânea de nutrientes no solo, sendo que geralmente se trata de espécies cujo porte é 
inicialmente bastante reduzido, a daí surgirem associadas às variáveis superfície coberta de 
terra e vegetação queimada, e só passado algum tempo é que conseguem fornecer um maior 
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recobrimento do solo aproximando-se então das variáveis superfície coberta de vegetação e 
número de anos após incêndio. 

  No 2º quadrante podemos encontrar todos os anos dos transectos T6 e T7 (auto-
regeneração), associados às variáveis ambientais de cobertura da superfície do solo por pedra e 
rocha, dado que estes transectos se localizam numa área especialmente pedregosa (figura 23). 
Surgem aqui as espécies Daphne gnidium e Rubia peregrina (assinaladas com um rectângulo no 
diagrama de ordenação das espécies, figura 24), espécies de elevada resiliência e cuja 
estratégia de regeneração após fogo é via vegetativa, possibilitada provavelmente pela 
permanência do seu sistema radical. As espécies que apresentam este tipo de estratégia 
caracterizam-se por apresentar portes mais elevados, reduzida produção de sementes, taxas de 
crescimento mais baixas e ciclos de vida mais longos do que as de germinação obrigatória por 
semente, geralmente anuais e bianuais (SILVA, 2002c). Tipicamente surgem em fases mais 
avançadas da sucessão, originando matagais altos. A sua propagação via seminal è também 
possível, mas só em situações que reúnam condições ambientais favoráveis (SILVA & REGO, 
1998).  

A Acacia cyclopes está também presente neste quadrante, sendo assinalada no 
diagrama através de um triângulo, apresentando estratégia dupla de regeneração após incêndio, 
isto é, por vias seminal e vegetativa. Esta é uma espécie exótica de comportamento invasor e 
cujo desenvolvimento na área do Parque Natural Sintra-Cascais é preocupante, no entanto, 
nesta área a Acacia cyclopes, até ao momento do último inventário, apresentou-se como 
residual.  

No 3º quadrante estão presentes tanto os transectos em regime de auto-regeneração 
como os em regeneração após hidrossementeira a partir do ano 2002 inclusive, associados às 
variáveis número de anos após incêndio e cobertura da superfície basal por vegetação, 
indiciando claramente uma sucessão ao longo dos anos de inventário. O transecto testemunha 
surge no 4º quadrante (para todos os anos), associado maioritariamente à variável declive, dada 
a sua localização em encosta exposta aos ventos dominantes de NW (ver anexo 4.2). Verifica-se 
ainda que apesar de ser um transecto testemunha, o transecto 1 também apresenta algum 
deslocamento no espaço do diagrama de ordenação dos inventários, de acordo com o ano do 
inventário (figura 23). Este facto poderá dever-se à falta de estabilização do ecossistema em 
estudo, ainda longe de atingir o clímax, no momento anterior ao incêndio de Agosto de 2000, 
uma vez que esta é uma área que tem vindo a ser fustigada por diversos incêndios ao longo dos 
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anos. Assim, o incêndio ocorrido no ano 2000 poderá ter interrompido uma anterior dinâmica 
sucessional da vegetação desta área, a qual se apresentaria em estádio ainda “precoce”, facto 
reforçado pela notada ausência dos taxa representativos da formação climácica para esta zona. 

A espécie invasora Carpobrotus edulis (regeneração obrigatória por semente) surge no 
4ª quadrante associada à variável declive, sendo que esta parece condicionar o seu 
desenvolvimento, tal como se pode verificar no diagrama de ordenação das espécies (figura 24). 
Ao aumento do declive está associado o aparecimento de Carpobrotus edulis seco.  
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Figura 24. – Diagrama de ordenação das espécies inventariadas em solos siliciosos – Cabo Raso.  
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Quanto à diferenciação entre parcelas sujeitas a tipos de regeneração diferentes, isto é, 
parcelas testemunha, em auto-regeneração e em regeneração após hidrossementeira, não se 
verificam diferenças significativas passíveis de permitir retirar conclusões quanto à sua influência 
na dinâmica de regeneração vegetal nesta área geográfica. 

Igualmente, o diagrama de ordenação das espécies não é claro/conclusivo quanto à 
distribuição das espécies de acordo com a sua dinâmica sucessional e relação com as variáveis 
ambientais. 
 

4.1.2.2 SOLOS CALCÁRIOS – ABANO E VALE DA MALVEIRA 

As variáveis ambientais com expressão nas zonas de solos calcários são apenas 16 das 
22 iniciais, tendo sido todas incluídas no modelo, embora de entre elas 5 tenham sido 
consideradas colineares em resposta ao teste de Permutação de Montecarlo. 

As variáveis incluídas no modelo foram: exposição W, exposição SE, exposição S, 
estação protegida das influências de E, vale aberto S, vale aberto O, posição topográfica em 
cimo de encosta, posição topográfica em meia encosta, posição topográfica em terraço,  declive, 
superfície coberta rocha, superfície coberta pedra, superfície coberta terra, superfície basal 
coberta vegetação, superfície coberta vegetação queimada e número de anos após incêndio. 
 
Quadro 21. – Resumo da análise de correspondências canónicas efectuada para os inventários localizados em 
solos calcários – Abano e Vale da Malveira. 

Axes 1 2 3 4 Total inertia 

Eigenvalues                                     0.466 0.378 0.239 0.204 6.191 

Species-environment correlations 0.936 0.912 0.851 0.798  

Cumulative percentage variance 
           of species data                               
           of species-environment relation 

 
7.5 

24.0   

 
13.6 
 43.5 

  
17.5 

   55.8 

 
20.8 
66.4 

 

 
Sum of all unconstrained eigenvalues 

    
 

  6.191 

Sum of all canonical eigenvalues     1.939 

                               
 
A percentagem de variabilidade dos dados das espécies explicada pelos dois primeiros 

eixos é respectivamente 7,5% e 6,1%, sendo que a percentagem cumulativa da estrutura 
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florística explicada pelo modelo bidimensional é de 13,6%. A relação espécies-ambiente 
explicada pelas variáveis ambientais incluídas no modelo é de 43,5% (quadro 21).  
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Figura 25. – Diagrama de ordenação dos inventários efectuados em solos calcários – Abano e Vale da Malveira. 
(Abano: T12 – testemunha ardida em 2002; T12a – nova testemunha a partir de 2003; T8 e T11 – auto-regeneração; 
T9 e T10 – regeneração após sementeira; Vale da Malveira: T13 e T15 – auto-regeneração; T14 – regeneração 
após hidrossementeira). 
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No diagrama de ordenação dos inventários (figura 25, para consulta das coordenadas 
dos inventários com valores superiores a |1| ver anexo 4.1), observa-se que os inventários se 
distribuem em grupos idênticos representados em quadrantes diferentes. Assim, temos os 
inventários efectuados no Vale da Malveira (T13, T14 e T15) no 2º quadrante, associados às 
variáveis exposição SE, posição topográfica em terraço, Vale aberto a S e superfície coberta de 
terra, sendo que estas são também as variáveis que apresentam maiores valores de correlação 
com o segundo eixo (quadro 22.). No 3º quadrante aparecem os inventários referentes às 
parcelas testemunha do Abano (T12 e T12a), em associação com as variáveis posição 
topográfica em encosta, vale aberto a O, exposição S, superfície basal coberta de vegetação e 
superfície coberta de rocha. Isto pode indiciar que em estádios mais avançados da sucessão, os 
factores mais condicionantes do desenvolvimento vegetal são a cobertura da superfície basal por 
vegetação e/ou rocha, sendo este último factor típico em áreas de geologia calcária. 

Nos 1º e 4º quadrantes surgem todos os restantes inventários da área do Abano, sendo 
que no 1º quadrante só temos parcelas cuja estratégia de regeneração passou por uma 
sementeira (T9 e T10), associadas às variáveis número de anos após incêndio, posição 
topográfica em cimo de encosta e superfície coberta de vegetação queimada. No 4º predominam 
as parcelas em auto-regeneração (T8 e T11), associadas às variáveis exposição W, estação 
protegida das influências de E, declive e superfície coberta de pedra, sendo estas as variáveis 
que apresentam maiores valores de correlação com o 1º eixo, com excepção para a última (ver 
anexo 4.2). 
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Quadro 22. – Correlação das variáveis ambientais com os dois primeiros eixos de ordenação “Intra set correlations” 
para os inventários efectuados em solos calcários (Abano e Vale da Malveira). 

Variáveis Ambientais 
(acrónimos) 

Intra set correlations 

Eixo 1 Eixo 2 

anoposi    0.4472   0.0390 

expoW      0.9338  -0.1729 

protE      0.9338  -0.1729 

declive    0.7672  -0.2575 

expoS     -0.5870  -0.3952 

valS      -0.5449   0.6529 

valO      -0.5223  -0.5450 

expoSE    -0.4810   0.7048 
copedr     0.4258  -0.2380 

cimo       0.2612   0.1316 

terraco   -0.2428   0.6928 

covege    -0.1739  -0.1878 

encosta   -0.0889  -0.5565 

coterra   -0.0694   0.3817 

coveqe     0.0671   0.2233 

cobroc    -0.0124  -0.0839 

 
A variável número de anos após incêndio, apesar de ser apenas a sétima variável mais 

correlacionada com o 1º eixo de ordenação, não deixa de ser uma variável importante na 
explicação da estrutura florística destas áreas geográficas, podendo mesmo começar a denotar-
se alguma sucessão de acordo com os anos inventariados através do deslocamento dos 
inventários em regeneração após fogo da zona do Abano para a direita no espaço do diagrama 
juntamente com esta variável (figura 25). Ainda assim, julga-se que para inferir com propriedade 
acerca da estratégia sucessional da regeneração da vegetação após incêndio nestas áreas 
geográficas seria necessário estudar um período de tempo mais alargado, dado que o conjunto 
de variáveis com influência na dinâmica de regeneração da vegetação é bastante mais complexo 
do que na área do Cabo Raso. 
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Figura 26. – Diagrama de ordenação das espécies inventariadas em solos calcários – Abano e Vale da Malveira.  

 
No diagrama de ordenação das espécies (figura 26), verifica-se uma elevada dispersão 

das mesmas no espaço do diagrama, o que não informa muito quanto à sua distribuição de 
acordo com as variáveis ambientais. No entanto, analisando as espécies presentes, encontram-
se algumas das referenciadas na bibliografia quanto à sua estratégia de regeneração após 
incêndio: regeneração por evasão (obrigatória por semente) – assinaladas no diagrama com 
elipses; regeneração por resiliência (“rebentação” vegetativa) – assinaladas no diagrama com 
rectângulos; e espécies arbóreas cuja regeneração pode ser devida à sua resistência e/ou 
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qualquer uma das anteriores – assinaladas no diagrama com triângulos. As espécies 
assinaladas no diagrama com este tipo de regeneração apresentam, no caso do Pinus 

halepensis regeneração via seminal, e no caso do Eucalyptus calmadulensis via seminal e 
vegetativa. 

As espécies dos géneros Ononis, Cistus, Halimium, Rosmarinus e Iberis cuja 
regeneração é obrigatória por semente aparecem um pouco dispersas por todo o diagrama, tal 
como as espécies cuja regeneração é por via vegetativa, das quais são exemplo as pertencentes 
aos géneros Quercus, Pistacia, Rhamnus, Ulex, Asparagus, Myrtus, Daphne e Olea Assim, 
verifica-se que as espécies de regeneração vegetativa presentes no 2º quadrante (Vale da 
Malveira) são a Olea europaea var. sylvestris, o Myrtus communis, a Pistacia lentiscus, o Ruscus 

aculeatus e a Rubia peregrina, essencialmente espécies dominantes/pertencentes à formação 
climácica para aquela área (série de vegetação - Viburno tini-Oleeto sylvestris sigmetum). 
Encontra-se ainda aqui a presença de Eucalyptus calmadulensis, desconhecendo-se qual terá 
sido a estratégia de regeneração adoptada por esta espécie face à possibilidade dupla por 
semente ou vegetativa. 

No 3º quadrante, onde se encontram as parcelas testemunha da área do Abano, 
encontramos as espécies de regeneração vegetativa Quercus coccifera, Rhamnus  alaternus, 
Rhamnus lycioides ssp. oleoides, Asparagus albus, Asparagus acutifolius e Smilax aspera sendo 
também estas espécies consideradas dominantes/pertencentes ao elenco da formação climácica 
correspondente (série de vegetação - Querco cocciferae-Junipereto turbinatae sigmetum). Surge 
ainda neste quadrante o Pinus halepensis, espécie cuja estratégia de regeneração terá neste 
caso sido por evasão, dada a idade juvenil dos indivíduos inventariados. 

As restantes espécies assinaladas no diagrama cuja estratégia de regeneração é por via 
vegetativa (Phillyrea angustifolia, Daphne gnidium, Ulex densus, Ulex jussiaei, Asparagus 

aphyllus, Erica scoparia e Brachypodium phoenicoides) são também espécies essencialmente 
pertencentes ao elenco de espécies da formação climácica do Abano.  

Mais uma vez se verifica que os resultados obtidos são claramente insuficientes para se 
concluir acerca dos benefícios e/ou prejuízos da sementeira/hidrossementeira efectuada após o 
incêndio, bem como a dispersão apresentada pelas espécies e inventários no espaço dos 
diagramas de ordenação não permite concluir acerca da distribuição das espécies de acordo 
com a sua dinâmica sucessional e relação com as variáveis ambientais. 
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4.2 MATRIZES DE TRANSIÇÃO 

 
As matrizes de transição foram calculadas, à semelhança da análise de 

correspondências canónicas, para solos siliciosos e solos calcários, não tendo sido feita para 
nenhum dos casos a distinção quanto ao regime de regeneração vegetal (auto-regeneração e 
regeneração após hidros/sementeira), dado que não foram encontradas diferenças significativas 
na análise anterior quanto ao mesmo. 

Assim, foram tratadas diferenciadamente somente as parcelas de referência não 
afectadas pelo incêndio de 2000 (testemunhas) e as parcelas em regeneração após o incêndio. 
Destaca-se que no caso da parcela testemunha na área do Abano (transecto 12) temos, 
acidentalmente, uma transição inesperada, de uma situação de referência para um 1.º ano de 
regeneração após fogo, uma vez que em 2002 ocorreu um novo incêndio em que esta parcela 
ardeu. 

 

4.2.1 SOLOS SILICIOSOS – CABO RASO 

A matriz de transição média para a situação de referência (quadro 23) foi encontrada 
através da média das frequências obtidas para cada um dos anos de inventário do transecto 
testemunha (T1). De forma análoga, a matriz média referente à situação de pós fogo (quadro 24) 
foi encontrada através da média das frequências médias achadas em cada ano no conjunto dos 
transectos 2 a 7 inclusive (ver anexo 5). 

As espécies que aparecem tratadas individualmente são aquelas que se revelaram mais 
abundantes na área em questão. As restantes, cuja expressão é notoriamente inferior, foram 
agrupadas sob uma classe denominada outras espécies e tratadas como uma só, para efeitos de 
cálculo da matriz. Também o solo nú foi considerado como se de uma espécie se tratasse, de 
forma a permitir a avaliação das transições de solo nú logo após o incêndio e sua posterior 
recolonização vegetal. 

As espécies com maior expressão são: Carpobrotus edulis, Cistus salviifolius e Ononis 

ramosissima, notando-se que na parcela de referência o Carpobrotus edulis a partir de 2004 
começa a surgir seco/morto, pelo que foi também considerado em separado. Todas apresentam 
estratégia de regeneração obrigatória por semente o que, dada a sua dominância, indicia um 
estádio ainda muito inicial da sucessão. Aliás, com excepção do Cistus salviifolius e da Rubia 



Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

107 

peregrina, espécies pertencentes ao sub-bosque da vegetação natural, não se registou para este 
local e ao longo do período de inventário a presença de quaisquer espécies daquelas 
consideradas como dominantes da associação, talvez por estas serem típicas de estádios mais 
avançados da sucessão e por apresentarem na sua maioria uma regeneração mais tardia por via 
vegetativa. Note-se que a área do Cabo Raso tem vindo a ser sujeita a sucessivos incêndios, 
com uma periodicidade de dez anos aproximadamente, o que justifica a ausência daqueles taxa 
mesmo na situação de referência. 

Das espécies acima referidas como pertencentes ao sub-bosque da vegetação natural, 
somente o Cistus salviifolius ocorre com a abundância suficiente para permitir o seu tratamento 
diferenciado na matriz de transição. No grupo das outras espécies destaca-se pela sua 
abundância relativa o Sedum sediforme. 

Na situação de referência verifica-se que a maioria das espécies/classes consideradas 
apresentam alguma estabilidade no intervalo de tempo considerado, à excepção do Cistus 

salviifolius e das outras espécies, as quais maioritariamente morrem deixando o solo nú (55% e 
47% respectivamente). No caso das outras espécies, 26% da sua área é ocupada por 
Carpobrotus edulis, espécie exótica de comportamento invasor. Esta espécie apresentou uma 
grande dinâmica para o período estudado, a qual, não obstante a sua manutenção em 42%, 
ocupou 40% do solo nú ao mesmo tempo que libertou 37% da área que ocupava em 2001, 
deixando o solo novamente nú. Verifica-se ainda que dos 40% de solo nú ocupados, 11% 
secou/morreu, tal como sucedeu com 12% da área que esta ocupava em 2001. Na análise de 
correspondências canónicas nota-se uma coincidência entre a morte/seca desta espécie e a 
variável ambiental declive. 

Possivelmente graças à sua maior agressividade competitiva, o Carpobrotus edulis, 
ganhou, em proporções diversas, terreno a todas as restantes espécies/classes. Os casos mais 
notórios são o solo nú e as outras espécies, o que no caso desta última poderá vir a constituir 
um problema de perda de diversidade, caso  a tendência comportamental do Carpobrotus edulis 
se mantenha.  

Por outro lado, nota-se a cedência por parte do Cistus salviifolius, espécie referenciada 
como pertencente ao elenco da vegetação natural para este local, em 13 % para outras 
espécies. O Cistus salviifolius é a espécie que aparentemente maior resistência opõem à 
agressividade do Carpobrotus edulis, uma vez que impede a colonização generalizada por parte 
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deste último (ver baixo valor transição de uma para a outra - 6%), e que ao mesmo tempo mais 
abre caminho ao surgimento de outras espécies, conduzindo a um aumento da diversidade. 

Na situação de pós fogo nota-se uma menor estabilidade por parte das espécies/classes 
relativamente a si mesmas. A Ononis ramosissima, extremamente estável na situação de 
referência (77%), ganha aqui terreno em larga escala a todas as restantes espécies, tendendo 
para uma posição de clara dominância. As outras espécies, tal como na situação de referência 
tendem a desaparecer, mantendo-se apenas 7% daquelas que recolonizaram o solo  
inicialmente, e os ganhos que obtiveram face às restantes espécies são muito pouco 
expressivos.  

Denota-se ainda nesta situação de pós fogo que, se por um lado o Carpobrotus edulis 
não apresenta ganhos significativos relativamente às restantes espécies, tendo-se mantido na 
mesma proporção em que terá morrido e deixado o solo nú (21%), por outro, também não 
aparece seco como sucedeu na situação de referência. 

Os valores do quociente de estabilidade obtidos para ambas as situações são 
relativamente baixos e muito próximos, denotando alguma imaturidade no estádio em que se 
encontra o processo sucessional. Este facto faz relembrar que mesmo a situação de referência 
se apresenta em regeneração após fogo dado que a zona do Cabo Raso tem vindo a sofrer 
sucessivos incêndios nos últimos anos, com uma periodicidade próxima dos 10 anos (quadro 
25).  
 
 
Quadro 23. – Matriz de transição média (2001/2004) para os inventários efectuados em solos siliciosos em situação 
de referência sem fogo (Cabo Raso – transecto 1). 

Referência 2004 
0 33 34 44 92 Outras 

20
01

 

0 0,50 0,29 0,11 0,01 0,05 0,03 1 
33 0,37 0,42 0,12 0,02 0,05 0,02 1 
34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
44 0,55 0,06 0,00 0,23 0,02 0,13 1 
92 0,13 0,08 0,02 0,00 0,77 0,00 1 

Outras 0,47 0,26 0,10 0,00 0,00 0,17 1 
 

0 – Solo nú; 33 - Carpobrotus edulis; 34 - Carpobrotus edulis seco/morto; 44 – Cistus 
salviifolius; 92 – Ononis ramosissima; Outras – Outras espécies 

 
Quadro 24. – Matriz de transição média (2001/2004) para os inventários efectuados em solos siliciosos em situação 
de pós fogo (Cabo Raso – transectos 2, 3, 4, 5, 6 e 7). 
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Após fogo 2004 
0 33 34 44 92 Outras  

20
01

 

0 0,38 0,04 0,00 0,04 0,51 0,03 1 
33 0,21 0,21 0,00 0,17 0,37 0,03 1 
34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
44 0,10 0,05 0,00 0,31 0,52 0,02 1 
92 0,15 0,02 0,00 0,15 0,63 0,05 1 

Outras 0,23 0,06 0,00 0,10 0,53 0,07 1 
 

0 – Solo nú; 33 - Carpobrotus edulis; 34 - Carpobrotus edulis seco/morto; 44 – Cistus 
salviifolius; 92 – Ononis ramosissima; Outras – Outras espécies 

 
Quadro 25. – Quociente de estabilidade (2001/2004) para os inventários efectuados em solos siliciosos. 

 Situação de referência Situação de pós fogo 
Quociente de estabilidade 0,472 0,464 

 
 

4.2.2 SOLOS CALCÁRIOS – ABANO E VALE DA MALVEIRA 

As matrizes de transição para os solos calcários foram efectuadas separadamente para 
a zona do Abano e Vale da Malveira, devido a estarmos presentes duas composições florísticas 
diferentes e consequentemente com diferentes espécies dominantes. 

 

4.2.2.1 ABANO 

A matriz de transição média para a situação de referência (quadro 26) foi encontrada 
através da média das frequências obtidas para os transectos testemunha T12 (2001-2002) e 
nova testemunha T12a (2003-2004), (ver anexo 5). Em 2002 o transecto 12 ardeu, deixando de 
reflectir uma situação de referência, tendo para o efeito sido definido em campo um novo 
transecto testemunha, T12a, em condições muito semelhantes ao primeiro, motivo pelo qual não 
é possível obter a transição em situação de referência entre os anos 2002-2003. Esta é uma 
nova transição entre uma situação de referência para o primeiro ano de regeneração após fogo, 
obtida através da inventariação do transecto 12 mesmo após o incêndio de 2002. 

A matriz média para a situação de pós fogo (quadro 28) foi encontrada através da média 
das frequências médias achadas em cada ano no conjunto dos transectos 8 a 11 inclusive (ver 
anexo 5). 
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Os taxa mais abundantes são: Cistus monspeliensis, Cistus salviifolius, Phillyrea 

angustifolia, Quercus coccifera e Ulex jussiaei. Consideram-se ainda as classes solo nú e outras 
espécies, sendo que no grupo das outras se destacam pela sua abundância a Pistacia lentiscus, 
o Rhamnus lycioides, a Daphne gnidium, o Rosmarinus officinalis, o Asparagus albus e o Smilax 

aspera. Importa referir que o Quercus coccifera, o Ulex jussiaei, a Pistacia lentiscus, o Rhamnus 

lycioides, o Asparagus albus e o Smilax aspera são espécies dominantes na associação em 
questão, sendo esta uma zona sublitoral de transição, dominada por matos costeiros de Quercus 

coccifera, Cistus sp. e Ulex sp.. 
De entre as espécies referenciadas, só os Cistus nas espécies dominantes e o 

Rosmarinus officinalis no grupo das outras espécies é que apresentam regeneração obrigatória 
por semente, apresentando as restantes regeneração por via vegetativa. 

Pelas matrizes de transição verifica-se que na situação de referência, a espécie que 
maior expansão apresenta é o Quercus coccifera, isto deve-se ao recuo das restantes espécies 
face ao mesmo e à elevada estabilidade apresentada pelo mesmo para o período estudado 
(61%). Por oposição, o Cistus salviifolius desaparece por completo em benefício do Quercus 

coccifera em 46%, do solo nú em 40%, e do Cistus monspeliensis em 14%. O Ulex jussiaei 
também recua face ao solo nú em 27%, e ao Quercus coccifera em 63%, mantendo-se somente 
em 7% no ano de 2004, sem recuperar área a nenhuma das restantes espécies. 

A Phillyrea angustifolia apresenta, para esta situação de referência, uma tendência para 
perda de representatividade, favorecendo maioritariamente as outras espécies (31%). O solo nú 
favorece essencialmente o Cistus monspeliensis (30%) e o Quercus coccifera (25%). As 
espécies que apresentam maior estabilidade são, além do Quercus coccifera, o Cistus 

monspeliensis (39%) e as outras espécies (50%). 
A transição da situação de referência para o 1.º ano após fogo (quadro 27) denota a 

ausência quer do Cistus salviifolius, quer do Ulex jussiaei sendo, como seria de esperar, o solo 
nú a classe que mais beneficia com o fogo. Verifica-se uma grande capacidade de resposta ao 
fogo por parte do Quercus coccifera e das outras espécies, destacando-se o Ononis repens 
neste caso particular (ver anexos 2.4 e 5). 

Na situação após fogo denota-se que todas as classes apresentam uma estabilidade 
superior ou muito próxima em cerca de um terço da área por elas ocupada em 2001. No entanto, 
e contrariamente ao que seria esperado, o solo nú leva uma grande vantagem a todas as 
espécies representadas na matriz de transição, recuperando em 2004 entre 15 a 46% da área 
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ocupada por cada uma delas em 2001. Com o decorrer dos anos, esperar-se-ia que o solo nú 
fosse progressivamente dando lugar à vegetação, verificando-se uma tendência inversa. A única 
espécie que parece estar a recuperar terreno às outras é o Cistus salviifolius, embora de uma 
forma não muito acentuada. 

Relativamente ao quociente de estabilidade, verifica-se que a situação mais instável é 
como esperado a situação de transição referência  - 1.º ano após fogo. No entanto, não seria 
esperada a obtenção de um valor de quociente de estabilidade para a situação de referência 
inferior ao obtido para a situação após fogo (0,413 e 0,426, respectivamente), apesar da 
proximidade entre os dois valores.  

 
Quadro 26. – Matriz de transição média (2001/2004) para os inventários efectuados em solos calcários em situação 
de referência (Abano – transectos 12 e 12a). 

Referência 2004 
0 43 44 95 105 131 Outras 

20
01

 

0 0,28 0,30 0,00 0,06 0,25 0,00 0,11 1 
43 0,23 0,39 0,00 0,04 0,27 0,00 0,08 1 
44 0,40 0,14 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00 1 
95 0,19 0,09 0,00 0,24 0,17 0,00 0,31 1 

105 0,11 0,18 0,00 0,00 0,61 0,00 0,10 1 
131 0,27 0,00 0,00 0,00 0,63 0,07 0,03 1 

Outras 0,12 0,21 0,00 0,04 0,13 0,00 0,50 1 
 

0 – Solo nú; 43 – Cistus monspeliensis; 44 – Cistus salviifolius; 95 – Phillyrea angustifolia; 105 – 
Quercus coccifera; 131 – Ulex jussiaei;  Outras – Outras espécies 

 
Quadro 27. – Matriz de transição média (2002/2003) para o inventário efectuado em solos calcários em situação de 
referência – 1.º ano após fogo (Abano – transecto 12). 

Referência – 1.º 
ano após fogo 

2003 
0 43 44 95 105 131 Outras 

20
02

 

0 0,32 0,06 0,00 0,00 0,28 0,00 0,34 1 
43 0,36 0,07 0,00 0,01 0,18 0,00 0,38 1 
44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
95 0,32 0,18 0,00 0,00 0,24 0,00 0,26 1 

105 0,32 0,05 0,00 0,02 0,33 0,00 0,28 1 
131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Outras 0,35 0,03 0,00 0,00 0,43 0,00 0,18 1 
 

0 – Solo nú; 43 – Cistus monspeliensis; 44 – Cistus salviifolius; 95 – Phillyrea angustifolia; 105 – Quercus 
coccifera; 131 – Ulex jussiaei;  Outras – Outras espécies 
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Quadro 28. – Matriz de transição média (2001/2004) para os inventários efectuados em solos calcários em situação 
de pós fogo (Abano – transectos 8, 9, 10 e 11). 

Após fogo 2004 
0 43 44 95 105 131 Outras 

20
01

 

0 0,46 0,03 0,16 0,02 0,13 0,11 0,07 1 
43 0,39 0,28 0,16 0,03 0,01 0,09 0,04 1 
44 0,35 0,03 0,33 0,02 0,11 0,10 0,05 1 
95 0,15 0,02 0,15 0,38 0,05 0,11 0,14 1 

105 0,23 0,01 0,17 0,03 0,40 0,09 0,08 1 
131 0,17 0,02 0,15 0,04 0,04 0,50 0,08 1 

Outras 0,24 0,04 0,17 0,02 0,10 0,12 0,32 1 
 

0 – Solo nú; 43 – Cistus monspeliensis; 44 – Cistus salviifolius; 95 – Phillyrea angustifolia; 105 – Quercus 
coccifera; 131 – Ulex jussiaei;  Outras – Outras espécies 

 
Quadro 29. – Quociente de estabilidade (2001/2004) para os inventários efectuados em solos calcários - Abano. 

 Situação de 
referência 

Situação de 
referência – 1.º ano 

após fogo 
Situação de pós 

fogo 

Quociente de 
estabilidade 0,413 0,234 0,426 

 

4.2.2.2 VALE DA MALVEIRA 

Nesta área não foi possível obter uma situação de referência, dado que todo o Vale da 
Malveira foi afectado pelo incêndio, pelo que temos apenas a matriz de transição média para a 
situação de pós fogo (quadro 30), a qual foi encontrada através da média das frequências 
médias achadas em cada ano no conjunto dos transectos 13, 14 e 15 (2001-2003) e 15 (2003-
2004). Os transectos 13 e 14 foram em 2004 totalmente desbastados por maquinaria pesada 
(ver anexo 5).  

Os taxa mais abundantes são: Cistus monspeliensis, Cistus salviifolius, Eucalyptus 

calmadulensis, Quercus coccifera e Ulex jussiaei. Consideram-se ainda as classes solo nú e 
outras espécies, destacando-se neste último o Rhamnus lycioides, a Pistacia lentiscus, e o Ulex 

jussiaei.  

As espécies dominantes da associação desta área, de entre as quais se destaca pela sua  
importância a Olea europaea var. sylvestris, apresentam-se com baixa representatividade face 
às acima referidas. Estas são na sua maioria espécies com regeneração via vegetativa, com 
excepção dos Cistus sp.. O Eucalyptus calmadulensis pode apresentar regeneração via 
vegetativa e por semente. 
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De acordo com a matriz de transição, verifica-se que à semelhança do sucedido com a 
situação de regeneração após fogo no Abano, o solo nú além de apresentar uma elevada 
estabilidade, mantendo-se imutável em 43%, é a classe que obtém maiores ganhos sobre as 
restantes espécies, seguida do Quercus coccifera que se mantém em 42% e ocupa proporções 
entre os 12 e os 24% da área inicial das restantes espécies.  

As outras espécies são aquelas que mais beneficiam do solo nú (17%). O Cistus 

salviifolius é a espécie que apresenta uma maior estabilidade para o período estudado, 
mantendo-se em 61%. Por oposição, o Eucalyptus calmadulensis não só apresenta a menor 
estabilidade da matriz, 9%, como também é a espécie que mais solo deixa a nú em 2004 (64%), 
talvez devido ao aumento do seu porte e conformação mais definida com tronco único. 

De todas as situações estudadas para cada área geográfica, esta é aquela que 
apresenta menor valor de quociente de estabilidade (0,394) (quadro 31). 

 
Quadro 30. – Matriz de transição média (2001/2004) para os inventários efectuados em solos calcários em situação 
de pós fogo (Vale da Malveira – transectos 13, 14 e 15). 

Após fogo 
2004 

0 43 44 59 105 Outras 

20
01

 

0 0,43 0,11 0,08 0,06 0,16 0,17 1 
43 0,36 0,14 0,13 0,02 0,24 0,11 1 
44 0,16 0,05 0,61 0,00 0,13 0,05 1 
59 0,64 0,04 0,02 0,09 0,12 0,09 1 

105 0,28 0,10 0,10 0,04 0,42 0,05 1 
Outras 0,26 0,13 0,08 0,04 0,13 0,35 1 

 
0 – Solo nú; 43 – Cistus monspeliensis; 44 – Cistus salviifolius; 59 – Eucalyptus calmadulensis; 
105 – Quercus coccifera; 131 – Ulex jussiaei;  Outras – Outras espécies 

 
Quadro 31. – Quociente de estabilidade (2001/2004) para os inventários efectuados em solos calcários – Vale da 
Malveira. 

 Situação de pós fogo 
Quociente de estabilidade 0,394 
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4.3 AVALIAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

 
Seguidamente apresentam-se os Valores de Hill calculados separadamente para os 

inventários efectuados em solos siliciosos (Cabo Raso) e para os inventários efectuados em 
solos calcários (Abano e Vale da Malveira). Os valores constantes nos quadros resumo, 
correspondem aos valores médios calculados para cada situação considerada, sendo elas: 
situação de referência - testemunha (T); situação em auto-regeneração (AR); e situação em 
regeneração após sementeira/hidrossementeira (RS/RH). 
 

4.3.1 SOLOS SILICIOSOS - CABO RASO 

Analisando os resultados obtidos verifica-se que para a situação de referência (quadro 
32), a qual também terá sido alvo de incêndios anteriores ao de Agosto de 2000, o valor de N0, 
isto é, a riqueza específica, aumenta ao longo do período inventariado, tal como os valores de 
N1 e N2, o número de espécies abundantes e o de espécies muito abundantes, 
respectivamente.  

O aumento do conjunto dos Valores de Hill indicam um acréscimo na diversidade deste 
transecto, ou por outras palavras, ao acréscimo do número médio de espécies correspondeu um 
aumento do número médio de espécies abundantes, o que significa que a sua distribuição 
espacial é mais equitativa (ver anexo 2.4).  

Não obstante, a variação registada na grandeza dos Valores de Hill é pouco significativa, 
o que deixa transparecer uma certa tendência para a estabilização da composição florística da 
comunidade em causa para a situação de referência, própria de fases mais avançadas de 
regeneração após incêndio, tal como sugerido por FERRAN & VALLEJO (1998) para os 
ecossistemas Mediterrânicos. Não obstante o acima exposto, volta-se a referir que as espécies 
próprias da formação climácica estão ausentes por completo na lista de espécies inventariadas 
para esta área, o que poderá indiciar que devido à grande recorrência dos incêndios nesta área, 
poder-se-á estar a assistir à perda irreversível da capacidade natural de resiliência e/ou 
germinação das mesmas em resposta aos incêndios cada vez mais frequentes. 

No caso dos transectos em auto-regeneração e regeneração após hidrossementeira, o 
valor de N0 regista um decréscimo acentuado de 2001 para 2002, voltando a aumentar 
lentamente até 2004 (quadros 33 e 34, respectivamente), verificando-se aqui mais uma vez a 
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dinâmica de regeneração após incêndio típica dos ecossistemas mediterrânicos, tal como 
descrita por autores como NAVEH (1974), ESPÍRITO-SANTO & CAPELO (1998), FERRAN & 
VALLEJO (1998) e SILVA (2002b).  

Os valores de N1 e N2, embora acompanhem os da riqueza específica, não atingem os 
valores obtidos em 2001, o que indicia que os níveis de diversidade alcançados naquele ano, 
nem após 3 anos de sucessão são novamente alcançados. A semelhança entre os Valores de 
Hill obtidos para a situação de referência e para ambas as situações de regeneração após fogo 
no ano de 2001, não significa que a composição florística e a estabilidade dos ecossistemas seja  
comparável, o que se comprova com os valores obtidos nos anos seguintes para os transectos 
em regeneração após fogo. Este facto está de acordo com o alertado pelos autores 
MCGARIGAL & MARKS, (1994), quando referem que a avaliação quantitativa da biodiversidade 
exige, para não se incorrer em conclusões erróneas, uma avaliação qualitativa da real 
composição específica das comunidades em estudo. 

Assim, logo após o incêndio no ano de 2001, assiste-se a uma explosão na riqueza 
específica dos transectos em regeneração após fogo, maioritariamente à custa de espécies 
herbáceas anuais cuja estratégia de regeneração obrigatória por semente é favorecida 
momentaneamente, quer pela maior exposição do solo, quer pelo aumento do seu fundo de 
fertilidade devido à disponibilização momentânea de nutrientes sob a forma mineral. Já a partir 
de 2002, 2 anos após o incêndio, o número de espécies presentes decresce devido ao maior 
desenvolvimento atingido pelas espécies arbustivas (tais como os Ononis e os Cistus, ver 
anexos 2.4 e 3), as quais densificam a cobertura vegetal do solo e criam ensombramento 
intolerável às espécies pioneiras na recolonização destas parcelas. O elevado desenvolvimento 
destas espécies conduz a uma dominância clara destas sobre as restantes, o que é coerente 
com a lenta subida dos valores de N1 e N2. 
 
Quadro 32. – Valores de Hill para o transecto testemunha (T1) – Solos siliciosos (Cabo Raso). 

H' 1-      
Shannon-

Wiener
2001 1,297036 0,502973 0,497027 16 3,658438 1,988179
2002 1,611624 0,360642 0,639358 16 5,010943 2,772834
2003 2,079244 0,181751 0,818249 18 7,998418 5,502020
2004 2,116190 0,172757 0,827243 19 8,299454 5,788480

Anos N0 N1 N2Simpson Simpson

λ λ

 
Quadro 33. – Valores de Hill para os transectos em auto-regeneração (T2, T3, T6 e T7) – Solos siliciosos (Cabo 
Raso). 
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H' 1-      
Shannon-
Wiener

2001 2,104433 0,176900 0,823100 18 8,202449 5,652910
2002 0,929741 0,587416 0,412584 13 2,533853 1,702372
2003 1,039990 0,522603 0,477397 14 2,829188 1,913497
2004 1,129327 0,482928 0,517072 15 3,093575 2,070703

Anos N0 N1 N2Simpson Simpson

λ λ

 
Quadro 34. – Valores de Hill para os transectos em regeneração após hidrossementeira (T4 e T5) – Solos siliciosos 
(Cabo Raso). 

H' 1-      
Shannon-
Wiener

2001 2,282662 0,138751 0,861249 23 9,802737 7,207179
2002 1,171401 0,443106 0,556894 10 3,226511 2,256794
2003 0,951237 0,638654 0,361346 14 2,588910 1,565793
2004 1,115714 0,561643 0,438357 20 3,051746 1,780492

Anos N0 N1 N2Simpson Simpson

λ λ

 
 
Através dos gráficos das figuras 27, 28 e 29 facilita-se a comparação dos valores de 

diversidade obtidos para os diferentes tipos de regeneração após fogo e para a situação de 
referência. 

Os valores de N0 obtidos para a situação de referência ao longo do período estudado 
apresentam-se com uma tendência de evolução positiva mais ou menos constante, enquanto 
que as curvas referentes às parcelas ardidas são bastante mais acidentadas (figura 27).   

A única diferença visível entre as duas situações de regeneração após o incêndio reside 
na grandeza do valor de N0, muito superior em 2001 para a situação de RH (23 contra 18) e 
bastante menor em 2002 (10 contra 13) o que faz com que a variação entre estes dois anos seja 
muito mais marcada para a situação de regeneração após hidrossementeira. O elevado valor de 
N0 da situação de RH em 2001 poderá dever-se à facilitação induzida pela hidrossementeira na 
colonização vegetal, uma vez que foram adicionados fertilizantes e sementes de espécies de 
germinação rápida à mistura utilizada. 

As curvas de N1 e N2 (figuras 28 e 29, respectivamente) são praticamente idênticas em 
ambas as situações de regeneração após fogo, pelo que não se conclui não existirem diferenças 
significativas entre as duas. Existe sim uma diferença significativa entre estas situações e a de 
referência, dado que a tendência desta última é caminhar para uma situação de estabilidade do 
ecossistema, com maior equidade na distribuição das espécies e aumento da diversidade, 
enquanto que nas outras, esta situação de maior estabilidade está ainda muito longe de ser 
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atingida, indiciando que mesmo após 4 anos de regeneração o estádio de evolução sucessional 
é ainda muito inicial. 

Assim, até à data do último inventário (2004), nenhuma das parcelas ardidas conseguiu 
atingir os níveis de diversidade da parcela testemunha,  acrescendo-se que a hidrossementeira, 
apesar da sua possível eficácia como mecanismo de controlo da erosão nos primeiros anos após 
o incêndio, não se revelou como factor co-adjuvante na regeneração vegetal em termos de 
diversidade. 
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Figura 27. – Gráfico dos valores de N0 - Solos siliciosos (Cabo Raso). 

SOLOS SILICIOSOS - N1

0

5

10

15

20

25

2001 2002 2003 2004

Testemunha
Auto-regeneração
Hidrossementeira

 
Figura 28. – Gráfico dos valores de N1 - Solos siliciosos (Cabo Raso). 
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Figura 29. – Gráfico dos valores de N2 - Solos siliciosos (Cabo Raso). 

 

4.3.2 SOLOS CALCÁRIOS – ABANO E VALE DA MALVEIRA 

O transecto testemunha na área do Abano foi, tal como já tem vindo a ser referido, alvo de 
incêndio durante o Verão de 2002, o que obrigou ao estabelecimento de uma nova situação de 
referência a partir desta data, escolhida por forma a se encontrar próxima da primeira e em 
condições o mais semelhantes possível sem que tenha ardido quer em 2000, quer em 2002. 

Para a situação de referência no Abano, o valor de riqueza específica (N0) decresce 
acentuadamente entre os anos de 2001 e 2002 (de 21 para 14), voltando a aumentar 
bruscamente após 2002, até a um máximo de 31 em 2004, correspondendo este período aos 
dois primeiros anos após o incêndio sofrido em 2002 (quadro 35).  

O grande decréscimo no número de espécies entre 2001 e 2002 pode ser devido à 
realização tardia do inventário de 2002, efectuado já durante o Verão, altura em que 
provavelmente muitas das espécies anuais que germinaram na primavera se encontravam 
secas, e portanto não foram inventariadas (MONTESO, 2002). Por esta razão, não se considera 
correcta a comparação entre estes dois anos de inventário.  

Já após o incêndio de 2002 o comportamento deste transecto é idêntico ao registado para 
os ecossistemas Mediterrânicos de elevada resiliência, sendo a resposta das espécies pioneiras 
de regeneração obrigatória por semente imediata, o que faz “explodir” o valor de riqueza 
específica (ESPÍRITO-SANTO & CAPELO, 1998). 

Os valores de N1 e N2 acompanham os de N0 até ao ano de 2003, sendo que em 2004 o 
valor de N0 aumenta enquanto que N1 e N2 diminuem, embora ligeiramente. Isto significa que 
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ao acréscimo do número médio de espécies registado em 2004 não corresponde um acréscimo 
de diversidade, uma vez que a distribuição das espécies é muito desigual. 

A partir do ano de 2002 foi estabelecida para a área do Abano uma nova parcela 
testemunha, em condições idênticas à primeira (quadro 36), pelas razões previamente expostas. 
Nesta, analogamente ao verificado para a parcela testemunha do Cabo Raso, verifica-se uma 
situação de estabilidade entre os anos inventariados, havendo lugar a um pequeno acréscimo da 
diversidade em 2004, graças à subida dos valores de N1 e N2. 

Neste transecto, apesar da riqueza específica (N0) ser inferior à dos restantes, a 
distribuição entre as espécies presentes é, com tendência crescente, mais equitativa, 
contrariamente à tendência decrescente dos valores de N1 e N2 apresentada pelos outros 
transectos, onde cada vez um menor número de espécies domina a composição florística do 
local, conduzindo a um empobrecimento da diversidade. 

Segundo os quadros 37 e 38 – Abano, os transectos em regeneração após o incêndio 
apresentam valores de riqueza específica média elevados (25<N0<31), não obstante a sua 
oscilação inter anual. O número médio de espécies presentes mantém-se mais ou menos estável 
apresentando os seus valores mínimos no ano de 2004 (N0=25 – AR e N0=26 - RS).  

Os valores de N1 e N2, espécies abundantes e muito abundantes, respectivamente, têm 
vindo a diminuir ao longo do período dos inventários, o que indicia uma perda de diversidade e 
aumento da preponderância de certas espécies relativamente a outras. 

O aumento da preponderância de algumas espécies deve-se no Abano, tal como no caso 
do Cabo Raso, ao maior desenvolvimento das espécies arbustivas, cuja altura se torna 
condicionante ao desenvolvimento das herbáceas pioneiras de baixo porte, as quais devido às 
suas características não suportam o ensombramento criado (SILVA, 2002b). Neste caso as 
espécies arbustivas responsáveis pelo abafamento das espécies de menor porte são o Quercus 

coccifera, Cistus salviifolius, Cistus monspeliensis, Ulex jussiaei e Phillyrea angustifolia. 
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Quadro 35. – Valores de Hill para o transecto testemunha (T12) – Abano. 
H' 1-      

Shannon-
Wiener

2001 1,912567 0,219359 0,780641 21 6,770449 4,558731
2002 1,455846 0,350383 0,649617 14 4,288109 2,854022
2003 2,019505 0,268527 0,731473 27 7,534591 3,724022
2004 1,846068 0,305792 0,694208 31 6,334863 3,270201

N2Anos N0 N1Simpson Simpson

λ λλ λ

 
Quadro 36. – Valores de Hill para o transecto nova testemunha (T12a) – Abano. 

H' 1-      
Shannon-
Wiener

2001
2002
2003 2,087793 0,165162 0,834838 17 8,067094 6,054670
2004 2,142074 0,150174 0,849826 16 8,517080 6,658932

Simpson SimpsonAnos N0 N1 N2
λ λλ λ

 
Quadro 37. – Valores de Hill para os transectos em auto-regeneração (T8 e T11) – Abano. 

H' 1-      
Shannon-
Wiener

2001 2,498310 0,146759 0,853241 31 12,161920 6,813883
2002 2,279078 0,157099 0,842901 26 9,767667 6,365425
2003 2,197873 0,178247 0,821753 30 9,005834 5,610196
2004 1,976696 0,222531 0,777469 25 7,218852 4,493762

Anos N1 N2N0Simpson Simpson

λ λ

 
Quadro 38. – Valores de Hill para os transectos em regeneração após sementeira (T9 e T10) – Abano. 

H' 1-      
Shannon-
Wiener

2001 2,275158 0,159957 0,840043 28 9,729459 6,251665
2002 2,257351 0,158976 0,841024 30 9,557742 6,290260
2003 2,162264 0,193134 0,806866 30 8,690793 5,177758
2004 2,051091 0,205614 0,794386 26 7,776378 4,863493

Anos N0 N1 N2Simpson Simpson

λ λ

 
 

Na área do Vale da Malveira não foi possível instalar uma parcela de referência, uma vez 
que todo o Vale foi afectado pelo incêndio. Assim, foram estudadas unicamente parcelas em 
auto-regeneração e em regeneração após hidrossementeira.  

No ano de 2004, os transectos 13 e 14, em AR e RH, respectivamente, sofreram 
destruição completa do seu coberto vegetal, devido à passagem de maquinaria pesada, pelo que 
os resultados para este ano em AR se baseiam unicamente no inventário do transecto 15, e são 
inexistentes para a situação em RH. Não obstante a limitação na recolha dos dados, verifica-se  
tanto para as parcelas em AR, como para as em RH, uma evolução estável ao longo do período 
estudado (quadros 39 e 40, respectivamente). 

Também aqui se verifica uma diminuição no número médio de espécies no segundo ano 
após o incêndio, devido ao maior desenvolvimento das espécies arbustivas/arbóreas (Cistus 
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monspeliensis, Cistus salviifolius, Eucalyptus calmadulensis, Quercus coccifera e Ulex jussiaei), 
embora esta diminuição seja mais ligeira do que nos casos do Cabo Raso e do Abano (quadros 
39 e 40 – Vale da Malveira). Após este segundo ano, a riqueza específica volta a aumentar para 
ambas as situações. Os valores de N1 e N2 denotam, tal como no Abano, uma tendência 
decrescente a partir de 2002, tanto para as parcelas em AR como as parcelas em RH, pelo que 
a sua diversidade é também ela decrescente. 
 
Quadro 39. – Valores de Hill para os transectos em auto-regeneração (T13 e T15) – Vale da Malveira. 

H' 1-      
Shannon-

Wiener
2001 2,222960 0,144831 0,855169 21 9,234622 6,904619
2002 2,159084 0,147981 0,852019 18 8,663202 6,757640
2003 2,194845 0,155248 0,844752 24 8,978605 6,441308
2004 2,009993 0,199242 0,800758 22 7,463264 5,019016

Ano N0 N1 N2Simpson Simpson

λ λ

 
Quadro 40. – Valores de Hill para os transectos em regeneração após hidrossementeira (T14) – Vale da Malveira. 

H' 1-      
Shannon-

Wiener
2001 1,798953 0,285015 0,714985 15 6,043318 3,508590
2002 2,026277 0,152294 0,847706 14 7,585790 6,566246
2003 1,927738 0,193207 0,806793 16 6,873946 5,175790
2004

Ano N0 N1 N2Simpson Simpson

λ λ

 
 
A análise dos gráficos das figuras 30, 31 e 32 permite avaliar comparativamente as 

diferentes situações de regeneração e ao mesmo tempo compará-las com as situações de 
referência, caso existam. 

Assim, para os valores de N0 verifica-se que o transecto testemunha do Abano apresenta, 
após 2002, um desenvolvimento semelhante ao registado para os primeiros anos dos transectos 
em regeneração após fogo para a mesma área (figura 30). Já os valores de N1 e N2 indiciam 
uma distribuição das espécies menos equitativa entre 2002 e 2004 no transecto testemunha, do 
que nas situações em AR e RS entre 2000 e 2002 (figuras 31 e 32), apresentando por isso 
aparentemente esta parcela uma menor resiliência relativamente às restantes nos dois primeiros 
anos seguintes ao incêndio, com notória predominância de Quercus coccifera sobre as restantes 
espécies. 

O valor mínimo de N0 apresentado pelos transectos em regeneração após o incêndio para 
o ano de 2004, na zona do Abano, é muito superior ao apresentado na mesma data pela nova 
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testemunha (N0=16) (figura 30). No entanto, os valores de N1 e N2, também para o último ano 
de inventário, são bastante inferiores aos da nova testemunha (figuras 31 e 32), o que mais uma 
vez denota um estádio evolutivo da sucessão muito inicial para as parcelas em regeneração 
após fogo. 

Na área do Vale da Malveira os valores N0 das parcelas em AR é bastante superior ao 
das parcelas em RH, analogamente ao que acontece com os valores de N1 e N2, apresentando 
por isso maior diversidade, o que indicia que a hidrossementeira não se mostrou favorável a uma 
regeneração mais diversa dos transectos ardidos.  

Não obstante o acima exposto, as diferenças nas respostas quanto ao comportamento da 
vegetação em auto-regeneração e em regeneração após sementeira, não são significativas, 
tanto para a área do Abano, como para a área do Vale da Malveira. 

Relativamente aos inventários realizados em solos siliciosos, os realizados em solos 
calcários apresentam maior diversidade florística, incluindo várias espécies importantes do ponto 
de vista da conservação, sendo a sua riqueza específica muito superior à do Cabo Raso, assim 
como a distribuição relativa das espécies presentes mais equitativa. 
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Figura 30. – Gráfico dos valores de N0 - Solos calcários (Abano e Vale da Malveira). 
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Figura 31. – Gráfico dos valores de N1 - Solos calcários (Abano e Vale da Malveira). 
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Figura 32. – Gráfico dos valores de N2 - Solos calcários (Abano e Vale da Malveira). 
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5. CONCLUSÕES 

 
São aqui apresentadas as conclusões parciais obtidas pela aplicação de cada um dos 

métodos utilizados na análise, as quais são posteriormente integradas no sentido de se obterem 
conclusões gerais quanto à metodologia, tendo em vista a prossecução dos objectivos 
propostos.  

Análise de Correspondências Canónicas 
O principal factor diferenciador na resposta aos incêndios das comunidades vegetais em 

estudo é, mais do que o contexto biogeográfico em que se inserem, o seu material geológico.  
A formação vegetal presente na área geográfica correspondente aos solos siliciosos é 

melhor explicada pelas variáveis ambientais do que as formações presentes nas áreas 
geográficas de solos calcários. Isto é, a dinâmica de regeneração da vegetação em solos 
siliciosos é mais dependente/condicionada pelas variáveis ambientais.  

Em solos calcários, as variáveis ambientais parecem ter uma influência mais reduzida na 
dinâmica sucessional da vegetação, apesar de ser mais elevado o número de variáveis 
influentes. O factor que parece ter maior relevância na resposta da vegetação aos incêndios é o 
tipo de formação correspondente à sua vegetação natural potencial, sendo clara a separação 
entre as comunidades das zonas do Abano e do Vale da Malveira. Assim, a resposta da 
vegetação aos incêndios em solos calcários parece ser mais dependente da ecologia das 
espécies que compõem o seu elenco florístico dos que das variáveis ambientais que sobre elas 
actuam. 

Com base nos quatro anos de inventários realizados é possível estabelecer para as 
zonas de solos siliciosos um padrão típico de variação da comunidade florística de acordo com 
uma dinâmica sucessional clara, sendo a variável ambiental mais relevante nestas áreas o 
número de anos após incêndio. A oposição entre as variáveis superfície coberta de terra e de 
vegetação queimada, associadas aos primeiros anos de inventário, com a variável superfície 
basal coberta de vegetação, associada aos inventários dos últimos anos, reforça este padrão. 
Este é partilhado tanto pela situação em regeneração após fogo, como pela situação de 
referência, o que deixa claro que a situação de referência não constitui exemplo da formação 
climácica desta área, não por erro na sua localização, mas sim porque toda aquela área se 
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encontra num estádio sucessional ainda “precoce” devido à ocorrência de incêndios anteriores 
ao de 2000.  

Para as áreas em solos calcários, no intervalo de tempo estudado, é arriscado concluir 
que existe igualmente uma dinâmica sucessional clara, dada a elevada quantidade de variáveis 
com influência naquelas áreas, sem que o número de anos após incêndio seja uma das mais 
relevantes.  

Matrizes de Transição 
O quociente de estabilidade apresentado pelas áreas em estudo é bastante reduzido, não 

chegando a atingir os 50% para nenhuma delas, sendo que tanto nos solos siliciosos como nos 
calcários a estabilidade das situações de referência é praticamente igual à das situações de 
regeneração após incêndio, concluindo-se que mesmo as situações de referência se apresentam 
em estádios sucessionais pouco evoluídos. A situação mais instável encontrada foi a transição 
da situação de referência para o 1.º ano de regeneração após incêndio no Abano, seguida da 
situação em regeneração após incêndio no Vale da Malveira. As restantes situações tanto em 
solos siliciosos como em solos calcários apresentam graus de estabilidade idênticos, na ordem 
dos 40%. 

Nos solos siliciosos verifica-se que as espécies mais abundantes são Carpobrotus edulis, 
Cistus salviifolius e Ononis ramosissima, sendo todas espécies de regeneração obrigatória por 
semente após incêndio, reforçando a ideia de a comunidade florística se encontrar num estádio 
inicial da sucessão. Existe uma tendência crescente de dominância do Carpobrotus edulis na 
situação de referência, e do Ononis ramosissima na situação de regeneração após incêndio. O 
conjunto das outras espécies apresenta uma tendência crescente de desaparecimento para 
ambas as situações. Nenhuma das espécies presentes nesta área pertence ao elenco das 
espécies denominadas como cabeças de série ou dominantes da associação em causa. 

Nos solos calcários as espécies referenciadas como dominantes para as associações em 
causa estão presentes em ambas as situações, Abano e Vale da Malveira. No entanto, a sua 
presença na zona do Abano é abundante enquanto que na zona do Vale da Malveira é 
praticamente residual. As espécies mais abundantes nestas áreas são praticamente as mesmas 
para ambas, com excepção para a Phillyrea angustifolia, muito abundante no Abano e do  
Eucalyptus calmadulensis, abundante no Vale da Malveira. As espécies comuns são: Cistus 

monspeliensis, Cistus salviifolius, Quercus coccifera e Ulex jussiaei. Entre estas, estão presentes 
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algumas espécies cuja resposta de regeneração face aos incêndios é via seminal e outras cuja 
estratégia é  via vegetativa. 

Ainda nestes solos, as classes que mais beneficiam com as transições na ocupação do 
solo desde o incêndio até 2004 são o solo nú, independentemente da situação e área geográfica, 
o Quercus coccifera na situação de referência e sua transição para o 1.º ano de regeneração 
após incêndio no Abano e regeneração após incêndio no Vale da Malveira, o Cistus salviifolius e 
o Quercus coccifera na situação de regeneração após incêndio no Abano.  

Assim, conclui-se que as espécies mais favorecidas pela ocorrência de incêndios nos 4 
primeiros anos da sucessão são: a Ononis ramosissima no caso dos solos siliciosos, e o 
Quercus coccifera e o Cistus salviifolius no caso dos solos calcários. Em fases posteriores da 
sucessão em solos siliciosos, como se pode verificar na situação de referência do Cabo Raso, o 
Carpobrotus edulis assume o seu comportamento invasor, exercendo uma dominância clara 
sobre qualquer outra espécie presente. Não obstante, este começa a surgir seco/morto nesta 
mesma situação a partir de 2004. A Acacia cyclopes, espécie igualmente de comportamento 
invasor, surge nestes primeiros 4 anos apenas residualmente, não se tendo revelado até à data 
do último inventário, com a agressividade competitiva esperada. 

Avaliação da Biodiversidade 
Através da avaliação da biodiversidade conclui-se que a resposta das comunidades 

vegetais ao incêndio em ambos os tipos de solo, silícios e calcários, são idênticas às esperadas 
para os ecossistemas mediterrânicos. Assim, verifica-se uma explosão da riqueza específica no 
1.º ano após o incêndio, seguida de uma quebra acentuada no segundo ano. Nos anos 
seguintes há lugar a uma recuperação da mesma, a qual é mais lenta nos solos siliciosos do que 
nos solos calcários. Aliás, na zona do Abano o decréscimo do valor de riqueza específica no 
segundo ano após o incêndio é muito discreto ou mesmo inexistente, verificando-se mais uma 
tendência para uma estabilidade relativa deste valor, mesmo nas parcelas em regeneração após 
incêndio. 

O comportamento das parcelas de referência corresponde igualmente ao comportamento 
normal em termos de diversidade dos ecossistemas mediterrânicos, tendendo para uma situação 
de estabilidade em termos de riqueza específica e de equitabilidade na distribuição das 
espécies, própria de fases mais avançadas da sucessão. No entanto, nota-se que no caso dos 
solos siliciosos a ausência dos táxones próprios da sua formação climácica, poderá significar 
que: ou o estádio da sucessão é ainda inicial, mesmo para situação de referência e apesar da 
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sua aparente estabilidade em termos de diversidade, ou então, estas espécies consideradas 
cabeças de série começam a escassear nesta área devido à elevada frequência com que se têm 
verificado os incêndios nas últimas décadas. 

As situações de referência no geral apresentam bastante mais diversidade do que as 
situações em regeneração após incêndio, mesmo nos casos em que a riqueza específica é 
superior nestas últimas. Isto acontece porque o número de espécies abundantes e muito 
abundantes nas situações de referência é muito superior ao das parcelas em regeneração, 
concluindo-se que a ocorrência de incêndios parece favorecer, pelo menos nas primeiras fases 
de regeneração, a dominância do coberto vegetal por um reduzido número de espécies. 

A grande diferença entre os valores de diversidade das parcelas em regeneração tanto em 
solos siliciosos como em solos calcários é que, nos silícios, a tendência de evolução positiva da 
riqueza específica é acompanhada pelos valores de N1 e N2, embora de uma forma bastante 
mais lenta, enquanto que nos calcários, ao aumento de N0 não corresponde um aumento de N1 
e N2, os quais apresentam tendência decrescente.  

Os inventários realizados em solos calcários, apresentam comparativamente com os 
realizados em solos siliciosos maior diversidade florística, incluindo várias espécies importantes 
do ponto de vista da conservação, sendo a sua riqueza específica muito superior à do Cabo 
Raso, assim como a distribuição relativa das espécies presentes mais equitativa. 

Não foram encontradas diferenças significativas quanto ao comportamento da vegetação 
em auto-regeneração e em regeneração após sementeira. 

 
Em suma, e face aos objectivos propostos, conclui-se que: 
Quanto ao estudo da dinâmica da vegetação em resposta ao incêndio de 2000 

O primeiro factor de diferenciação na resposta da vegetação ao incêndio é o tipo de 
material geológico que lhes serve de suporte. As comunidades florísticas presentes em solos 
siliciosos apresentam um padrão claro de sucessão, na dependência das variáveis relacionadas 
com o número de anos após incêndio e o tipo de cobertura do solo. A situação de referência 
apresenta igualmente um padrão sucessional. As comunidades presentes em solos calcários 
não apresentam uma dinâmica sucessional clara, sendo a percentagem de variabilidade dos 
dados das espécies explicada pelas variáveis ambientais, neste caso, bastante  menor, não 
obstante ser maior o conjunto de variáveis com influência sobre as mesmas. A dinâmica da 
vegetação nestes solos depende, mais do que das variáveis ambientais, do tipo de formação 
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correspondente à sua vegetação natural potencial e, consequentemente, da ecologia das suas 
espécies em resposta aos incêndios. O acima exposto reforça e complementa as conclusões 
obtidas por MONTESO (2002), aquando do estudo efectuado para os dois primeiros anos após o 
incêndio. 

As comunidades em estudo, independentemente do tipo de material geológico que as 
suporta, apresentam um grau de estabilidade baixo, tanto nas situações de referência como nas 
situações de regeneração após o incêndio. As espécies mais favorecidas pelo incêndio foram, no 
caso dos solos siliciosos, a Ononis ramosissima logo nos primeiros anos após o incêndio e 
aparentemente o Carpobrotus edulis em fases mais avançadas da sucessão, como resposta a 
incêndios anteriores ao de 2000 e que terão afectado a situação de referência. No caso dos 
solos calcários, as espécies mais favorecidas foram o Quercus coccifera e o Cistus salviifolius. 
Para ambas as situações, as espécies referidas além de serem já dominantes face às restantes, 
têm vindo a ocupar progressivamente mais área levando à diminuição da área reservada às 
outras espécies. 

A dinâmica das comunidades estudadas quanto à sua diversidade corresponde ao padrão 
habitual de resposta da vegetação mediterrânica aos incêndios, em que as situações de 
referência tendem para uma estabilização dos indicadores de diversidade, enquanto as 
situações de regeneração após o incêndio apresentam uma explosão na riqueza específica no 
primeiro ano de regeneração, seguido de uma queda abrupta deste valor no segundo ano e sua 
posterior recuperação nos anos seguintes. A riqueza específica das parcelas ardidas é 
semelhante, no caso do Cabo Raso, e superior, no caso do Abano, à das parcelas de referência, 
denotando-se a presença de praticamente os mesmos táxones nas duas situações. No entanto, 
as situações de referência apresentam maior diversidade, uma vez que a sua equitabilidade é 
superior à das parcelas ardidas. No conjunto das parcelas em regeneração, verifica-se uma 
tendência de evolução no sentido de uma maior diversidade nos solos siliciosos, e no sentido 
inverso nos solos calcários, tendo o incêndio funcionado como factor facilitador para a 
dominância de um pequeno número de espécies sobre as restantes ao longo do período 
estudado. 

A realização de hidrossementeiras/sementeiras nas parcelas ardidas não se revelou como 
factor co-adjuvante na sua regeneração face às parcelas não tratadas, sendo que as diferenças 
entre os dois regimes, em termos de composição em espécies, sua percentagem de cobertura 
total, diversidade e resposta às variáveis ambientais, não são significativas.  
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Quanto à avaliação do efeito dos incêndios, em particular do incêndio de 2000, na 

capacidade de regeneração/resiliência da vegetação natural do PNSC 

A riqueza específica e o número de espécies dominantes e muito dominantes são 
superiores nos inventários realizados em solos calcários, face aos realizados em solos siliciosos. 
No entanto, as comunidades dos solos siliciosos apresentam uma tendência positiva de 
crescimento da biodiversidade nas situações em regeneração após o incêndio, enquanto as dos 
solos calcários apresentam tendência para o seu decréscimo. 

As espécies consideradas como cabeças de série e/ou dominantes para cada uma das 
associações em estudo, estão presentes nos inventários realizados em solos calcários mas não 
nos realizados em solos siliciosos. 

A ausência destas espécies nos solos siliciosos pode significar que os incêndios, cada vez 
mais recorrentes nesta área, tendo-se estabelecido intervalos de cerca de 10 anos,  podem estar 
a produzir efeitos negativos sobre as comunidades florísticas típicas da vegetação natural 
potencial, uma vez que, a diminuição dos intervalos entre incêndios afecta a capacidade 
regenerativa das espécies pertencentes à vegetação natural potencial, com especial incidência 
sobre as espécies próprias de estádios mais evoluídos da sucessão, uma vez que, estas tendem 
a surgir mais tardiamente, podendo não haver lugar ao seu reaparecimento antes da ocorrência 
de um novo incêndio, o que por sua vez poderá destruir por completo a sua capacidade 
germinativa ou de resiliência destas espécies aquando da nova sucessão. 

As formações presentes nos solos calcários são, aparentemente, formações em que a 
ecologia pirofítica das espécies dominantes da associação, apresentam elevada capacidade de 
resiliência e germinativa, estando por isso muito bem adaptadas aos incêndios. Assim, estes, 
apesar de frequentes, parecem não estar para já a afectar a capacidade regenerativa das 
formações presentes neste tipo de solos, verificando-se aqui a presença das espécies 
dominantes das respectivas associações, com elevada percentagem de cobertura. No entanto, a 
tendência decrescente nos valores de diversidade destas áreas poderá indiciar que o 
favorecimento de determinadas espécies pela ocorrência de incêndios, em detrimento de outras, 
igualmente pertencentes às formações naturais, poderá estar a contribuir para um 
empobrecimento da composição florística destas formações a longo prazo. 
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Quanto ao desenvolvimento de uma metodologia aplicável a situações de estudo da 

dinâmica da vegetação após incêndio 

A metodologia desenvolvida mostrou-se bastante eficaz na descrição da dinâmica da 
vegetação após o incêndio em solos siliciosos, não tendo sido tão eficaz na descrição das 
comunidades presentes em solos calcários.  

Um dos motivos possíveis para a fraca explicação encontrada para a estratégia 
sucessional das formações presentes nos solos calcários, pode residir no facto de ter sido 
estudado um período de tempo insuficiente, o que talvez fosse resolvido com o alargamento 
desse mesmo período, dada a complexidade do conjunto de variáveis com influência na 
dinâmica de regeneração da vegetação e à casualidade encontrada na dispersão dos inventário 
e das espécies relativamente às variáveis ambientais. Um outro motivo pode assentar na 
escolha das variáveis, a qual pode não corresponder ao conjunto de variáveis mais relacionadas 
com a estrutura florística das comunidades em causa. 

Nos solos siliciosos um estudo continuado por um período de tempo mais alargado 
permitiria observar se a ausência das espécies pertencentes à formação climácica para esta 
área continua a verificar-se em estádios mais avançados da sucessão, como consequência da 
elevada frequência dos incêndios. 

A metodologia desenvolvida é válida para aplicação a qualquer outra situação de 
regeneração da vegetação após incêndio. 
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Legislação consultada 
 

RCM 1-A/2004 de 8 de Janeiro - Aprova a revisão do Plano de Ordenamento do Parque Natural de Sintra-Cascais.  

RCM 86/2003 de 25 de Junho - Aprova o Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Sintra-Sado.  

RCM 21/2003 de 15 de Fevereiro - Ratifica parcialmente as medidas preventivas no âmbito do processo de revisão 
do Plano Director Municipal de Cascais.. 

RCM 68/2002 de 8 de Abril - Aprova o Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de 
Lisboa (PROTAML). 

RCM 152/2001 de 11 Outubro - Adopta a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade. 

RCM 116/99 de 4 de Outubro - Ratifica o Plano Director Municipal de Sintra.  

RCM 142/97 de 28 de Agosto - Aprova a lista nacional de sítios (1.ª fase) prevista no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 
226/97, de 27 de Agosto (transpõe para o direito interno a Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio, 
relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens).  
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RCM 96/97 de 19 de Junho - Ratifica o Plano Director Municipal de Cascais.  

Decreto 21/93 de 21 de Junho -  Aprova, para ratificação, a Convenção sobre a Diversidade Biológica.  

Decreto-Lei 380/99 de 22 de Setembro - Estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. 

Decreto-Lei 34/99 de 5 de Fevereiro - Altera os artigos 1º e 2º do Decreto-Lei nº 327/90, de 22 de Outubro, que 
regula a ocupação dos solos objecto de incêndio florestal.  

Decreto-Lei 19/93 de 23 de Janeiro - Estabelece normas relativas à Rede Nacional de Áreas Protegidas.  

Decreto-Lei 292/81 de 15 de Outubro - Cria a Área de Paisagem Protegida de Sintra-Cascais.  

Decreto Regulamentar 9/94 de 11 de Março - Aprova o Plano de Ordenamento do Parque Natural de Sintra-Cascais 
e o respectivo Regulamento.  

Decreto Regulamentar 8/94 de 11 de Março - Cria o Parque Natural de Sintra-Cascais.  

Directiva Comunitária 92/43/CEE – Directiva Habitats. 

Lei 11/87 de 7 de Abril - Lei de Bases do Ambiente. 
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ANEXO 1  

CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÓMICA DO PARQUE NATURAL SINTRA-CASCAIS 

 
A presente caracterização socio-económica teve por base os dados estatísticos 

publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), referentes aos Censos de 1981, 1991 e 
2001. O PNSC pertence à grande unidade territorial com fins estatísticos da Região de Lisboa 
(NUT II)17, Sub-Região da Grande Lisboa (NUT III). A Sub-Região Grande Lisboa engloba os 
concelhos de Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Odivelas, Oeiras, Sintra e Vila Franca 
de Xira.  

Pretende-se com este estudo analisar alguns indicadores socio-económicos do território 
do Parque Natural de Sintra Cascais ao longo das décadas de 80 e 90, e sua respectiva 
diferenciação espacial, por forma a melhor compreender as dinâmicas que têm vindo a moldar o 
desenvolvimento do seu território.  
 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 
O Parque Natural Sintra-Cascais está, tal como referido anteriormente, inserido na parte 

Norte da AML, distribuindo-se pelo território dos concelhos de Sintra, a Norte, e Cascais, a Sul. 
No concelho de Sintra, o PNSC compreende na sua totalidade a freguesia de Colares, e 
parcialmente as freguesias de Santa Maria e São Miguel, São Martinho, São Pedro de 
Penaferrim e São João das Lampas. No concelho de Cascais compreende parcialmente as 
freguesias de Alcabideche e Cascais (quadro 1.1).  

As zonas em estudo do Cabo Raso, Abano e Vale da Malveira inserem-se totalmente no 
concelho de Cascais, distribuídas pelas freguesias de Cascais (Cabo Raso) e Alcabideche 
(Abano e Vale da Malveira). 

 
 
 

                                                 
17 Para efeitos deste trabalho consideram-se as NUTS definidas pelo Decreto-Lei nº 244/2002 de 5 de Novembro, 
que altera os limites e designações definidos pelo Decreto-Lei nº 46/89 de 15 de Fevereiro. 
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Quadro 1.1. – Enquadramento administrativo do PNSC. 

Total Incluídas no 
PNSC

Parcialmente 
no PNSC

Fora do 
PNSC

Cascais 97,07 22,67 6 0 2 4
Sintra 313,58 77,33 20 1 4 15

PNSC 145,83 100,00 7 1 6 0

Concelhos Área no PNSC 
(%)

Número de FreguesiasÁrea Total 
(Km²)

 
 
Para a conveniente caracterização dos aspectos socio-económicos do PNSC, torna-se 

necessário por vezes referir estatísticas globais e/ou comparativas entre os concelhos/freguesias 
que contêm o PNSC, e os restantes concelhos/freguesias pertencentes à Grande Lisboa ou a 
unidades geográficas de ordem superior, tendo em vista um melhor enquadramento e 
compreensão das dinâmicas demográficas, de povoamento e económicas que se têm vindo a 
desenvolver dentro dos limites do Parque, inevitavelmente influenciadas pela sua inserção na 
AML. 

 

DEMOGRAFIA E POVOAMENTO 

 

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE 

A população residente na Região de Lisboa tem vindo a aumentar progressivamente ao 
longo das duas últimas décadas, tendo sido este aumento bastante mais pronunciado ao longo 
da década de 90 (quadro 1.2).   
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Quadro 1.2. – Variação da população residente na Região de Lisboa, entre 1981 e 2001 (FONTE: Instituto Nacional 
de Estatística, 2001 (NUTS 2002) e 1991). 

Valor 
Absoluto

Valor 
Relativo (%)

Valor 
Absoluto

Valor 
Relativo (%)

9.336.760 9.375.926 9.869.343 39.166 0,4 493.417 5,3
2.482.276 2.520.708 2.661.850 38.432 1,5 141.142 5,6
1.897.628 1.880.215 1.947.261 -17.413 -0,9 67.046 3,6

Amadora 163.878 181.774 175.872 17.896 10,9 -5.902 -3,2
Cascais 141.498 153.294 170.683 11.796 8,3 17.389 11,3
Lisboa 807.937 663.394 564.657 -144.543 -17,9 -98.737 -14,9
Loures 276.467 322.158 199.059 45.691 16,5 -123.099 -38,2
Mafra 43.899 43.731 54.358 -168 -0,4 10.627 24,3
Odivelas - - 133.847 - - - -
Oeiras 149.328 151.342 162.128 2.014 1,3 10.786 7,1
Sintra 226.428 260.951 363.749 34.523 15,2 102.798 39,4
Vila Franca de Xira 88.193 103.571 122.908 15.378 17,4 19.337 18,7

584.648 640.493 714.589 55.845 9,6 74.096 11,6
Alcochete 11.246 10.169 13.010 -1.077 -9,6 2.841 27,9
Almada 147.690 151.783 160.825 4.093 2,8 9.042 6,0
Barreiro 88.052 85.768 79.012 -2.284 -2,6 -6.756 -7,9
Moita 53.240 65.086 67.449 11.846 22,3 2.363 3,6
Montijo 36.849 36.038 39.168 -811 -2,2 3.130 8,7
Palmela 36.933 43.857 53.353 6.924 18,7 9.496 21,7
Seixal 89.169 116.912 150.271 27.743 31,1 33.359 28,5
Sesimbra 23.103 27.246 37.567 4.143 17,9 10.321 37,9
Setúbal 98.366 103.634 113.934 5.268 5,4 10.300 9,9

Concelhos

1981 - 1991
População Residente Variação da População NUTS

Continente

1981 
(Indivíduos)

1991 
(Indivíduos)

2001 
(Indivíduos)

Grande Lisboa

Península de Setúbal

1991 - 2001 

Região Lisboa

 
 
Comparativamente com o aumento da população nacional (Portugal Continental), a 

população residente na Região de Lisboa denotou um crescimento ligeiramente superior, em 
ambas as décadas. No entanto, durante os anos 80, a variação positiva registada para a Região 
de Lisboa, deve-se na sua totalidade aos concelhos da Península de Setúbal, uma vez que na 
área da Grande Lisboa houve um decréscimo de 0,9% na população. Também na década de 90, 
o aumento populacional de 5,6% da Região de Lisboa se deve em grande parte à Península de 
Setúbal, que apresentou um crescimento de 11,6%, contra 3,6% da Grande Lisboa. 

Analisando, e comparando entre si os concelhos pertencentes à área da Grande Lisboa 
nota-se que a capital tem tido decréscimos acentuados na população, enquanto os concelhos 
que abrangem o PNSC apresentam variações marcadamente positivas, sendo o concelho de 
Sintra aquele que apresenta o maior crescimento durante os anos 90, aumentando quase num 
terço o total da sua população residente. Esta situação poderá, se não devidamente controlada, 
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constituir um factor de ameaça à preservação do PNSC enquanto tal, uma vez que este 
concelho abrange cerca de 77% da sua área total (quadro 1.1).  

Como seria de esperar, quando se analisa a situação individualizada do PNSC, conclui-se 
que também este sofreu um grande aumento populacional, centrado essencialmente entre 1991 
e 2001, apresentando uma variação positiva de 17,5% (quadro 1.3). Esta variação é três vezes 
superior à registada para o Continente (5,3%) e Região de Lisboa (5,6%), e quase cinco vezes 
superior à registada para a Grande Lisboa. Perante este facto, constata-se que o PNSC exerce 
uma atracção preferencial à fixação da população que pretende residir na Grande Lisboa. 

 
Quadro 1.3. – Variação da população residente no PNSC, concelhos e freguesias que o abrangem, entre 1981 e 
2001 (FONTE: ALBUQUERQUE, BERNARDES, PRETO, FONSECA & AMARO, 2003; Instituto Nacional de 
Estatística, 2001 (NUTS 2002) e 1991). 

Valor 
Absoluto

Valor 
Relativo (%)

Valor 
Absoluto

Valor 
Relativo (%)

141.498 153.294 170.683 11.796 8,3 17.389 11,3
Alcabideche* 25.473 26.897 31.801 1.424 5,6 4.904 18,2
Cascais* 29.389 27.741 33.255 -1.648 -5,6 5.514 19,9

226.428 260.951 363.749 34.523 15,2 102.798 39,4
Colares 6.952 6.439 7.472 -513 -7,4 1.033 16,0
Stª. Maria e S. Miguel* 8.977 8.405 9.274 -572 -6,4 869 10,3
S. João das Lampas* 6.838 7.690 9.665 852 12,5 1.975 25,7
S. Martinho* 5.471 5.102 5.907 -369 -6,7 805 15,8
S. Pedro de Penaferrim* 5.786 6.456 10.449 670 11,6 3.993 61,8

367.926 414.245 534.432 46.319 12,6 120.187 29,0
Total Freguesias 88.886 88.730 107.823 -156 -0,2 19.093 21,5

28.256 28.368 33.338 112 0,4 4.970 17,5
* Freguesias só parcialmente abrangidas pelo PNSC, isto é, com alguns aglomerados dentro dos limites do parque

População Residente Variação

2001 
(Indivíduos)

1981 - 1991 1991 - 2001 1981 
(Indivíduos)

1991 
(Indivíduos)

Cascais
Freguesias

Concelhos

PNSC

Total Concelhos

Sintra

 

 
No entanto, verifica-se ainda que considerando os concelhos que abrangem o PNSC, ou 

mesmo só as freguesias que com este partilham o seu território, o aumento da população 
residente no Parque não foi tão expressivo como para a totalidade das mesmas (17,5% contra 
21,5%). Assim, se o Parque constitui um enorme poder de atracção à fixação da população, o 
território na sua envolvente, pertencente aos concelhos e freguesias que o contêm, talvez por 
uma questão de maior permissividade à urbanização do que dentro dos seus limites, exerce um 
poder de atracção ainda maior, uma vez que beneficia da sua proximidade. 
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ESTRUTURA DO POVOAMENTO 

A estrutura do povoamento do PNSC é muito diversificada, apresentando-se sob a forma 
de povoamentos essencialmente rurais organizados ao longo das vias de comunicação e em 
pequenos aglomerados, com tendência para a dispersão. Nas últimas décadas têm surgido 
novos tipos de povoamento associados às actividades turísticas e à população urbana/rural, 
revelando-se estes povoamentos no primeiro caso como habitação temporária, e no segundo, 
geralmente, como áreas urbanas de génese ilegal e de dispersão de actividades económicas 
(ALBUQUERQUE, BERNARDES, PRETO, FONSECA & AMARO, 2003). 

Em 2001, o PNSC engloba na sua totalidade 70 aglomerados habitacionais (54 no 
concelho de Sintra), na sua maioria (47%) com menos de 200 habitantes, existindo unicamente 2 
aglomerados com mais de 2000 habitantes, Alcabideche em Cascais com 3 861 e Lourel em 
Sintra com 2 394. Assim, a população residente no PNSC é essencialmente rural, não obstante a 
proximidade junto aos seus limites dos dois importantes centros urbanos que são a vila de 
Cascais com 6 461 habitantes e a vila de Sintra com 9 274 habitantes. 

Territorialmente a população residente no Parque, em 2001, encontra-se maioritariamente 
concentrada em três das freguesias que o abrangem: Alcabideche, Colares e S. João das 
Lampas, as quais reúnem 62,2% da população (figura 1.1). No entanto, nas duas primeiras 
freguesias, assim como nas freguesias de S. Martinho e S. Pedro de Penaferrim, a tendência no 
período que decorre entre 1981 e 2001 é para o decréscimo da sua representatividade 
relativamente às restantes, o que contribui para um maior equilíbrio na distribuição territorial da 
população residente.  

*  F re g u e s ia s  s ó  p a rc ia lm e n te  a b ra n g id a s  p e lo  P N S C ,  is to  é ,  c o m  a lg u n s  a g lo m e ra d o s  d e n tro  d o s  lim ite s  d o  p a rq u e

E s tru tu ra  d o  P o v o a m e n to  n o  P N S C
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A lca b id e ch e * C a sca is* C o la r e s S tª . M a r ia  e  S . 
M ig u e l*

S . Jo ã o  d a s 
L a mp a s* S . M a r tin h o * S . P e d r o  d e  
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Figura 1.1. – Estrutura do povoamento no PNSC, por freguesia, entre 1981 e 2001 (FONTE: ALBUQUERQUE, 
BERNARDES, PRETO, FONSECA & AMARO, 2003). 
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Em termos absolutos, o número de residentes no PNSC tem vindo a aumentar em todas 

as freguesias, à excepção das freguesias de Colares e S. Pedro de Penaferrim que sofreram um 
ligeiro decréscimo (cerca de 350 e 200 habitantes, respectivamente, na área abrangida pelo 
Parque) (quadro 1.4). 
 
Quadro 1.4. – População residente no PNSC por freguesia, entre 1981 e 2001 (FONTE: ALBUQUERQUE, 
BERNARDES, PRETO, FONSECA & AMARO, 2003). 

1981 1991 2001
Nº Indivíduos 

no PNSC
Nº Indivíduos 

no PNSC
Nº Indivíduos 

no PNSC

7.474 7.983 9.555
Alcabideche* 6.409 6.979 7.796
Cascais* 1.065 1.004 1.759

20.782 20.385 23.783
Colares 6.808 5.885 6.448
Stª. Maria e S. Miguel* 2.316 2.777 3.995
S. João das Lampas* 4.910 5.251 6.504
S. Martinho* 3.778 3.499 4.069
S. Pedro de Penaferrim* 2.970 2.973 2.767

28.256 28.368 33.338
Total Freguesias 28.256 28.368 33.338

28.256 28.368 33.338

* Freguesias só parcialmente abrangidas pelo PNSC, isto é, com alguns aglomerados 
dentro dos limites do parque

Concelhos

Freguesias

População Residente no PNSC

PNSC

Cascais

Sintra

Total Concelhos

 
 

A densidade populacional nas freguesias que abrangem o PNSC (figura 1.2) tem vindo a 
demonstrar tendência crescente, facto que se verifica igualmente dentro dos limites do Parque, 
apesar das freguesias de Colares e S. Pedro de Penaferrim devido ao decréscimo da população 
residente nas suas áreas abrangidas pelo PNSC (quadro 1.4) terem aí sofrido uma ligeira 
diminuição da densidade populacional (apesar de ter aumentado no geral). 
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Densidade Populacional
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Figura 1.2. – Densidade populacional nas freguesias que abrangem o PNSC e no PNSC, entre 1981 e 2001 
(FONTE: ALBUQUERQUE, BERNARDES, PRETO, FONSECA & AMARO, 2003; Instituto Nacional de Estatística, 
2001 (NUTS 2002) e 1991). 
 

ESTRUTURA ETÁRIA 

Através dos gráficos da figura 1.3, observa-se uma tendência geral para o decréscimo da 
população jovem e o aumento da população adulta e idosa, no período que vai de 1991 a 2001 
(não foi possível ter acesso a dados referentes a 1981), como aliás ocorre para todo o território 
nacional.  

Ao nível da camada jovem (≤ 19 anos), a população residente nas freguesias que 
abrangem o PNSC apresenta um decréscimo em média de cerca de 5%, enquanto que a 
população idosa (≥65 anos) e adulta (20-64 anos), sofre um aumento médio de cerca de 3%.  
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Estrutura Etária em 1991

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Alcabideche*

Colares

S. João das Lampas*

S. Pedro de Penaferrim*

Fr
eg

ue
sia

s

População (%)

População idosa 10,7 13,3 18,4 13,5 13,7 14,6 11,0

População adulta 60,9 60,8 56,5 60,8 60,3 58,6 59,9

População jovem 28,4 25,8 25,1 25,7 26,0 26,8 29,2

Alcabideche* Cascais* Colares Stª. Maria e 
S. Miguel*

S. João das 
Lampas* S. Martinho* S. Pedro de 

Penaferrim*

* Freguesias só parcialmente abrangidas pelo PNSC, isto é, com alguns aglomerados dentro dos limites do parque

Estrutura Etária em 2001

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Alcabideche*

Cascais*

Colares

Stª. Maria e S. Miguel*

S. João das Lampas*

S. Martinho*

S. Pedro de Penaferrim*

Fr
eg

ue
sia

s

População (%)

População idosa 13,5 16,6 19,2 18,2 16,0 16,5 10,5

População adulta 64,5 62,6 59,9 61,8 62,3 61,0 65,7

População jovem 22,0 20,8 20,9 20,0 21,7 22,4 23,9

Alcabideche* Cascais* Colares Stª. Maria e 
S. Miguel*

S. João das 
Lampas* S. Martinho* S. Pedro de 

Penaferrim*

 
Figura 1.3. – Estrutura etária da população residente nas freguesias que abrangem o PNSC (FONTE: 
ALBUQUERQUE, BERNARDES, PRETO, FONSECA & AMARO, 2003; Instituto Nacional de Estatística, 2001 
(NUTS 2002) e 1991). 
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Este facto é ainda mais notório se considerarmos a totalidade dos concelhos de Sintra e 
Cascais, sendo o decréscimo da população jovem de cerca de 4% e 7%, e o aumento da 
população idosa de cerca de 1% e 7%, respectivamente. Assim, em ambos os concelhos a 
população tende para o envelhecimento, sendo mais grave a situação no concelho de Cascais 
onde se insere a área em estudo (figura 1.4). Embora o envelhecimento da população seja 
menos alarmante no caso das freguesias atravessadas e/ou contidas pelo PNSC, não se pode 
deixar de notar que esta tendência permanece, o que significa que com toda a certeza que este 
fenómeno ocorre também dentro dos limites do Parque, apesar de não se conseguir ter acesso a 
dados exclusivos para o seu território.   
 

Estrutura Etária entre 1991 e 2001
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População jovem 26,9 28,0 19,8 23,9
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Figura 1.4. – Estrutura etária da população residente nos concelhos que abrangem o PNSC (FONTE: 
ALBUQUERQUE, BERNARDES, PRETO, FONSECA & AMARO, 2003; Instituto Nacional de Estatística, 2001 
(NUTS 2002) e 1991). 
 

ESTRUTURA ECONÓMICA 

A taxa de actividade no PNSC (49.6%) é ligeiramente superior à do Continente (45.1%), 
mas relativamente à sub-região da Grande Lisboa (68.4%) é mais baixa. Nas freguesias que 
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abrangem o Parque, a taxa de actividade é muito semelhante à do próprio Parque (entre 40 a 
50%), não se registando grandes diferenças entre freguesias (figura 1.5). 
 

* Freguesias só parcialmente abrangidas pelo PNSC, isto é, com alguns aglomerados dentro dos limites do parque
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Figura 1.5. – Taxa de actividade da população residente nas freguesias que abrangem o PNSC e no PNSC 
(FONTE: ALBUQUERQUE, BERNARDES, PRETO, FONSECA & AMARO, 2003; Instituto Nacional de Estatística, 
2001 (NUTS 2002) e 1991). 

 
Verifica-se que a taxa de actividade, tanto nas freguesias que abrangem o Parque, como 

no próprio Parque, têm vindo a aumentar ao longo das últimas décadas, não obstante o ligeiro 
decréscimo da população activa registado na década de 80 para algumas freguesias (figura 1.6), 
coincidente com um decréscimo da população residente (quadro 1.3). 

Assim, o aumento da população residente tem correspondido ao aumento da população 
activa e respectiva taxa de actividade para as freguesias que abrangem o Parque e para o 
próprio Parque. Reciprocamente, ao decréscimo da população residente corresponde um 
decréscimo da população activa, mas não obrigatoriamente da taxa de actividade, como são 
exemplo as freguesias de Cascais, Colares e St.ª Maria e S. Miguel para o ano de 1981 (figuras 
1.5 e 1.6). 
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* Freguesias só parcialmente abrangidas pelo PNSC, isto é, com alguns aglomerados dentro dos limites do parque
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Figura 1.6. – Variação da população activa nas freguesias que abrangem o PNSC e no PNSC (FONTE: 
ALBUQUERQUE, BERNARDES, PRETO, FONSECA & AMARO, 2003; Instituto Nacional de Estatística, 2001 
(NUTS 2002); Instituto Nacional de Estatística, 1991). 

 
Relativamente à estrutura do emprego da população activa no PNSC, verifica-se que já no 

ano de 1981 o sector terciário predominava (49.45%), sendo o desequilíbrio na 
representatividade de cada sector sucessivamente maior para os anos de 1991 e 2001 (figura 
1.7). Os dados de 2001 denotam bem este desequilíbrio, englobando o sector terciário quase ¾ 
da população activa no Parque (70.05%), o sector secundário pouco mais de ¼ da população 
activa (27.24%), restando ao sector primário uma parte residual de (2.72%). 

Assim, entre 1981 e 2001, o sector terciário teve um crescimento de cerca de 20%, à 
custa do decréscimo dos outros dois sectores. Isto revela-se particularmente gravoso no caso do 
sector primário, uma vez que o decréscimo sofrido levou praticamente ao seu desaparecimento 
(2.72%), tendo como resultado o quase total abandono agrícola, hoje bem patente na paisagem 
do PNSC. 
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Estrutura do Emprego no PNSC 1981
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39,49
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Estrutura do Emprego no PNSC 1991
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Estrutura do Emprego no PNSC 2001

2,72
27,24

70,05
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Figura 1.7. – Estrutura do emprego no PNSC entre 1981 e 2001 (FONTE: ALBUQUERQUE, BERNARDES, 
PRETO, FONSECA & AMARO, 2003; Instituto Nacional de Estatística, 2001 (NUTS 2002) e 1991). 
 

USO DO SOLO 

O PNSC apresenta-se como um território marcadamente peri-urbano, onde os limites 
entre o rural e o urbano são difusos.  

Enquanto as florestas e matas existentes na Serra de Sintra têm mantido alguma 
estabilidade, as áreas agrícolas localizadas a Norte da Serra têm vindo a ser progressivamente 
abandonadas e substituídas por matos. Não obstante, a actividade agrícola tem sido mantida em 
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algumas zonas, tais como: a várzea da Ribeira de Colares e mais a Norte existem ainda alguns 
resquícios da vinha de “chão de areia” em estreme ou consociação com maçã raineta.  

Os pinhais existentes no Parque não localizados na Serra camuflam na sua maioria áreas 
urbanizadas de baixa densidade (PIMENTEL, 2003). 

A Sul da Serra, nas áreas não urbanizadas, predominam os incultos e matos. Na faixa 
litoral (área em estudo) predominam as formações vegetais costeiras. 

Como se pode verificar na figura 1.8, a percentagem de Superfície Agrícola Utilizada - 
SAU18, de cada uma das freguesias que abrangem o PNSC19 é bastante diminuta, destacando-
se as freguesias de Stª Maria e S. Miguel e S. João das Lampas pela presença de uma maior 
percentagem de SAU relativamente ao total da freguesia (39.75% e 39.26%, respectivamente). A 
SAU atinge a sua menor preponderância nas freguesias pertencentes ao concelho de Cascais. 
Os valores diminutos de SAU indiciam uma vez mais baixa a representatividade do sector 
primário na estruturação do emprego. 
 

* Freguesias só parcialmente abrangidas pelo PNSC, isto é, com alguns aglomerados dentro dos limites do parque
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Figura 1.8. – Superfície agrícola utilizada nas freguesias que abrangem o PNSC em 1999 (Fonte: INE, 
Recenseamento da Agricultura, 1999 - Lisboa e Vale do Tejo). 

                                                 
18 De acordo com a alínea c) do artigo 3º da Portaria n.º 475/2001, “superfície agrícola utilizada (SAU) integra a terra 
arável limpa, área com culturas permanentes, superfície forrageira e horta”. 
19 Não se conseguiram obter dados referentes exclusivamente à área do PNSC, nem para as datas que se têm 
vindo a utilizar 
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CADASTRO DA PROPRIEDADE 

De acordo com PIMENTEL (2003), o cadastro da propriedade no PNSC permite distinguir 
diferentes áreas quanto à dimensão da propriedade: 

 Área Norte da Serra de Sintra (excepto a zona de Casal de Pianos), é caracterizada 
por propriedades de dimensão média inferior a 1ha, e quase sempre perpendiculares 
aos caminhos e vales que lhes dão acesso; 

 Área Poente da Serra, com regime de propriedade igualmente dividida no litoral, 
aumentando gradualmente a sua dimensão para o interior; 

 Área Nascente da Serra, zona de Casal de Pianos, áreas do Abano e Cabo Raso, 
onde a propriedade apresenta uma dimensão média superior a 50ha. 

Enquanto a Norte da Serra a dimensão da propriedade apresenta tendência para o 
aumento da sua dimensão devido à instituição da área mínima pelo Plano de Ordenamento do 
Parque, nas zonas do Abano e Cabo Raso a tendência é para a fragmentação através de 
operações de loteamento. 

Cerca de 90% da propriedade no PNSC é privada, tal como sucede com a área em 
estudo, sendo a parte correspondente ao estado muito reduzida (SNPRCN, 1989). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2 

ANEXO 2  

INVENTÁRIOS 

 
ANEXO 2.1 - Fichas de campo 
  Inventário florístico 
  Distribuição espacial dos arbustos 
ANEXO 2.2 - Lista das espécies presentes nos inventários 
ANEXO 2.2 - Lista das variáveis ambientais  
ANEXO 2.2 - Resultados dos inventários florísticos  
 
 



Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.1 - 1 

ANEXO 2.1 - Fichas de campo 

 
INVENTÁRIO FLORÍSTICO – Ficha de Campo 

 

Nº F 
fenologia Espécie C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

H 
altura 
(cm) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 

Habitat: 
Concelho: 
Freguesia: 
Lugar: 

Nome da Carta: 
Nº da Carta: 
 
 

Transecto nº: 
Secção nº: 
Autor: 
Data: 
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS ARBUSTOS – Ficha de Campo 

 
Lugar:  
 
 
 
 

 
 

Transecto nº: 
Secção nº: 
Autor: 
Data: 
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ANEXO 2.2 - Lista das espécies presentes nos inventários 

 
Nº  Espécies Acrónimos 

1 Acacia cyclops Acaccycl 
2 Agrostis sp. Agrosp. 
3 Aira caryophyllea Airacary 
4 Allium roseum Allirose 
5 Allium sphaerocephalon Allispha 
6 Anagallis  monelli var. microphylla Anagmon 
7 Anagallis monelli var. monelli Anagmone 
8 Andujala integrifolia Anduinte 
9 Anemone palmata Anempalm 

10 Anthyllis vulneraria subsp. maura Anthvuln 
11 Antirrhinum majus subsp. linkianum Antimaju 
12 Arenaria leptoclados Arenlept 
13 Argyrolobium zanonnii Argyzano 
14 Asparagus acutifolius Aspaacut 
15 Asparagus albus Aspaalbu 
16 Asparagus aphyllus Aspaaphy 
17 Aster squamatus Astesqua 
18 Asterolinum linum-stelatum Astelinu 
19 Astiriscus maritimus Astimari 
20 Astragalus lusitanicus Astrlusi 
21 Avena barbata subsp. lusitanica Avenbarb 
22 Bellis perennis Bellpere 
23 Betuminaria bitumosa Betubitu 
24 Blachstonia perfoliata Blacperf 
25 Brachypodium phoenicoides Bracphoe 
26 Briza maxima  Brizmaxi 
27 Bromus sp. Bromsp. 
28 Bromus rigidus Bromrigi 
29 Bupleurum rigidum subsp. paniculatum Buplrigi 
30 Calamintha bactica Calabact 
31 Campanula erinus Camperin 
32 Carex hallerana Carehall 
33 Carpobrotus edulis Carpedul 
34 Carpobrotusedulis seco/morto Carpseco 
35 Catapodium maritimum Catamari 
36 Catapodium rigidum Catarigi 
37 Centaurea sp Centsp 
38 Centaurium chloudes Centchlo 
39 Centranthus calcitrapae subsp. calcitrapae Centcalc 
40 Chamamelum sp. Chamsp. 
41 Cheirolophus sempervirens Cheisemp 
42 Cistus crispus Cistcris 
43 Cistus monspeliensis Cistmons 
44 Cistus salviifolius Cistsalv 
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Nº  Espécies Acrónimos 

45 Convolvulus althaeoides Convalth 
46 Conyza bonarienses Conybona 
47 Corynephorus canescens Corycane 
48 Crucianella angustifolia Crucangu 
49 Dactylis glomerata Dactglom 
50 Dactylis marina Dactmari 
51 Daphne gnidium Daphgnid 
52 Daucus carota Dauccaro 
53 Desmazeria rigida Desmrigi 
54 Dittrichia viscosa subsp. viscosa Dittvisc 
55 Erica scoparia Ericscop 
56 Erodium aethiopicum subsp. pilosum Erodaeth 
57 Erodium cicutarium Erodcicu 
58 Eryngium dilatatum Eryndila 
59 Eucaliptus calmadulensis Eucacalm 
60 Euphorbia characias Euphchar 
61 Euphorbia portlandica Euphport 
62 Fumaria officinalis Fumaoffi 
63 Galactites tomentosa Galatome 
64 Galium murale Galimura 
65 Gastridium ventricosum Gastvent 
66 Genista tournefortii Genitour 
67 Gladiolus illyricus Gladilly 
68 Gynanduris sinyrinchium Gynasiny 
69 Halimium calycinum Halicaly 
70 Halimium ocymoides Haliocym 
71 Helichrysum italicum subsp. picardi Heliital 
72 Herniaria ciliolata Melderis., Herncili 
73 Hyacinthoides hispanica Hyachisp 
74 Iberis procumbens subsp. procumbens Iberproc 
75 Iris xiphium var. lusitanica Irisxiph 
76 Latirus sp. Latisp. 
77 Laugurus ovatus Laugovat 
78 Linum setaceum Linuseta 
79 Linum strictum subsp. strictum  Linustri 
80 Linum trigynum Linutrig 
81 Lobularia maritima Lobumari 
82 Lolium multiflorum Lolimult 
83 Lolium rigidum Lolirigi 
84 Lotus arenarius Lotuaren 
85 Lotus creticus Lotucret 
86 Lotus parviflorus Lotuparv 
87 Muscari cosmosum Musccosm 
88 Musgo Musg 
89 Myrtus communis Myrtcomm 
90 Olea europaea var.sylvestris Oleaeuro 
91 Ononis cintrana Ononcint 
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Nº  Espécies Acrónimos 

92 Ononis ramosissima Ononramo 
93 Ononis repens Ononrepe 
94 Ornithopus compressus Ornicomp 
95 Phillyrea angustifolia Philangu 
96 Picuis echioides Picuechi 
97 Pimpinella villosa Pimpvill 
98 Pinus halepensis Pinuhale 
99 Piptatherum miliaceum Piptmili 

100 Pistacia lentiscus Pistlent 
101 Policarpon tetraphyllum  Politetr 
102 Polygala monspeliaca Polymons 
103 Psoralea bitumosa Psorbitu 
104 Pulicaria odora Puliodor 
105 Quercus coccifera Quercocc 
106 Radiola linoides Radilino 
107 Reichardia  picroides  Reicpic 
108 Rhamnus  alaternus Rhamala 
109 Rhamnus lycioides subsp. oleoides Rhamlyci 
110 Romulia bulbocodium Romubulb 
111 Rosmarinus officinallis Rosmoffi 
112 Rubia peregrina Rubipere 
113 Ruscus aculeatus Ruscacul 
114 Salvia verbenaca Salvverb 
115 Sanguisorba minor subsp. verencosa Sangmino 
116 Scorpiurus muricatus Scormuri 
117 Sedum sediforme Sedusedi 
118 Senecio gallicus Senegall 
119 Serratula estremadurensis Serrestr 
120 Silene littorea Silelitt 
121 Sillene gallica Sillgall 
122 Smilax aspera Smilaspe 
123 Solanum nigrum Solanigr 
124 Sonchus asper subsp. asper Soncaspe 
125 Sonchus tenerrimus Sonctene 
126 Stachys ochymastrum Stacochy 
127 Stachys officinalis  Stacoffi 
128 Tapsia villosa var. platyphyllos Tapsvill 
129 Tulipa sylvestris subsp. australis Tulisylv 
130 Ulex densus Ulexdens 
131 Ulex jussiaei Ulexjuss 
132 Urginia maritima Urgimari 
133 Urospermum picroides Urospicr 
134 Verbascum pulverulentum Verbpulv 
135 Vicia laxiflora Vicilaxi 
136 Vicia sativa form. angustifolia Vicisati 
137 Vinca difformis Vincdiff 
138 Vulpia sp. Vulpsp. 
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ANEXO 2.3 - Variáveis ambientais 

 
Variáveis ambientais Acrónimos 

exposição SE expoSE 
exposição S expoS 
exposição SW expoSW 
exposição W expoW 
exposição NW expoNW 
estação protegida das influências de N protN 
estação protegida das influências de E protE 
estação protegida das influências de S protS 
estação protegida das influências de O protO 
vale aberto N valN 
vale aberto E valE 
vale aberto S valS 
vale aberto O valO 
estação aberta todos ventos todvent 
declive declive 
superfície coberta rocha cobroc 
superfície coberta pedra copedr 
superfície coberta terra coterra 
superfície basal coberta vegetação covege 
superfície coberta vegetação queimada coveqe 
silícios (dunas) silicio 
posição topográfica em cimo de encosta cimo 
posição topográfica em meia encosta encosta 
posição topográfica em vale vale 
posição topográfica em terreno plano plano 
posição topográfica em terraço terraco 
calcário calcari 
número de anos após incêndio anoposi 
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ANEXO 2.4 - Resultados dos inventários florísticos 

 
CABO RASO 

 
Cabo Raso 2001 - Situação de Referência 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

33 Carpobrotus edulis 48,30 3 
77 Laugurus ovatus 3,63 1 
92 Ononis ramosissima  3,63 1 

117 Sedum sediforme 3,13 1 
44 Cistus salviifolius 2,63 1 
81 Lobularia maritima 2,08 1 

107 Reichardia  picroides  1,15 1 
18 Asterolinum linum-stelatum 0,98 + 

120 Silene littorea 0,75 + 
84 Lotus arenarius 0,68 + 
61 Euphorbia portlandica 0,55 + 

118 Senecio gallicus 0,53 + 
85 Lotus creticus 0,40 + 
53 Desmazeria rigida 0,28 + 

101 Policarpon tetraphyllum  0,10 + 
12 Arenaria leptoclados 0,08 r 

Total 68,85  
 

Cabo Raso - Referência (2001)
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Cabo Raso 2002 - Situação de Referência 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

33 Carpobrotus edulis 21,65 2 
92 Ononis ramosissima  3,33 1 
88 Musgo 2,95 1 

117 Sedum sediforme 1,95 1 
44 Cistus salviifolius 1,88 1 

133 Urospermum picroides 1,55 1 
81 Lobularia maritima 1,05 1 
64 Galium murale 0,78 + 

120 Silene littorea 0,73 + 
84 Lotus arenarius 0,71 + 
61 Euphorbia portlandica 0,15 + 
39 Centranthus calcitrapae subsp. calcitrapae 0,15 + 
53 Desmazeria rigida 0,13 + 

106 Radiola linoides 0,13 + 
77 Laugurus ovatus 0,09 r 
83 Lolium rigidum 0,08 r 

Total 37,27  
 

Cabo Raso - Referência (2002)
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Cabo Raso 2003 - Situação de Referência 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

33 Carpobrotus edulis 26,65 3 
77 Laugurus ovatus 9,60 2 
92 Ononis ramosissima  6,49 2 
88 Musgo 6,18 2 
36 Catapodium rigidum 4,88 1 
84 Lotus arenarius 4,83 1 

120 Silene littorea 4,33 1 
101 Policarpon tetraphyllum  3,88 1 
117 Sedum sediforme 2,51 1 
81 Lobularia maritima 2,03 1 
18 Asterolinum linum-stelatum 1,18 1 
44 Cistus salviifolius 0,33 + 
83 Lolium rigidum 0,25 + 
61 Euphorbia portlandica 0,08 r 

133 Urospermum picroides 0,06 r 
39 Centranthus calcitrapae subsp. calcitrapae 0,02 r 
46 Conyza bonarienses 0,01 r 

118 Senecio gallicus 0,00 r 
Total 73,26  

 

Cabo Raso - Referência (2003)
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Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 4 

Cabo Raso 2004 - Situação de Referência 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

34 Carpobrotus edulis seco/morto 26,83 3 
33 Carpobrotus edulis 18,83 2 
92 Ononis ramosissima  9,90 2 
88 Musgo 6,60 2 
77 Laugurus ovatus 4,15 1 
84 Lotus arenarius 3,93 1 

117 Sedum sediforme 3,50 1 
81 Lobularia maritima 3,30 1 
39 Centranthus calcitrapae subsp. calcitrapae 2,30 1 
6 Anagallis  monelli var. microphylla 2,28 1 

44 Cistus salviifolius 2,03 1 
36 Catapodium rigidum 1,25 1 
61 Euphorbia portlandica 0,70 + 

118 Senecio gallicus 0,43 + 
21 Avena barbata subsp. lusitanica 0,13 + 
83 Lolium rigidum 0,10 + 
86 Lotus parviflorus 0,08 r 
46 Conyza bonarienses 0,03 r 

120 Silene littorea 0,03 r 
Total 86,35  

 

Cabo Raso - Referência (2004)
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Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 5 

Cabo Raso 2001 - Auto-regeneração 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

44 Cistus salviifolius 7,51 2 
84 Lotus arenarius 6,69 2 
92 Ononis ramosissima  5,57 2 

101 Policarpon tetraphyllum  3,81 1 
120 Silene littorea 2,51 1 
61 Euphorbia portlandica 1,88 1 
46 Conyza bonarienses 1,39 1 
91 Ononis cintrana  1,34 1 
33 Carpobrotus edulis 1,25 1 
85 Lotus creticus 1,05 1 

123 Solanum nigrum 0,88 + 
6 Anagallis  monelli var. microphylla 0,74 + 

53 Desmazeria rigida 0,64 + 
107 Reichardia  picroides  0,64 + 
117 Sedum sediforme 0,55 + 
51 Daphne gnidium 0,53 + 
18 Asterolinum linum-stelatum 0,48 + 
12 Arenaria leptoclados 0,29 + 
43 Cistus monspeliensis 0,28 + 

121 Sillene gallica 0,28 + 
57 Erodium cicutarium 0,26 + 
97 Pimpinella villosa 0,25 + 
70 Halimium ocymoides 0,19 + 

112 Rubia peregrina 0,16 + 
3 Aira caryophyllea 0,15 + 

71 Helichrysum italicum subsp. picardi 0,15 + 
134 Verbascum pulverulentum 0,05 r 
42 Cistus crispus 0,04 r 
81 Lobularia maritima 0,04 r 

128 Tapsia villosa var. platyphyllos 0,04 r 
118 Senecio gallicus 0,01 r 

1 Acacia cyclops 0,01 r 
Total 39,65  

 



Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 6 

Cabo Raso - Auto-regeneração (2001)
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Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 7 

Cabo Raso 2002 - Auto-regeneração 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

92 Ononis ramosissima  45,56 3 
44 Cistus salviifolius 7,89 2 
33 Carpobrotus edulis 2,31 1 
84 Lotus arenarius 1,71 1 

120 Silene littorea 0,91 + 
117 Sedum sediforme 0,71 + 
71 Helichrysum italicum subsp. picardi 0,66 + 
51 Daphne gnidium 0,52 + 
46 Conyza bonarienses 0,45 + 

112 Rubia peregrina 0,22 + 
72 Herniaria ciliolata Melderis., 0,20 + 
42 Cistus crispus 0,18 + 
70 Halimium ocymoides 0,14 + 
35 Catapodium maritimum 0,07 r 
54 Dittrichia viscosa subsp. viscosa 0,06 r 
77 Laugurus ovatus 0,06 r 

118 Senecio gallicus 0,06 r 
12 Arenaria leptoclados 0,03 r 

133 Urospermum picroides 0,03 r 
97 Pimpinella villosa 0,02 r 
63 Galactites tomentosa 0,01 r 
57 Erodium cicutarium 0,01 r 
61 Euphorbia portlandica 0,01 r 

138 Vulpia sp. 0,01 r 
124 Sonchus asper subsp. asper 0,00 r 

3 Aira caryophyllea 0,00 r 
82 Lolium multiflorum 0,00 r 

Total 16,26  
 



Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 8 

Cabo Raso - Auto-regeneração (2002)
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Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 9 

Cabo Raso 2003 - Auto-regeneração 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

92 Ononis ramosissima  55,34 4 
44 Cistus salviifolius 16,64 2 

117 Sedum sediforme 2,30 1 
33 Carpobrotus edulis 2,10 1 
85 Lotus creticus 1,48 1 
77 Laugurus ovatus 0,90 + 
88 Musgo 0,85 + 

120 Silene littorea 0,64 + 
51 Daphne gnidium 0,61 + 
69 Halimium calycinum 0,45 + 
71 Helichrysum italicum subsp. picardi 0,43 + 
84 Lotus arenarius 0,38 + 
6 Anagallis  monelli var. microphylla 0,31 + 

36 Catapodium rigidum 0,31 + 
54 Dittrichia viscosa subsp. viscosa 0,28 + 
42 Cistus crispus 0,21 + 
2 Agrostis sp. 0,18 + 

74 Iberis procumbens subsp. procumbens 0,18 + 
97 Pimpinella villosa 0,14 + 

112 Rubia peregrina 0,13 + 
1 Acacia cyclops 0,07 r 

39 Centranthus calcitrapae subsp. calcitrapae 0,05 r 
56 Erodium aethiopicum subsp. pilosum 0,04 r 

118 Senecio gallicus 0,04 r 
128 Tapsia villosa var. platyphyllos 0,03 r 
61 Euphorbia portlandica 0,02 r 
24 Blachstonia perfoliata 0,01 r 
46 Conyza bonarienses 0,01 r 
91 Ononis cintrana  0,01 r 
83 Lolium rigidum 0,01 r 

Total 84,14  
 



Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 10 

Cabo Raso - Auto-regeneração (2003)

Lotus creticus

Carpobrotus edulis

Sedum sediforme

Cistus salv iifolius

Ononis ramosissima 

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

%  Cobertura

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 11 

Cabo Raso 2004 - Auto-regeneração 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

92 Ononis ramosissima  49,04 3 
44 Cistus salviifolius 24,88 2 
33 Carpobrotus edulis 2,56 1 

117 Sedum sediforme 1,94 1 
88 Musgo 1,39 1 
77 Laugurus ovatus 0,95 + 
84 Lotus arenarius 0,95 + 
69 Halimium calycinum 0,93 + 
51 Daphne gnidium 0,88 + 
6 Anagallis  monelli var. microphylla 0,66 + 

71 Helichrysum italicum subsp. picardi 0,39 + 
112 Rubia peregrina 0,38 + 
39 Centranthus calcitrapae subsp. calcitrapae 0,36 + 
74 Iberis procumbens subsp. procumbens 0,35 + 
61 Euphorbia portlandica 0,28 + 
1 Acacia cyclops 0,25 + 

36 Catapodium rigidum 0,25 + 
42 Cistus crispus 0,21 + 
97 Pimpinella villosa 0,21 + 
56 Erodium aethiopicum subsp. pilosum 0,15 + 

118 Senecio gallicus 0,11 + 
86 Lotus parviflorus 0,03 r 

120 Silene littorea 0,03 r 
46 Conyza bonarienses 0,02 r 

128 Tapsia villosa var. platyphyllos 0,01 r 
21 Avena barbata subsp. lusitanica 0,01 r 

Total 87,20  
 



Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 12 

Cabo Raso - Auto-regeneração (2004)
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Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 13 

Cabo Raso 2001 - Regeneração após hidrossementeira 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

84 Lotus arenarius 9,09 2 
120 Silene littorea 7,71 2 
83 Lolium rigidum 6,13 2 
92 Ononis ramosissima  4,89 1 

101 Policarpon tetraphyllum  3,69 1 
77 Laugurus ovatus 2,44 1 
61 Euphorbia portlandica 1,44 1 
44 Cistus salviifolius 1,20 1 
70 Halimium ocymoides 0,96 + 
53 Desmazeria rigida 0,68 + 
18 Asterolinum linum-stelatum 0,53 + 
2 Agrostis sp. 0,40 + 

57 Erodium cicutarium 0,38 + 
117 Sedum sediforme 0,37 + 
33 Carpobrotus edulis 0,37 + 
85 Lotus creticus 0,34 + 

118 Senecio gallicus 0,31 + 
107 Reichardia  picroides  0,25 + 
81 Lobularia maritima 0,18 + 
40 Chamamelum sp. 0,15 + 
46 Conyza bonarienses 0,04 r 
39 Centranthus calcitrapae subsp. calcitrapae 0,04 r 
71 Helichrysum italicum subsp. picardi 0,04 r 
94 Ornithopus compressus 0,03 r 
6 Anagallis  monelli var. microphylla 0,03 r 

128 Tapsia villosa var. platyphyllos 0,03 r 
Total 41,68  

 



Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 14 

Cabo Raso - Hidrossementeira (2001)
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Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 15 

Cabo Raso 2002 - Regeneração após hidrossementeira 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

92 Ononis ramosissima  39,39 3 
83 Lolium rigidum 11,80 2 
84 Lotus arenarius 3,66 1 

120 Silene littorea 2,39 1 
77 Laugurus ovatus 1,59 1 
70 Halimium ocymoides 1,15 1 
44 Cistus salviifolius 0,96 + 
85 Lotus creticus 0,76 + 
33 Carpobrotus edulis 0,21 + 
47 Corynephorus canescens 0,16 + 

117 Sedum sediforme 0,14 + 
138 Vulpia sp. 0,04 r 

Total 62,26  
 

Cabo Raso - Hidrossementeira (2002)

Halimium ocy moides

Laugurus ov atus

Silene littorea

Lotus arenarius

Ononis ramosissima 

Lolium rigidum

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

%  Cobertura

 
 
 
 
 
 
 
 



Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 16 

Cabo Raso 2003 - Regeneração após hidrossementeira 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

92 Ononis ramosissima  62,08 4 
77 Laugurus ovatus 3,55 1 
44 Cistus salviifolius 2,37 1 

120 Silene littorea 2,36 1 
84 Lotus arenarius 1,53 1 
18 Asterolinum linum-stelatum 1,21 1 
33 Carpobrotus edulis 1,05 1 
83 Lolium rigidum 0,92 + 
36 Catapodium rigidum 0,74 + 
69 Halimium calycinum 0,73 + 

117 Sedum sediforme 0,47 + 
85 Lotus creticus 0,40 + 

118 Senecio gallicus 0,38 + 
74 Iberis procumbens subsp. procumbens 0,13 + 
61 Euphorbia portlandica 0,08 r 
21 Avena barbata subsp. lusitanica 0,06 r 
39 Centranthus calcitrapae subsp. calcitrapae 0,00 r 

Total 78,04  
 

Cabo Raso - Hidrossementeira (2003)
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Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 17 

Cabo Raso 2004 - Regeneração após hidrossementeira 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

92 Ononis ramosissima  66,05 4 
44 Cistus salviifolius 5,43 2 
77 Laugurus ovatus 4,34 1 
33 Carpobrotus edulis 3,76 1 
84 Lotus arenarius 2,48 1 

117 Sedum sediforme 1,61 1 
69 Halimium calycinum 1,53 1 
6 Anagallis  monelli var. microphylla 0,64 + 

36 Catapodium rigidum 0,60 + 
120 Silene littorea 0,53 + 
21 Avena barbata subsp. lusitanica 0,37 + 
81 Lobularia maritima 0,33 + 
56 Erodium aethiopicum subsp. pilosum 0,30 + 
88 Musgo 0,30 + 

118 Senecio gallicus 0,24 + 
82 Lolium multiflorum 0,21 + 
61 Euphorbia portlandica 0,15 + 
39 Centranthus calcitrapae subsp. calcitrapae 0,11 + 
28 Bromus rigidus 0,10 + 
46 Conyza bonarienses 0,05 r 
86 Lotus parviflorus 0,00 r 

Total 89,10  
 

Cabo Raso - Hidrossementeira (2004)
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Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 18 

ABANO 

Abano 2001 - Situação de Referência 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

105 Quercus coccifera 28,58 3 
43 Cistus monspeliensis 27,68 3 
15 Asparagus albus 7,38 2 
95 Phillyrea angustifolia 6,70 2 

100 Pistacia lentiscus 4,25 1 
32 Carex hallerana 3,35 1 

109 Rhamnus lycioides subsp. oleoides 3,25 1 
108 Rhamnus  alaternus 2,38 1 
136 Vicia sativa form. angustifolia 1,10 1 
50 Dactylis marina 1,08 1 

122 Smilax aspera 0,78 + 
37 Centaurea sp 0,76 + 
93 Ononis repens 0,55 + 
7 Anagallis monelli var. monelli 0,18 + 

67 Gladiolus illyricus 0,18 + 
132 Urginia maritima 0,18 + 
20 Astragalus lusitanicus 0,15 + 
98 Pinus halepensis 0,13 + 

116 Scorpiurus muricatus 0,13 + 
4 Allium roseum 0,05 r 

103 Psoralea bitumosa 0,05 r 
Total 88,84  
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Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 19 

 

Abano 2002 - Situação de Referência 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

105 Quercus coccifera 39,35 3 
43 Cistus monspeliensis 21,00 2 
98 Pinus halepensis 3,00 1 

109 Rhamnus lycioides subsp. oleoides 2,75 1 
95 Phillyrea angustifolia 2,18 1 
15 Asparagus albus 2,13 1 
25 Brachypodium phoenicoides 1,90 1 
32 Carex hallerana 1,50 1 
50 Dactylis marina 0,75 + 

100 Pistacia lentiscus 0,75 + 
122 Smilax aspera 0,50 + 
132 Urginia maritima 0,10 + 
67 Gladiolus illyricus 0,05 r 

112 Rubia peregrina 0,03 r 
Total 75,98  
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Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 20 

Abano 2003 - Situação de Referência 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

93 Ononis repens 39,50 3 
105 Quercus coccifera 12,60 2 

7 Anagallis monelli var. monelli 4,25 1 
43 Cistus monspeliensis 3,18 1 

100 Pistacia lentiscus 3,13 1 
14 Asparagus acutifolius 2,63 1 
32 Carex hallerana 2,50 1 

116 Scorpiurus muricatus 1,63 1 
135 Vicia laxiflora 1,45 1 
15 Asparagus albus 1,40 1 
5 Allium sphaerocephalon 1,30 1 

132 Urginia maritima 1,30 1 
20 Astragalus lusitanicus 1,13 1 
23 Betuminaria bitumosa 1,00 1 

109 Rhamnus lycioides subsp. oleoides 0,88 + 
122 Smilax aspera 0,68 + 
95 Phillyrea angustifolia 0,63 + 
50 Dactylis marina 0,48 + 
63 Galactites tomentosa 0,35 + 

129 Tulipa sylvestris subsp. australis 0,33 + 
79 Linum strictum subsp. strictum  0,25 + 

108 Rhamnus  alaternus 0,25 + 
38 Centaurium chloudes 0,23 + 
68 Gynanduris sinyrinchium 0,18 + 
21 Avena barbata subsp. lusitanica 0,13 + 
78 Linum setaceum 0,13 + 

124 Sonchus asper subsp. asper 0,08 r 
Total 81,53  

 



Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 21 

Abano - Referência (2003)
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Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 22 

Abano 2004 - Situação de Referência 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

105 Quercus coccifera 26,30 3 
43 Cistus monspeliensis 7,85 2 
15 Asparagus albus 3,43 1 

132 Urginia maritima 1,90 1 
95 Phillyrea angustifolia 1,88 1 
49 Dactylis glomerata 1,33 1 

122 Smilax aspera 1,25 1 
25 Brachypodium phoenicoides 1,08 1 

109 Rhamnus lycioides subsp. oleoides 1,08 1 
32 Carex hallerana 0,78 + 

100 Pistacia lentiscus 0,75 + 
11 Antirrhinum majus subsp. linkianum 0,58 + 
38 Centaurium chloudes 0,50 + 
24 Blachstonia perfoliata 0,33 + 
29 Bupleurum rigidum subsp. paniculatum 0,25 + 
67 Gladiolus illyricus 0,18 + 

135 Vicia laxiflora 0,18 + 
20 Astragalus lusitanicus 0,15 + 
46 Conyza bonarienses 0,10 + 

103 Psoralea bitumosa 0,10 + 
7 Anagallis monelli var. monelli 0,08 r 

60 Euphorbia characias 0,08 r 
124 Sonchus asper subsp. asper 0,08 r 

5 Allium sphaerocephalon 0,05 r 
21 Avena barbata subsp. lusitanica 0,05 r 
51 Daphne gnidium 0,05 r 
79 Linum strictum subsp. strictum  0,05 r 

125 Sonchus tenerrimus 0,05 r 
31 Campanula erinus 0,03 r 
50 Dactylis marina 0,03 r 

102 Polygala monspeliaca 0,03 r 
Total 50,50  

 



Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 23 

Abano - Referência (2004)
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Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 24 

Abano 2003 - Nova Situação de Referência 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

43 Cistus monspeliensis 26,93 3 
105 Quercus coccifera 22,38 2 
100 Pistacia lentiscus 11,05 2 
95 Phillyrea angustifolia 9,63 2 

122 Smilax aspera 9,40 2 
109 Rhamnus lycioides subsp. oleoides 4,63 1 
25 Brachypodium phoenicoides 4,25 1 
20 Astragalus lusitanicus 3,95 1 

112 Rubia peregrina 1,70 1 
50 Dactylis marina 0,93 + 
93 Ononis repens 0,88 + 

131 Ulex jussiaei 0,75 + 
60 Euphorbia characias 0,45 + 

136 Vicia sativa form. angustifolia 0,45 + 
89 Myrtus communis 0,38 + 
61 Euphorbia portlandica 0,25 + 
19 Astiriscus maritimus 0,13 + 

Total 98,10  
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Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 25 

Abano 2004 - Nova Situação de Referência 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

43 Cistus monspeliensis 24,70 2 
105 Quercus coccifera 19,40 2 
20 Astragalus lusitanicus 11,63 2 

100 Pistacia lentiscus 9,88 2 
122 Smilax aspera 9,75 2 
95 Phillyrea angustifolia 7,00 2 
25 Brachypodium phoenicoides 3,38 1 

109 Rhamnus lycioides subsp. oleoides 3,00 1 
112 Rubia peregrina 2,88 1 
98 Pinus halepensis 2,25 1 
61 Euphorbia portlandica 0,88 + 
60 Euphorbia characias 0,63 + 

135 Vicia laxiflora 0,53 + 
89 Myrtus communis 0,25 + 

131 Ulex jussiaei 0,25 + 
30 Calamintha bactica 0,13 + 

Total 96,50  
 

Abano - Nova referência (2004)
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Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 26 

Abano 2001 - Auto-regeneração 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

105 Quercus coccifera 16,93 2 
44 Cistus salviifolius 7,19 2 
61 Euphorbia portlandica 3,76 1 

131 Ulex jussiaei 3,54 1 
7 Anagallis monelli var. monelli 2,39 1 

95 Phillyrea angustifolia 2,13 1 
74 Iberis procumbens subsp. procumbens 1,98 1 
29 Bupleurum rigidum subsp. paniculatum 1,68 1 
43 Cistus monspeliensis 1,33 1 
51 Daphne gnidium 1,28 1 
27 Bromus sp. 1,15 1 
32 Carex hallerana 1,09 1 
67 Gladiolus illyricus 1,09 1 
25 Brachypodium phoenicoides 0,89 + 

127 Stachys officinalis  0,86 + 
64 Galium murale 0,79 + 
53 Desmazeria rigida 0,75 + 
14 Asparagus acutifolius 0,71 + 
9 Anemone palmata 0,60 + 

65 Gastridium ventricosum 0,54 + 
111 Rosmarinus officinallis 0,54 + 
122 Smilax aspera 0,48 + 
83 Lolium rigidum 0,44 + 
90 Olea europaea var.sylvestris 0,40 + 

132 Urginia maritima 0,35 + 
119 Serratula estremadurensis 0,33 + 
112 Rubia peregrina 0,29 + 
62 Fumaria officinalis 0,28 + 

108 Rhamnus  alaternus 0,25 + 
114 Salvia verbenaca 0,23 + 
16 Asparagus aphyllus 0,13 + 
49 Dactylis glomerata 0,13 + 
78 Linum setaceum 0,13 + 

109 Rhamnus lycioides subsp. oleoides 0,10 + 
4 Allium roseum 0,09 r 

138 Vulpia sp. 0,08 r 
48 Crucianella angustifolia 0,06 r 
70 Halimium ocymoides 0,04 r 
75 Iris xiphium var. lusitanica 0,04 r 

110 Romulia bulbocodium 0,04 r 
46 Conyza bonarienses 0,03 r 
73 Hyacinthoides hispanica 0,03 r 

124 Sonchus asper subsp. asper 0,03 r 
129 Tulipa sylvestris subsp. australis 0,03 r 

Total 55,12  
 



Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 27 

Abano - Auto-regeneração (2001)
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Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 28 

Abano 2002 - Auto-regeneração 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

105 Quercus coccifera 23,26 2 
44 Cistus salviifolius 10,18 2 

131 Ulex jussiaei 5,70 2 
74 Iberis procumbens subsp. procumbens 4,63 1 
95 Phillyrea angustifolia 3,69 1 
51 Daphne gnidium 2,50 1 
7 Anagallis monelli var. monelli 2,31 1 

43 Cistus monspeliensis 1,92 1 
32 Carex hallerana 1,88 1 

108 Rhamnus  alaternus 1,88 1 
25 Brachypodium phoenicoides 1,81 1 
83 Lolium rigidum 1,69 1 

122 Smilax aspera 1,56 1 
111 Rosmarinus officinallis 1,41 1 
65 Gastridium ventricosum 1,13 1 
29 Bupleurum rigidum subsp. paniculatum 1,04 1 

132 Urginia maritima 0,95 + 
127 Stachys officinalis  0,88 + 
67 Gladiolus illyricus 0,69 + 
61 Euphorbia portlandica 0,66 + 

112 Rubia peregrina 0,56 + 
66 Genista tournefortii 0,50 + 

129 Tulipa sylvestris subsp. australis 0,33 + 
14 Asparagus acutifolius 0,29 + 

119 Serratula estremadurensis 0,20 + 
109 Rhamnus lycioides subsp. oleoides 0,19 + 
42 Cistus crispus 0,04 r 

114 Salvia verbenaca 0,03 r 
50 Dactylis marina 0,02 r 

138 Vulpia sp. 0,01 r 
80 Linum trigynum 0,00 r 
4 Allium roseum 0,00 r 

16 Asparagus aphyllus 0,00 r 
26 Briza maxima  0,00 r 
39 Centranthus calcitrapae subsp. calcitrapae 0,00 r 
48 Crucianella angustifolia 0,00 r 

Total 71,93  
 



Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 29 

Abano - Auto-regeneração (2002)
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Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 30 

Abano 2003 - Auto-regeneração 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

105 Quercus coccifera 17,41 2 
44 Cistus salviifolius 17,04 2 
25 Brachypodium phoenicoides 6,36 2 

131 Ulex jussiaei 5,34 2 
43 Cistus monspeliensis 4,23 1 
95 Phillyrea angustifolia 3,63 1 

111 Rosmarinus officinallis 1,96 1 
32 Carex hallerana 1,61 1 
51 Daphne gnidium 1,36 1 
29 Bupleurum rigidum subsp. paniculatum 1,28 1 

109 Rhamnus lycioides subsp. oleoides 1,23 1 
75 Iberis procumbens subsp. procumbens 0,90 + 

122 Smilax aspera 0,69 + 
113 Rubia peregrina 0,63 + 
130 Ulex densus 0,61 + 
132 Urginia maritima 0,45 + 

7 Anagallis monelli var. monelli 0,38 + 
79 Linum strictum subsp. strictum  0,38 + 

127 Stachys officinalis  0,36 + 
14 Asparagus acutifolius 0,34 + 

119 Serratula estremadurensis 0,21 + 
78 Linum setaceum 0,20 + 
16 Asparagus aphyllus 0,18 + 

114 Salvia verbenaca 0,16 + 
129 Tulipa sylvestris subsp. australis 0,14 + 
49 Dactylis glomerata 0,13 + 
91 Olea europaea var.sylvestris 0,13 + 
38 Centaurium chloudes 0,10 + 
47 Corynephorus canescens 0,10 + 
67 Gladiolus illyricus 0,09 r 
62 Euphorbia portlandica 0,08 r 
50 Dactylis marina 0,06 r 
13 Argyrolobium zanonnii 0,04 r 
65 Gastridium ventricosum 0,04 r 
75 Iris xiphium var. lusitanica 0,04 r 

115 Sanguisorba minor subsp. verencosa 0,04 r 
96 Picuis echioides 0,03 r 

139 Vulpia sp. 0,03 r 
8 Andujala integrifolia 0,01 r 

Total 67,94  
 



Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 31 

Abano - Auto-regeneração (2003)
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Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 32 

Abano 2004 - Auto-regeneração 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

105 Quercus coccifera 22,86 2 
44 Cistus salviifolius 20,64 2 

131 Ulex jussiaei 5,85 2 
43 Cistus monspeliensis 4,50 1 
95 Phillyrea angustifolia 3,56 1 
47 Corynephorus canescens 2,85 1 

111 Rosmarinus officinallis 2,48 1 
25 Brachypodium phoenicoides 1,90 1 

109 Rhamnus lycioides subsp. oleoides 1,43 1 
32 Carex hallerana 1,29 1 

132 Urginia maritima 1,20 1 
51 Daphne gnidium 1,19 1 
29 Bupleurum rigidum subsp. paniculatum 0,91 + 
66 Genista tournefortii 0,91 + 

122 Smilax aspera 0,46 + 
16 Asparagus aphyllus 0,38 + 

129 Tulipa sylvestris subsp. australis 0,26 + 
49 Dactylis glomerata 0,25 + 

127 Stachys officinalis  0,20 + 
7 Anagallis monelli var. monelli 0,19 + 

119 Serratula estremadurensis 0,18 + 
9 Anemone palmata 0,16 + 

67 Gladiolus illyricus 0,13 + 
114 Salvia verbenaca 0,13 + 
39 Centranthus calcitrapae subsp. calcitrapae 0,06 r 
22 Bellis perennis 0,03 r 
63 Galactites tomentosa 0,03 r 

112 Rubia peregrina 0,03 r 
42 Cistus crispus 0,01 r 
88 Musgo 0,01 r 

116 Scorpiurus muricatus 0,01 r 
Total 74,06  

 



Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 33 

Abano - Auto-regeneração (2004)
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Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 34 

Abano 2001 - Regeneração após sementeira 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

83 Lolium rigidum 17,60 2 
131 Ulex jussiaei 8,80 2 
105 Quercus coccifera 7,46 2 
44 Cistus salviifolius 5,76 2 

104 Pulicaria odora 3,21 1 
114 Salvia verbenaca 2,86 1 
119 Serratula estremadurensis 2,85 1 
51 Daphne gnidium 1,46 1 

127 Stachys officinalis  1,15 1 
95 Phillyrea angustifolia 1,05 1 
29 Bupleurum rigidum subsp. paniculatum 1,01 1 

122 Smilax aspera 0,70 + 
7 Anagallis monelli var. monelli 0,68 + 

67 Gladiolus illyricus 0,65 + 
32 Carex hallerana 0,64 + 
45 Convolvulus althaeoides 0,63 + 
65 Gastridium ventricosum 0,38 + 

100 Pistacia lentiscus 0,38 + 
132 Urginia maritima 0,36 + 
14 Asparagus acutifolius 0,35 + 

128 Tapsia villosa var. platyphyllos 0,25 + 
43 Cistus monspeliensis 0,24 + 

111 Rosmarinus officinallis 0,23 + 
58 Eryngium dilatatum 0,18 + 
61 Euphorbia portlandica 0,15 + 
66 Genista tournefortii 0,15 + 
27 Bromus sp. 0,14 + 
75 Iris xiphium var. lusitanica 0,10 + 
9 Anemone palmata 0,08 r 

74 Iberis procumbens subsp. procumbens 0,08 r 
42 Cistus crispus 0,06 r 

115 Sanguisorba minor subsp. verencosa 0,05 r 
78 Linum setaceum 0,04 r 

107 Reichardia  picroides  0,04 r 
110 Romulia bulbocodium 0,04 r 
46 Conyza bonarienses 0,03 r 
54 Dittrichia viscosa subsp. viscosa 0,03 r 

Total 59,83  
 



Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 35 

Abano - Sementeira (2001)
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Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 36 

Abano 2002 - Regeneração após sementeira 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

131 Ulex jussiaei 19,44 2 
83 Lolium rigidum 18,50 2 
44 Cistus salviifolius 12,13 2 

105 Quercus coccifera 8,95 2 
25 Brachypodium phoenicoides 4,61 1 
51 Daphne gnidium 3,63 1 

119 Serratula estremadurensis 3,26 1 
82 Lolium multiflorum 3,16 1 
95 Phillyrea angustifolia 1,96 1 

100 Pistacia lentiscus 1,50 1 
114 Salvia verbenaca 0,99 + 
32 Carex hallerana 0,94 + 
29 Bupleurum rigidum subsp. paniculatum 0,90 + 
7 Anagallis monelli var. monelli 0,85 + 

111 Rosmarinus officinallis 0,85 + 
122 Smilax aspera 0,74 + 
43 Cistus monspeliensis 0,69 + 
14 Asparagus acutifolius 0,58 + 

130 Ulex densus 0,56 + 
42 Cistus crispus 0,43 + 
66 Genista tournefortii 0,34 + 

138 Vulpia sp. 0,33 + 
87 Muscari cosmosum 0,31 + 

127 Stachys officinalis  0,30 + 
74 Iberis procumbens subsp. procumbens 0,25 + 
67 Gladiolus illyricus 0,20 + 

104 Pulicaria odora 0,20 + 
132 Urginia maritima 0,16 + 
61 Euphorbia portlandica 0,14 + 
39 Centranthus calcitrapae subsp. calcitrapae 0,13 + 
58 Eryngium dilatatum 0,11 + 
45 Convolvulus althaeoides 0,08 r 
54 Dittrichia viscosa subsp. viscosa 0,06 r 
92 Ononis ramosissima  0,04 r 
78 Linum setaceum 0,03 r 

125 Sonchus tenerrimus 0,03 r 
26 Briza maxima  0,01 r 
46 Conyza bonarienses 0,01 r 
63 Galactites tomentosa 0,01 r 

129 Tulipa sylvestris subsp. australis 0,01 r 
Total 87,40  

 



Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 37 

Abano - Sementeira (2002)
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Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 38 

Abano 2003 - Regeneração após sementeira 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

131 Ulex jussiaei 20,94 2 
44 Cistus salviifolius 20,54 2 
25 Brachypodium phoenicoides 5,76 2 

105 Quercus coccifera 5,69 2 
51 Daphne gnidium 2,50 1 

138 Vulpia sp. 2,41 1 
111 Rosmarinus officinallis 2,05 1 
119 Serratula estremadurensis 1,79 1 
95 Phillyrea angustifolia 1,53 1 

114 Salvia verbenaca 1,39 1 
100 Pistacia lentiscus 1,25 1 
127 Stachys officinalis  0,89 + 
42 Cistus crispus 0,83 + 
32 Carex hallerana 0,81 + 
47 Corynephorus canescens 0,79 + 

130 Ulex densus 0,78 + 
122 Smilax aspera 0,46 + 
43 Cistus monspeliensis 0,45 + 
67 Gladiolus illyricus 0,41 + 
29 Bupleurum rigidum subsp. paniculatum 0,38 + 
7 Anagallis monelli var. monelli 0,30 + 

66 Genista tournefortii 0,29 + 
83 Lolium rigidum 0,25 + 

132 Urginia maritima 0,23 + 
128 Tapsia villosa var. platyphyllos 0,19 + 
104 Pulicaria odora 0,14 + 
115 Sanguisorba minor subsp. verencosa 0,13 + 
129 Tulipa sylvestris subsp. australis 0,11 + 
14 Asparagus acutifolius 0,06 r 
38 Centaurium chloudes 0,06 r 
58 Eryngium dilatatum 0,06 r 
74 Iberis procumbens subsp. procumbens 0,06 r 
78 Linum setaceum 0,06 r 
45 Convolvulus althaeoides 0,04 r 
55 Erica scoparia 0,04 r 
54 Dittrichia viscosa subsp. viscosa 0,03 r 

107 Reichardia  picroides  0,03 r 
26 Briza maxima  0,00 r 

Total 73,69  
 



Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 39 

Abano - Sementeira (2003)
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Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 40 

Abano 2004 - Regeneração após sementeira 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

131 Ulex jussiaei 22,73 2 
44 Cistus salviifolius 21,55 2 

105 Quercus coccifera 6,79 2 
25 Brachypodium phoenicoides 5,31 2 

111 Rosmarinus officinallis 2,45 1 
51 Daphne gnidium 2,44 1 

119 Serratula estremadurensis 2,03 1 
42 Cistus crispus 1,41 1 
95 Phillyrea angustifolia 1,23 1 
47 Corynephorus canescens 1,15 1 

114 Salvia verbenaca 1,14 1 
100 Pistacia lentiscus 1,13 1 
32 Carex hallerana 0,91 + 
66 Genista tournefortii 0,84 + 

122 Smilax aspera 0,80 + 
43 Cistus monspeliensis 0,78 + 

132 Urginia maritima 0,51 + 
127 Stachys officinalis  0,35 + 
16 Asparagus aphyllus 0,25 + 

104 Pulicaria odora 0,21 + 
115 Sanguisorba minor subsp. verencosa 0,21 + 
29 Bupleurum rigidum subsp. paniculatum 0,13 + 

128 Tapsia villosa var. platyphyllos 0,13 + 
129 Tulipa sylvestris subsp. australis 0,10 + 
63 Galactites tomentosa 0,09 r 
58 Eryngium dilatatum 0,06 r 
61 Euphorbia portlandica 0,06 r 
67 Gladiolus illyricus 0,06 r 
7 Anagallis monelli var. monelli 0,03 r 

54 Dittrichia viscosa subsp. viscosa 0,03 r 
110 Romulia bulbocodium 0,01 r 

Total 74,89  
 



Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 41 

Abano - Sementeira (2004)
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Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 2.4 - 42 

VALE DA MALVEIRA 
 

Malveira 2001 - Auto-regeneração 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

105 Quercus coccifera 10,44 2 
93 Ononis repens 4,56 1 
46 Conyza bonarienses 4,51 1 

103 Psoralea bitumosa 3,06 1 
20 Astragalus lusitanicus 2,94 1 
59 Eucalyptus calmadulensis 2,90 1 

122 Smilax aspera 2,55 1 
43 Cistus monspeliensis 2,21 1 
41 Cheirolophus sempervirens 1,85 1 

100 Pistacia lentiscus 1,31 1 
137 Vinca difformis 1,23 1 
51 Daphne gnidium 1,15 1 
29 Bupleurum rigidum subsp. paniculatum 0,56 + 

114 Salvia verbenaca 0,31 + 
54 Dittrichia viscosa subsp. viscosa 0,28 + 

116 Scorpiurus muricatus 0,28 + 
45 Convolvulus althaeoides 0,25 + 
44 Cistus salviifolius 0,19 + 

109 Rhamnus lycioides subsp. oleoides 0,19 + 
10 Anthyllis vulneraria subsp. maura 0,13 + 
17 Aster squamatus 0,13 + 
98 Pinus halepensis 0,11 + 
16 Asparagus aphyllus 0,09 r 

112 Rubia peregrina 0,09 r 
42 Cistus crispus 0,06 r 
63 Galactites tomentosa 0,06 r 

113 Ruscus aculeatus 0,06 r 
126 Stachys ochymastrum 0,06 r 
52 Daucus carota 0,03 r 

124 Sonchus asper subsp. asper 0,03 r 
Total 41,60  

 



Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
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ANEXO 2.4 - 43 

Vale da Malveira - Auto-regeneração (2001)
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Astragalus lusitanicus
Psoralea bitumosa

Cony za bonarienses
Ononis repens

Quercus coccifera

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

% Cobertura
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Malveira 2002 - Auto-regeneração 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

105 Quercus coccifera 18,26 2 
59 Eucalyptus calmadulensis 11,81 2 

103 Psoralea bitumosa 7,70 2 
44 Cistus salviifolius 7,00 2 
43 Cistus monspeliensis 5,45 2 
41 Cheirolophus sempervirens 4,29 1 

122 Smilax aspera 3,65 1 
100 Pistacia lentiscus 3,14 1 
51 Daphne gnidium 3,05 1 

109 Rhamnus lycioides subsp. oleoides 2,25 1 
90 Olea europaea var.sylvestris 1,79 1 
54 Dittrichia viscosa subsp. viscosa 1,01 1 
29 Bupleurum rigidum subsp. paniculatum 0,83 + 

112 Rubia peregrina 0,75 + 
46 Conyza bonarienses 0,73 + 

137 Vinca difformis 0,61 + 
42 Cistus crispus 0,38 + 
39 Centranthus calcitrapae subsp. calcitrapae 0,19 + 
11 Antirrhinum majus subsp. linkianum 0,13 + 
98 Pinus halepensis 0,11 + 
63 Galactites tomentosa 0,09 r 
52 Daucus carota 0,06 r 
60 Euphorbia characias 0,04 r 
45 Convolvulus althaeoides 0,00 r 
99 Piptatherum miliaceum 0,00 r 

Total 73,30  
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Vale da Malveira - Auto-regeneração (2002)

Daphne gnidium
Pistacia lentiscus
Smilax  aspera

Cheirolophus 
semperv irens

Cistus monspeliensis
Cistus salv iifolius
Psoralea bitumosa

Quercus coccifera

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

%  Cobertura

Olea europaea v ar.sy lv estris

Rhamnus ly cioides subsp. oleoides

Dittrichia v iscosa subsp. v iscosa

Eucaly ptus calmadulensis
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Malveira 2003 - Auto-regeneração 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

44 Cistus salviifolius 11,85 2 
43 Cistus monspeliensis 7,46 2 

100 Pistacia lentiscus 7,11 2 
41 Cheirolophus sempervirens 5,48 2 

105 Quercus coccifera 3,45 1 
59 Eucalyptus calmadulensis 2,48 1 

122 Smilax aspera 1,94 1 
137 Vinca difformis 1,75 1 
89 Myrtus communis 1,44 1 

109 Rhamnus lycioides subsp. oleoides 1,25 1 
29 Bupleurum rigidum subsp. paniculatum 0,94 + 
25 Brachypodium phoenicoides 0,75 + 
51 Daphne gnidium 0,75 + 
90 Olea europaea var.sylvestris 0,71 + 

114 Salvia verbenaca 0,66 + 
42 Cistus crispus 0,25 + 
54 Dittrichia viscosa subsp. viscosa 0,23 + 
45 Convolvulus althaeoides 0,21 + 
24 Blachstonia perfoliata 0,20 + 
20 Astragalus lusitanicus 0,19 + 
60 Euphorbia characias 0,19 + 

112 Rubia peregrina 0,19 + 
98 Pinus halepensis 0,13 + 
99 Piptatherum miliaceum 0,13 + 

103 Psoralea bitumosa 0,13 + 
131 Ulex jussiaei 0,13 + 

7 Anagallis monelli var. monelli 0,09 r 
11 Antirrhinum majus subsp. linkianum 0,06 r 
46 Conyza bonarienses 0,06 r 
52 Daucus carota 0,06 r 
93 Ononis repens 0,06 r 

113 Ruscus aculeatus 0,06 r 
125 Sonchus tenerrimus 0,06 r 
132 Urginia maritima 0,05 r 
63 Galactites tomentosa 0,03 r 
91 Ononis cintrana  0,03 r 

Total 50,53  
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Vale da Malveira - Auto-regeneração (2003)

Rhamnus ly cioides 
subsp. oleoides

My rtus communis

Vinca difformis

Smilax  aspera
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Malveira 2004 - Auto-regeneração 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

105 Quercus coccifera 26,65 3 
44 Cistus salviifolius 24,93 2 
20 Astragalus lusitanicus 8,83 2 
43 Cistus monspeliensis 5,85 2 

137 Vinca difformis 4,80 1 
109 Rhamnus lycioides subsp. oleoides 3,25 1 
59 Eucalyptus calmadulensis 2,88 1 

122 Smilax aspera 2,45 1 
100 Pistacia lentiscus 2,00 1 
29 Bupleurum rigidum subsp. paniculatum 1,15 1 

114 Salvia verbenaca 1,13 1 
112 Rubia peregrina 0,83 + 
61 Euphorbia portlandica 0,50 + 
54 Dittrichia viscosa subsp. viscosa 0,45 + 
45 Convolvulus althaeoides 0,30 + 
42 Cistus crispus 0,25 + 

132 Urginia maritima 0,25 + 
98 Pinus halepensis 0,13 + 
21 Avena barbata subsp. lusitanica 0,05 r 
99 Piptatherum miliaceum 0,05 r 
7 Anagallis monelli var. monelli 0,03 r 

52 Daucus carota 0,03 r 
Total 86,75  

 

Vale da Malveira - Auto-regeneração (2004)

Salv ia v erbenaca

Bupleurum rigidum subsp. 
paniculatum

Pistacia lentiscus
Smilax  aspera
Eucaly ptus calmadulensis

Vinca difformis

Cistus monspeliensis
Astragalus lusitanicus

Cistus salv iifolius

Quercus coccifera

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

%  Cobertura

Rhamnus ly cioides subsp. oleoides
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Malveira 2001 - Regeneração após hidrossementeira 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

83 Lolium rigidum 46,75 3 
59 Eucalyptus calmadulensis 13,05 2 

103 Psoralea bitumosa 7,45 2 
131 Ulex jussiaei 5,40 2 
43 Cistus monspeliensis 4,75 1 
41 Cheirolophus sempervirens 3,60 1 

100 Pistacia lentiscus 3,25 1 
46 Conyza bonarienses 2,35 1 
93 Ononis repens 1,88 1 

109 Rhamnus lycioides subsp. oleoides 1,75 1 
105 Quercus coccifera 1,63 1 
51 Daphne gnidium 0,75 + 

112 Rubia peregrina 0,45 + 
54 Dittrichia viscosa subsp. viscosa 0,40 + 
20 Astragalus lusitanicus 0,25 + 

Total 93,70  
 

Vale da Malveira - Hidrossementeira (2001)

Quercus coccifera

Rhamnus ly cioides 
subsp. oleoides
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Malveira 2002 - Regeneração após hidrossementeira 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

103 Psoralea bitumosa 14,85 2 
41 Cheirolophus sempervirens 12,58 2 
43 Cistus monspeliensis 10,65 2 
59 Eucalyptus calmadulensis 9,13 2 

131 Ulex jussiaei 8,73 2 
100 Pistacia lentiscus 5,15 2 
105 Quercus coccifera 2,75 1 
109 Rhamnus lycioides subsp. oleoides 1,90 1 
90 Olea europaea var.sylvestris 0,53 + 
46 Conyza bonarienses 0,50 + 
51 Daphne gnidium 0,25 + 
99 Piptatherum miliaceum 0,15 + 
54 Dittrichia viscosa subsp. viscosa 0,08 r 

112 Rubia peregrina 0,08 r 
Total 67,30  

 

Vale da Malveira - Hidrossementeira (2002)
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Malveira 2003 - Regeneração após hidrossementeira 

Nº Nome Espécie % Cobertura Rank 

41 Cheirolophus sempervirens 27,75 3 
43 Cistus monspeliensis 20,63 2 

131 Ulex jussiaei 12,50 2 
59 Eucalyptus calmadulensis 12,13 2 

100 Pistacia lentiscus 6,13 2 
105 Quercus coccifera 2,55 1 
109 Rhamnus lycioides subsp. oleoides 2,30 1 
99 Piptatherum miliaceum 1,35 1 

112 Rubia peregrina 1,00 1 
54 Dittrichia viscosa subsp. viscosa 0,88 + 
90 Olea europaea var.sylvestris 0,75 + 
76 Latirus sp. 0,50 + 
25 Brachypodium phoenicoides 0,38 + 
51 Daphne gnidium 0,38 + 

103 Psoralea bitumosa 0,33 + 
122 Smilax aspera 0,13 + 

Total 0,00  
 

Vale da Malveira - Hidrossementeira (2003)
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ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIAS CANÓNICAS 
 

ANEXO 4.1 – Coordenadas dos inventários que apresentaram valores maiores que 
|1| para pelo menos um dos eixos de ordenação  

ANEXO 4.2 – Distribuição dos inventários, das espécies e das variáveis ambientais 
por quadrantes  
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ANEXO 4.1 – Coordenadas dos inventários que apresentaram valores maiores que |1| para pelo 
menos um dos eixos de ordenação  
 

Quadro 4.1.1. - cujas coordenadas se apresentam superiores a |1| para pelo menos um dos eixos considerados 
(CCA efectuada para as três áreas geográficas em conjunto). 

Inventários 
(2001) Eixo 1 Eixo 2 Inventários 

(2002) Eixo 1 Eixo 2 Inventários 
(2003) Eixo 1 Eixo 2 Inventários 

(2004) Eixo 1 Eixo 2 

1 14.891 -16.762 61 13.542 -14.647 121 14.577 -14.481 181 15.127 -16.243 
2 14.368 -12.833 62 14.352 -11.340 122 14.490 -11.292 182 14.536 -11.011 
3 14.768 -14.586 63 15.051 -14.155 123 14.955 -13.330 183 14.875 -13.574 
4 12.288 -10.055 64 11.591   -0.9785 124 14.710 -13.680 184 13.436 -12.239 
5 10.389 -11.725 65 13.239   -0.0438 125 13.152    0.0564 185 11.222    0.3179 
6 13.480 -18.699 66 13.614   -0.3692 126 12.953    0.0794 186 12.130   -0.0797 
7 12.620 -11.313 67 13.084    0.0029 127 13.454   -0.1681 187 13.346   -0.6271 
8 12.144   -0.6443 68 12.406    0.0070 128 13.044    0.0532 188 13.278    0.0127 
9 14.121 -12.983 69 13.308   -0.0918 129 11.743    0.2555 189 13.038    0.0345 

10 14.305 -15.623 70 13.227   -0.3107 130 12.971   -0.1014 190 12.734   -0.0683 
11 14.963 -20.615 71 13.852   -0.5776 131 13.739   -0.7049 191 12.861   -0.1099 
12 13.975 -13.573 72 12.975    0.1252 132 13.336   -0.0229 192 13.052    0.1058 
13 10.341   -0.7283 73 11.303    0.1757 133 12.130    0.0604 193 12.411   -0.0588 
14 10.145   -0.5968 74 10.364    0.1145 134 12.261   -0.0567 194 13.461   -0.2925 

      135 13.039    0.0496 195 13.106    0.0378 
   76 10.593    0.1199 136 13.039    0.0388 196 13.079    0.0610 

17 10.969   -0.7567 77 10.208   -0.2173 137 12.362   -0.0849 197 11.160    0.1934 
18 11.956   -0.7723 78 12.434   -0.3539 138 11.544    0.1685    
19 11.301   -0.7700 79 10.346   -0.2552 139 13.426   -0.1803 199 13.287   -0.1183 
20 10.540   -0.7697 80 10.825    0.0434 140 13.194   -0.0208 200 13.204    0.0236 

   81 10.310    0.4110       
22 10.607   -0.4874          

   83 11.347    0.0032       
   84 10.583    0.3517    204    0.2512 13.565 
   85 10.621    0.2115       
   87 10.910    0.2586       
      149   -0.5196 10.020    

30   -0.6742 11.418 90   -0.6895 13.935 150   -0.6926 11.781 210   -0.6614 12.118 
      152   -0.5297 12.072 212   -0.6395 10.153 
   93   -0.7618 17.328 153   -0.6806 18.158 213   -0.5839 18.551 
   94   -0.7865 10.371 154   -0.6953 15.243 214   -0.7675 12.868 

35   -0.7113 14.548 95   -0.7907 19.015 155   -0.7608 20.998 215   -0.7150 19.644 
36   -0.6905 16.072 96   -0.6971 12.293 156   -0.6341 19.428 216   -0.5997 20.634 

   97   -0.4835 13.406 157   -0.5357 18.999 217   -0.5624 18.978 
38   -0.5830 10.796 98   -0.5691 10.751 158   -0.6943 21.697 218   -0.7198 20.108 

      159   -0.4668 16.576 219   -0.5236 15.121 
40   -0.5650 13.027    160   -0.5274 19.499 220   -0.5554 19.689 

   101   -0.9154 11.170 161   -0.8712 11.227    
42   -0.8491 10.606 102   -0.9464 10.168 162   -0.8830 12.313 222   -0.7893 12.984 

   104   -0.8524 11.801 164   -0.8307 12.743 224   -0.6923 14.604 
45 -11.418   -0.6346 105 -11.471   -0.7471 165 -12.026   -0.9366 225 -10.972   -0.2283 
46 -11.191   -0.4493 106 -10.726   -0.0761 166 -12.792 -17.020 226 -10.760   -0.0678 
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47 -11.782 -10.249 107 -11.155   -0.5056 167 -11.851 -10.308 227 -11.145   -0.3225 
48 -11.994   -0.9706 108 -11.935 -11.641 168 -12.375 -13.392 228 -11.788   -0.7034 

        165a  -11.353   -0.8432   225a  -11.383   -0.9327 
        166a  -11.130   -0.5138   226a  -11.181   -0.8173 
        167a  -11.451 -10.723   227a  -11.055 -10.181 
        168a  -11.767 -10.138   228a  -11.912 -12.754 

49 -10.969 -15.840 109 -11.163 -15.521 169 -10.752 -10.254    
50 -10.515 -14.613 110 -11.155 -16.087 170 -11.815 -20.668    
51   -0.9170 -21.605 111   -0.8722 -10.180 171 -12.279 -23.518    
52   -0.9909 -19.833 112 -11.062 -20.920 172 -11.969 -21.982    

   113 -11.490 -25.965 173 -11.879 -24.272    
   114 -10.762 -14.429 174 -11.211 -13.050    

55   -0.8626 -13.526 115 -10.900 -16.902 175 -10.695 -15.407    
   116 -11.642 -19.259 176 -11.667 -18.828    

57 -10.779 -20.221 117 -10.475 -20.374 177 -10.542 -16.777 237 -10.943 -12.528 
 
Quadro 4.1.2. – Inventários efectuados em solos siliciosos (Cabo Raso) cujas coordenadas se apresentam 
superiores a |1| para pelo menos um dos eixos considerados. 

Inventários 
(2001) Eixo 1 Eixo 2 Inventários 

(2002) Eixo 1 Eixo 2 Inventários 
(2003) Eixo 1 Eixo 2 Inventários 

(2004) Eixo 1 Eixo 2 

1 2,6113 -0,1619 29 2,5746 -0,4643 57 2,2105 -0,3673 85 2,4326 -1,9751 
2 1,9254 -0,1665 30 1,5958 -0,7999 58 1,6049 -0,1193 86 1,5248 -1,2976 
3 2,2330 -0,0190 31 2,0442 -0,8291 59 1,9399 -0,1713 87 1,9741 -1,4103 
4 1,7388 0,4347 32 1,6999 0,0083 60 2,0535 -0,4116 88 1,9070 -1,4446 
5 1,9868 3,4957          
6 2,5832 3,0200          
7 1,9260 2,2261          
8 1,1715 2,1212          
9 1,9291 1,9552          

10 2,2436 2,3095          
11 3,1114 3,0691          
12 2,0820 2,3795       96 -0,6072 -1,0120 
13 1,4626 2,1666          
14 1,1727 1,0744          
15 1,7915 1,2828          
16 1,5922 1,3348       100 -0,5349 -1,0492 
17 1,5970 1,9249          
18 1,4342 1,6064          
19 1,5125 1,4644          
20 1,5454 1,3021          
21 -0,3554 1,8063    77 -1,1445 0,6634 105 -1,2096 0,5950 
22 0,9551 1,2810          
23 -0,0245 3,9222       107 -1,1894 0,6362 
24 0,5090 4,1073    80 -1,0033 0,1887 108 -1,5396 1,5128 
25 0,0134 4,8414    81 -1,0923 0,2844 109 -1,2717 0,6375 
26 -0,5730 2,7061    82 -1,1078 0,8626 110 -1,0703 0,4890 
27 -0,9803 3,4523       111 -1,2745 1,1582 
28 -0,4439 3,0177    84 -1,1639 0,3574 112 -1,2167 0,7197 
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Quadro 4.1.3. – Inventários efectuados em solos calcários (Abano e Vale da Malveira) cujas coordenadas se 
apresentam superiores a |1| para pelo menos um dos eixos considerados. 

Inventários 
(2001) Eixo 1 Eixo 2 Inventários 

(2002) Eixo 1 Eixo 2 Inventários 
(2003) Eixo 1 Eixo 2 Inventários 

(2004) Eixo 1 Eixo 2 

3 0,3371 -1,2786    67 0,1813 -1,0159 103 0,3114 -1,0823 
4 0,4279 -1,1098          
5 1,0791 0,8164 37 1,4003 0,1051 69 1,4258 -0,0504 105 1,4350 -0,1826 
6 1,1191 1,0036    70 1,1636 0,0928    
7 1,5035 1,1429 39 1,5235 0,3128 71 1,5697 -0,0794 107 1,4964 -0,0330 
8 1,5761 0,8392 40 1,0565 0,1636 72 1,3921 -0,5223 108 1,4923 -0,5104 
9 1,2295 1,1678 41 1,5835 0,9920 73 1,4118 -0,4651 109 1,4013 -0,3828 

10 1,3190 1,2131 42 1,4456 1,5706 74 1,7444 0,1901 110 1,6025 0,1491 
11 1,0274 0,7620 43 1,0176 0,5506 75 1,3215 -0,2101 111 1,1523 -0,3441 
12 1,5805 1,2935 44 1,4510 1,8094 76 1,6027 -0,0284 112 1,6052 0,0073 
17 -0,8904 -1,1438 49 -0,9809 -1,2072 81 -1,3194 -2,1443 117 -0,5960 -1,1467 
18 -0,7616 -1,1990 50 -0,4439 -1,0427 82 -1,9394 -2,2510 118 -0,4876 -1,2539 
19 -1,1491 -0,9066    83 -1,3119 -1,7566 119 -0,6580 -1,1176 
20 -1,1408 -1,1171 52 -1,2733 -0,9741 84 -1,6146 -2,1249 120 -1,0997 -1,7568 

      87 -1,1114 -0,6177 123 -1,0548 -0,6920 
      88 -1,0998 -0,6790 124 -1,3053 -0,7298 

21 -1,4101 0,2242 53 -1,2866 0,5325       
22 -1,4562 -0,0412 54 -1,2573 0,8811 90 -1,5737 1,0924    
23 -1,6094 1,7294 55 -0,6847 1,2854 91 -1,8998 0,8246    
24 -1,4490 1,5489 56 -1,4398 1,4807 92 -1,6709 0,9619    
25 0,1506 2,9390 57 -1,5776 2,4895 93 -1,6177 2,1737    
26 0,5792 2,6596 58 -0,8001 2,0252 94 -0,9218 1,1972    
27 -0,4363 2,3728 59 -1,0241 1,7997 95 -0,8536 2,0856    
28 -0,2359 1,9624 60 -1,4339 0,9511 96 -1,4224 1,0569    
29 -1,3319 1,5627 61 -1,2880 1,7026 97 -1,1241 1,2482 133 -1,0723 0,1574 
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ANEXO 4.2 – Distribuição dos inventários, das espécies e das variáveis ambientais por 
quadrantes  

 
Quadro 4.2.1. – Distribuição dos inventários, espécies e variáveis ambientais por quadrante (CCA efectuada para 
as três áreas geográficas em conjunto). 

Quadrante 
Inventários 

Espécies Variáveis 
ambientais Ano N.º Transecto Tipologia Área geográfica 

1º Quadrante 

2001 

21 
23 
24 

T6 

Auto-regeneração Cabo Raso 

Acac cycl 
Aira cary 
Brom rigi 
Erod aeth 
Euph port 
Hall caly 
Lotu cret  
Lotu parv  
Onon cint  
Onon ramo  
Sill gall  
Sola nigr 

s/expo 
covege 
plano 
anoposi  25 

26 
27 
28 

T7 

2002 

67 
68 T2 

Auto-regeneração 

Cabo Raso 

72 T3 
73 
74 
75 
76 

T4 Regeneração após 
hidrossementeira 

80 T5 
81 
82 
83 
84 

T6 

Auto-regeneração 
85 
86 
87 
88 

T7 

2003 

125 
126 
128 

T2 
Auto-regeneração 

Cabo Raso 

129 T3 
133 
135 
136 

T4 Regeneração após 
hidrossementeira 

138 T5 
141 
142 
143 
144 

T6 

Auto-regeneração 145 
146 
147 
148 

T7 
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2004 

185 
188 T2 

Auto-regeneração 

Cabo Raso 

189 
192 T3 

195 
196 T4 

Regeneração após 
hidrossementeira 197 

198 
200 

T5 

201 
202 
203 
204 

T6 

Auto-regeneração 205 
206 
207 
208 

T7 
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Quadrante 
Inventários 

Espécies Variáveis 
ambientais Ano N.º Transecto Tipologia Área geográfica 

2º Quadrante 

2001 

29 
30 
31 
32 

T8 Auto-regeneração 

Abano 

Alli rose  
Anag mone  
Andu inte  
Anem palm  
Argy zano  
Aspa acut  
Aspa aphy  
Bell pere  
Brac phoe  
Briz maxi  
Brom sp. 
Bupl rigi  
Care hall  
Cent chlo  
Cist cris  
Cist salv  
Conv alth  
Cory cane  
Cruc angu  
Dact glom  
Daph gnid  
Eric scop  
Eryn dila  
Fuma offi  
Gali mura  
Gast vent  
Geni tour  
Glad illy  
Hyac hisp  
Iber proc  
Iris xiph  
Linu seta  
Linu stri  
Linu trig  
Loli mult  
Musc cosm  
Phyl angu  
Picu echi  
Puli odor  
Quer cocc  
Rham ala   
Romu bulb  
Rosm offi  
Salv verb  
Sang mino  
Serr estr  
Stac offi  
Taps vill  
Tuli sylv  
Ulex dens  

expoW 
protE 
declive 
cobroc 
copedr 
cimo  
calcari 

33 
34 
35 
36 

T9 

Regeneração após 
sementeira 37 

38 
39 
40 

T10 

41 
42 
43 
44 

T11 Auto-regeneração 

2002 

89 
90 
91 
92 

T8 Auto-regeneração 

Abano 

93 
94 
95 
96 

T9 

Regeneração após 
sementeira 97 

98 
99 

100 
T10 

101 
102 
103 
104 

T11 Auto-regeneração 

2003 

149 
150 
151 
152 

T8 Auto-regeneração 

Abano 

153 
154 
155 
156 

T9 

Regeneração após 
sementeira 157 

158 
159 
160 

T10 

161 
162 
163 
164 

T11 Auto-regeneração 

179 
180 T15 Auto-regeneração Vale da Malveira 
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2004 

209 
210 
211 
212 

T8 Auto-regeneração 

Abano 

Ulex juss  
Urgi mari  
Vulp sp. 

213 
214 
215 
216 

T9 

Regeneração após 
sementeira 217 

218 
219 
220 

T10 

221 
222 
223 
224 

T11 Auto-regeneração 

239 
240 T15 Auto-regeneração Vale da Malveira 
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Quadrante 
Inventários 

Espécies Variáveis 
ambientais Ano N.º Transecto Tipologia Área geográfica 

3ºQuadrante 

2001 

45 
46 
47 
48 

T12 Testemunha Abano 
Alli spha  
Anth vuln  
Anti maju  
Aspa albu  
Aste squa  
Asti mari  
Astr lusi  
Betu bitu  
Blac perf  
Cala bact  
Camp erin  
Cent sp    
Chei semp  
Cist mons  
Cony bona  
Dact mari  
Dauc caro  
Ditt visc  
Euca calm  
Euph char  
Gala tome  
Gyna siny  
Lati sp.   
Loli rigi  
Myrt comm  
Olea euro  
Onon repe  
Pinu hale  
Pipt mili  
Pist lent  
Poly mons  
Psor bitu  
Rham lyci  
Rubi pere  
Rusc acul  
Scor muri  
Smil aspe  
Sonc aspe  
Sonc tene  
Stac ochy  
Vici laxi  
Vici sati  
Vinc diff  

expoSE 
expoS 
valS  
valO  
terraco 49 

50 
51 
52 

T13 Auto-regeneração 

Vale da Malveira 
53 
54 
55 
56 

T14 Regeneração após 
hidrossementeira 

57 
58 
59 
60 

T15 Auto-regeneração 

2002 

105 
106 
107 
108 

T12 Testemunha Abano 

109 
110 
111 
112 

T13 Auto-regeneração 

Vale da Malveira 
113 
114 
115 
116 

T14 Regeneração após 
hidrossementeira 

117 
118 
119 
120 

T15 Auto-regeneração 

2003 

165 
166 
167 
168 

T12 

Testemunha Abano 
165a 
166a 
167a 
168a 

T12a 

169 
170 
171 
172 

T13 Auto-regeneração 

Vale da Malveira 173 
174 
175 
176 

T14 Regeneração após 
hidrossementeira 

177 
178 T15 Auto-regeneração 
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2004 

225 
226 
227 
228 

T12 

Testemunha Abano 
225a 
226a 
227a 
228a 

T12a 

237 
238 T15 Auto-regeneração Vale da Malveira 
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Quadrante 
Inventários 

Espécies Variáveis 
ambientais Ano N.º Transecto Tipologia Área geográfica 

4º Quadrante 

2001 

1 
2 
3 
4 

T1 Testemunha 

Cabo Raso 

Agro sp.   
Anag mon   
Aren lept  
Aste linu  
Aven barb  
Carp edul  
Carp seco  
Cata mari  
Cata rigi  
Cent calc  
Cham sp.   
Desm rigi  
Erod cicu  
Hall ocym  
Heli ital  
Hern cili  
Laug ovat  
Lobu mari  
Lotu aren  
Musg 
Orni comp  
Pimp vill  
Poli tetr  
Radi lino  
Reic pic   
Sedu sedi  
Sene gall  
Sile litt  
Uros picr  
Verb pulv  

expoNW 
todvent 
coterra 
coveqe 
silicio 
encosta 

5 
6 
7 
8 

T2 

Auto-regeneração 9 
10 
11 
12 

T3 

13 
14 
15 
16 
17 

T4 
Regeneração após 
hidrossementeira 

18 
19 
20 

T5 

22 T6 Auto-regeneração 

2002 

61 
62 
63 
64 

T1 Testemunha 

Cabo Raso 
65 
66 T2 

Auto-regeneração 69 
70 
71 

T3 

77 
78 
79 

T5 Regeneração após 
hidrossementeira 

2003 

121 
122 
123 
124 

T1 Testemunha 

Cabo Raso 
127 T2 

Auto-regeneração 130 
131 
132 

T3 

134 T4 
Regeneração após 
hidrossementeira 

137 
139 
140 

T5 
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2004 

181 
182 
183 
184 

T1 Testemunha 

Cabo Raso 
186 
187 T2 

Auto-regeneração 
190 
191 T3 

193 
194 T4 Regeneração após 

hidrossementeira 
199 T5 
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Quadro 4.2.2. – Distribuição dos inventários, espécies e variáveis ambientais por quadrante – solos siliciosos (Cabo 
Raso). 

Quadrante 
Inventários –Solos Siliciosos (Cabo Raso) 

Espécies Variáveis 
ambientais Ano N.º Transecto Tipologia 

1º Quadrante 

2001 

4 T1 Testemunha Agro sp. 
Aira cary 
Anag mon 
Aren lept 
Aste linu 
Cham sp. 
Cist mons 
Cony bona 
Desm rigi 
Erod cicu 
Euph port 
Hall ocym 
Lotu aren 
Onon cint 
Orni comp 
Pimp vill 
Poli tetr 
Reic pic 
Sile litt 
Sill gall 
Sola nigr 
Taps vill 
Verb pulv 
 

coterra 
coveqe 
 

5 
6 
7 
8 

T2 

Auto-regeneração 
9 

10 
11 
12 

T3 

13 
14 
15 
16 

T4 

Regeneração após 
hidrossementeira 

17 
18 
19 
20 

T5 

22 
24 

T6 

25 T7 

2002 
32 T1 Testemunha 
46 
47 T5 Regeneração após 

hidrossementeira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 4.2 - 10 

Quadrante 
Inventários –Solos Siliciosos (Cabo Raso) 

Espécies Variáveis 
ambientais Ano N.º Transecto Tipologia 

2º Quadrante 

2001 

21 
23 T6 

Auto-regeneração 

Acac cycl 
Blac perf 
Cent sp 
Cist cris 
Cist salv 
Daph gnid 
Ditt visc 
Gala tome 
Lotu cret 
Rubi pere 
Sonc aspe 
 

s/expo 
cobroc 
copedr 
plano 
 

26 
27 
28 

T7 

2002 54 
56 T7 Auto-regeneração 

2003 

77 
80 T6 

Auto-regeneração 81 
82 
83 
84 

T7 

2004 

102 T5 Regeneração após 
hidrossementeira 

105 
106 
107 
108 

T6 

Auto-regeneração 109 
110 
111 
112 

T7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudo da dinâmica da vegetação após incêndio 
O caso do Parque Natural de Sintra-Cascais após o grande incêndio de Agosto de 2000 

 
 
 
 

ANEXO 4.2 - 11 

Quadrante 
Inventários –Solos Siliciosos (Cabo Raso) 

Espécies Variáveis 
ambientais Ano N.º Transecto Tipologia 

3º Quadrante 

2002 

33 
35 
36 

T2 
Auto-regeneração 

Aven barb 
Brom rigi 
Erod aeth 
Hall caly 
Heli ital 
Iber proc 
Loli mult 
Lotu parv 
Onon ramo 

covege 
anoposi 

37 
40 T3 

41 
42 
44 

T4 Regeneração após 
hidrossementeira 

48 T5 
49 
50 
51 
52 

T6 
Auto-regeneração 

53 
55 T7 

2003 

61 
62 
63 
64 

T2 

Auto-regeneração 
65 
66 
68 

T3 

69 
70 
71 
72 

T4 

Regeneração após 
hidrossementeira 73 

74 
75 
76 

T5 

78 
79 T6 Auto-regeneração 

2004 

89 
90 
92 

T2 

Auto-regeneração 93 
94 
95 
96 

T3 

97 
99 

100 
T4 

Regeneração após 
hidrossementeira 101 

103 
104 

T5 
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Quadrante 
Inventários –Solos Siliciosos (Cabo Raso) 

Espécies Variáveis 
ambientais Ano N.º Transecto Tipologia 

4º Quadrante 

2001 
1 
2 
3 

T1 Testemunha 
Carp edul  
Carp seco  
Cata mari  
Cata rigi  
Cent calc  
Cory cane  
Gali mura  
Hern cili  
Laug ovat  
Lobu mari  
Loli rigi  
Musg       
Radi lino  
Sedu sedi  
Sene gall  
Uros picr  
Vulp sp.   

expoNW 
declive 
encosta 
 

2002 

29 
30 
31 

T1 Testemunha 

34 T2 
Auto-regeneração 38 

39 T3 

43 T4 Regeneração após 
hidrossementeira 45 T5 

2003 

57 
58 
59 
60 

T1 Testemunha 

67 T3 Auto-regeneração 

2004 

85 
86 
87 
88 

T1 Testemunha 

91 T2 Auto-regeneração 
98 T4 Regeneração após 

hidrossementeira 
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Quadro 4.2.3. – Distribuição dos inventários, espécies e variáveis ambientais por quadrante – solos calcários 
(Abano e Vale da Malveira). 

Quadrante 
Inventários –Solos Calcários (Abano e Vale da Malveira) 

Espécies Variáveis 
ambientais Ano N.º Transecto Tipologia 

1º Quadrante 

2001 

5  
6  
7  
8  

T9 

Regeneração após 
sementeira 

Briz maxi 
Cent calc 
Cist cris 
Conv alth 
Daph gnid 
Eryn dila 
Iris xiph 
Loli mult  
Loli rigi  
Musc cosm 
Onon ramo 
Puli odor 
Reic pic 
Romu bulb 
Salv verb 
Sang mino 
Serr estr 
Taps vill 
Ulex dens  
Ulex juss 
Vulp sp.   

coveqe    
cimo 
anoposi 

9  
10  
11  
12 

T10 

25  
26  T14 Regeneração após 

hidrossementeira 

2002 

37  
38  
39  
40 

T9 

Regeneração após 
sementeira 41  

42  
43  
44  

T10 

2003 70 T9 Regeneração após 
sementeira 74 T10 

2004 
106 T9 Regeneração após 

sementeira 110 
112 T10 
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Quadrante 
Inventários –Solos Calcários (Abano e Vale da Malveira) 

Espécies Variáveis 
ambientais Ano N.º Transecto Tipologia 

2º Quadrante 

2001 

21 
23 
24 

T13 Auto-regeneração 
Anth vuln 
Aste squa 
Chei semp 
Cony bona 
Dauc caro 
Ditt visc 
Euca calm 
Lati sp. 
Myrt comm  
Olea euro  
Onon cint 
Pipt mili 
Pist lent 
Psor bitu 
Rubi pere  
Rusc acul 
Stac ochy 
Vinc diff 

expoSE 
valS 
coterra 
terraco 27  

28 T14 Regeneração após 
hidrossementeira 

29 
30 
31 
32 

T15       Auto-regeneração 

2002 

53  
54  
55  
56 

 
T13 

 
Auto-regeneração 

57  
58  
59  
60 

T14 Regeneração após 
hidrossementeira 

61 
63 
64  

T15       Auto-regeneração 

2003 

89  
90  
91  
92 

T13 Auto-regeneração 

93 
94  
95  
96 

T14 Regeneração após 
hidrossementeira 

97  T15 Auto-regeneração 
2004 133 T15 Auto-regeneração 
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Quadrante 
Inventários –Solos Calcários (Abano e Vale da Malveira) 

Espécies Variáveis 
ambientais Ano N.º Transecto Tipologia 

3º Quadrante 

2001 

17 
18 
19 
20 

T12 Testemunha 
Alli spha 
Anti maju 
Aspa albu 
Asti mari  
Astr lusi  
Aven barb 
Betu bitu  
Blac perf 
Cala bact  
Camp erin 
Cent sp    
Cent chlo  
Cist mons 
Dact glom  
Dact mari 
Euph char 
Gala tome 
Gyna siny 
Onon repe 
Pinu hale  
Poly mons  
Quer cocc  
Rham ala   
Rham lyci 
Scor muri  
Smil aspe  
Sonc aspe  
Sonc tene 
Vici laxi  
Vici sati 

expoS 
valO 
cobroc 
covege 
encosta 22 T13 Auto-regeneração 

2002 

49  
50  
51  
52  

T12 Testemunha 

62 T15 Auto-regeneração 

2003 

81 
82 
83 
84 

T12 

Testemunha 
 85 

86 
87 
88 

T12a 
 

98 
100 T15 Auto-regeneração 

2004 

117 
118 
119 
120 

T12 

Testemunha 
 121 

122 
123 
124 

T12a 
 

134 
136 T15 Auto-regeneração 
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Quadrante 
Inventários –Solos Calcários (Abano e Vale da Malveira) 

Espécies Variáveis 
ambientais Ano N.º Transecto Tipologia 

4º Quadrante 

2001 

1 
2 
3 
4 

T8 

Auto-regeneração 

Alli rose  
Anag mone  
Andu inte  
Anem palm  
Argy zano  
Aspa acut  
Aspa aphy  
Bell pere  
Brac phoe  
Brom sp.   
Bupl rigi  
Care hall  
Cist salv  
Cory cane  
Cruc angu  
Desm rigi  
Eric scop  
Euph port  
Fuma offi  
Gali mura  
Gast vent  
Geni tour  
Glad illy  
Hall ocym  
Hyac hisp  
Iber proc  
Linu seta  
Linu stri  
Linu trig  
Musg       
Phyl angu  
Picu echi  
Rosm offi  
Stac offi  
Tuli sylv  
Urgi mari 

expoW     
protE     
declive   
copedr    

13 
14 
15 
16 

T11 

2002 

33 
34 
35 
36 

T8 

Auto-regeneração 45 
46 
47 
48 

T11 

2003 

65 
66 
67 
68 

T8 Auto-regeneração 

69 
71 
72 

T9 
Regeneração após 

sementeira 73 
75 
76 

T10 
 

77 
78 
79 
80 

T11 
 Auto-regeneração 

99 T15 

2004 

101 
102 
103 
104 

T8 Auto-regeneração 

105 
107 
108 

T9 
Regeneração após 

sementeira 109 
111 T10 

113 
114 
115 
116 

T11 Auto-regeneração 

135 T15 
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ANEXO 5  

MATRIZES DE TRANSIÇÃO 

Quadros 5.1. – Matrizes médias de transição anual – solos siliciosos (Cabo Raso). 

Referência 2002   Referência 2002  
0 33 34 44 92 Outras   0 33 34 44 92 Outras  

20
01

 

0 346 140 0 6 16 0 508  

20
01

 

0 0,68 0,28 0,00 0,01 0,03 0,00 1 
33 239 164 0 4 7 0 414  33 0,58 0,40 0,00 0,01 0,02 0,00 1 
34 0 0 0 0 0 0 0  34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
44 12 2 0 7 0 0 21  44 0,57 0,10 0,00 0,33 0,00 0,00 1 
92 4 2 0 0 12 0 18  92 0,22 0,11 0,00 0,00 0,67 0,00 1 

Outras 28 11 0 0 0 0 39  Outras 0,72 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
 

Referência 2003   Referência 2003  
0 33 34 44 92 Outras   0 33 34 44 92 Outras  

20
02

 

0 364 210 0 3 28 24 629  

20
02

 

0 0,58 0,33 0,00 0,00 0,04 0,04 1 
33 137 160 0 2 13 7 319  33 0,43 0,50 0,00 0,01 0,04 0,02 1 
34 0 0 0 0 0 0 0  34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
44 12 1 0 4 0 0 17  44 0,71 0,06 0,00 0,24 0,00 0,00 1 
92 3 3 0 0 29 0 35  92 0,09 0,09 0,00 0,00 0,83 0,00 1 

Outras 0 0 0 0 0 0 0  Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
 

Referência 2004   Referência 2004  
0 33 34 44 92 Outras   0 33 34 44 92 Outras  

20
03

 

0 119 137 178 6 44 32 516  
20

03
 

0 0,23 0,27 0,34 0,01 0,09 0,06 1 
33 37 145 133 17 31 11 374  33 0,10 0,39 0,36 0,05 0,08 0,03 1 
34 0 0 0 0 0 0 0  34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
44 2 0 0 0 1 6 9  44 0,22 0,00 0,00 0,00 0,11 0,67 1 
92 9 5 2 0 54 0 70  92 0,13 0,07 0,03 0,00 0,77 0,00 1 

Outras 5 7 7 0 0 12 31  Outras 0,16 0,23 0,23 0,00 0,00 0,39 1 
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Após fogo 2002   Após fogo 2002  
0 33 34 44 92 Outras   0 33 34 44 92 Outras  

20
01

 

0 395 33 0 19 394 11 852  

20
01

 

0 0,46 0,04 0,00 0,02 0,46 0,01 1 
33 4 0 0 0 5 0 9  33 0,46 0,00 0,00 0,02 0,50 0,02 1 
34 0 0 0 0 0 0 0  34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
44 12 6 0 3 31 0 51  44 0,23 0,11 0,00 0,05 0,61 0,01 1 
92 25 5 0 1 38 1 71  92 0,36 0,08 0,00 0,02 0,53 0,02 1 

Outras 8 0 0 1 9 1 17  Outras 0,44 0,01 0,00 0,03 0,49 0,03 1 
 
Após fogo 2003   Após fogo 2003  

0 33 34 44 92 Outras   0 33 34 44 92 Outras  

20
02

 

0 116 12 0 31 264 22 444  

20
02

 

0 0,26 0,03 0,00 0,07 0,59 0,05 1 
33 0 3 0 3 5 0 11  33 0,00 0,29 0,00 0,27 0,44 0,00 1 
34 0 0 0 0 0 0 0  34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
44 3 1 0 20 32 2 56  44 0,04 0,02 0,00 0,35 0,57 0,03 1 
92 70 9 0 60 319 19 476  92 0,15 0,02 0,00 0,13 0,67 0,04 1 

Outras 1 0 0 1 10 1 13  Outras 0,05 0,03 0,00 0,06 0,78 0,08 1 
 

Após fogo 2004   Após fogo 2004  
0 33 34 44 92 Outras   0 33 34 44 92 Outras  

20
03

 

0 55 13 0 11 96 14 190  

20
03

 

0 0,29 0,07 0,00 0,06 0,51 0,07 1 
33 5 7 0 5 7 1 25  33 0,21 0,26 0,00 0,19 0,28 0,05 1 
34 0 0 0 0 0 0 0  34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
44 8 5 0 46 53 3 114  44 0,07 0,04 0,00 0,40 0,47 0,03 1 
92 76 14 0 113 386 40 629  92 0,12 0,02 0,00 0,18 0,61 0,06 1 

Outras 9 4 0 6 20 4 43  Outras 0,21 0,10 0,00 0,15 0,46 0,09 1 
 

0 – Solo nú; 33 - Carpobrotus edulis; 34 - Carpobrotus edulis seco/morto; 44 – Cistus salviifolius; 92 – Ononis ramosissima; Outras – Outras espécies 
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Quadros 5.2. – Matrizes médias de transição anual – solos calcários (Abano). 

Referência 2002   Referência 2002  
0 43 44 95 105 131 Outras   0 43 44 95 105 131 Outras  

20
01

 

0 84 96 0 21 90 0 31 322  

20
01

 

0 0,26 0,30 0,00 0,07 0,28 0,00 0,10 1 
43 65 69 0 14 96 0 17 261  43 0,25 0,26 0,00 0,05 0,37 0,00 0,07 1 
44 0 0 0 0 0 0 0 0  44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
95 15 14 0 3 3 0 0 35  95 0,43 0,40 0,00 0,09 0,09 0,00 0,00 1 

105 49 62 0 0 173 0 16 300  105 0,16 0,21 0,00 0,00 0,58 0,00 0,05 1 
131 8 0 0 0 14 0 0 22  131 0,36 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 1 

Outras 7 31 0 0 21 0 1 60  Outras 0,12 0,52 0,00 0,00 0,35 0,00 0,02 1 
 

Referência 2004   Referência 2004  
0 43 44 95 105 131 Outras   0 43 44 95 105 131 Outras  

20
03

 

0 37 35 0 4 17 1 17 111  

20
03

 

0 0,33 0,32 0,00 0,04 0,15 0,01 0,15 1 
43 66 149 0 7 56 0 26 304  43 0,22 0,49 0,00 0,02 0,18 0,00 0,09 1 
44 20 7 0 0 23 0 0 50  44 0,40 0,14 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00 1 
95 14 0 0 33 22 0 47 116  95 0,12 0,00 0,00 0,28 0,19 0,00 0,41 1 

105 16 38 0 0 174 0 40 268  105 0,06 0,14 0,00 0,00 0,65 0,00 0,15 1 
131 0 0 0 0 5 2 1 8  131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,25 0,13 1 

Outras 17 12 0 8 6 0 100 143  Outras 0,12 0,08 0,00 0,06 0,04 0,00 0,70 1 
 
 
Referência – 1.º  
ano após fogo 

2003   Referência – 1.º  
ano após fogo 

2003  
0 43 44 95 105 131 Outras   0 43 44 95 105 131 Outras  

20
02

 

0 72 14 0 0 64 0 78 228  

20
02

 

0 0,32 0,06 0,00 0,00 0,28 0,00 0,34 1 
43 97 20 0 2 50 0 103 272  43 0,36 0,07 0,00 0,01 0,18 0,00 0,38 1 
44 0 0 0 0 0 0 0 0  44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
95 12 7 0 0 9 0 10 38  95 0,32 0,18 0,00 0,00 0,24 0,00 0,26 1 

105 128 20 0 7 130 0 112 397  105 0,32 0,05 0,00 0,02 0,33 0,00 0,28 1 
131 0 0 0 0 0 0 0 0  131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Outras 23 2 0 0 28 0 12 65  Outras 0,35 0,03 0,00 0,00 0,43 0,00 0,18 1 
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Após fogo 2002   Após fogo 2004  
0 43 44 95 105 131 Outras   0 43 44 95 105 131 Outras  

20
01

 

0 405 17 43 19 106 76 34 698  

20
01

 

0 0,58 0,02 0,06 0,03 0,15 0,11 0,05 1 
43 1 1 0 0 0 0 0 2  43 0,56 0,33 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
44 66 3 10 2 8 6 6 102  44 0,65 0,03 0,10 0,02 0,08 0,06 0,06 1 
95 4 0 0 2 1 0 0 6  95 0,64 0,00 0,00 0,27 0,09 0,00 0,00 1 

105 47 0 5 5 51 9 5 121  105 0,38 0,00 0,04 0,04 0,42 0,07 0,04 1 
131 18 0 2 0 4 23 1 47  131 0,37 0,01 0,03 0,00 0,07 0,49 0,03 1 

Outras 13 0 2 0 4 1 4 24  Outras 0,54 0,01 0,07 0,00 0,17 0,04 0,17 1 
 

Após fogo 2003   Após fogo 2003  
0 43 44 95 105 131 Outras   0 43 44 95 105 131 Outras  

20
02

 

0 198 22 139 15 63 67 49 553  

20
02

 

0 0,36 0,04 0,25 0,03 0,11 0,12 0,09 1 
43 10 5 3 1 1 3 1 22  43 0,44 0,23 0,15 0,02 0,02 0,11 0,02 1 
44 19 2 23 3 6 7 2 62  44 0,31 0,02 0,37 0,04 0,10 0,11 0,03 1 
95 5 1 7 11 1 2 1 27  95 0,17 0,04 0,24 0,41 0,02 0,08 0,05 1 

105 42 1 37 6 62 18 6 173  105 0,24 0,01 0,22 0,03 0,36 0,11 0,04 1 
131 18 1 18 9 6 53 10 115  131 0,16 0,01 0,15 0,08 0,05 0,46 0,09 1 

Outras 11 0 8 1 6 6 19 50  Outras 0,22 0,01 0,16 0,02 0,11 0,11 0,37 1 
 

Após fogo 2004   Após fogo 2004  
0 43 44 95 105 131 Outras   0 43 44 95 105 131 Outras  

20
03

 

0 114 15 73 4 40 28 28 301  

20
03

 

0 0,38 0,05 0,24 0,01 0,13 0,09 0,09 1 
43 12 10 6 1 0 3 2 33  43 0,35 0,31 0,17 0,04 0,01 0,08 0,05 1 
44 54 9 98 4 29 28 13 235  44 0,23 0,04 0,42 0,02 0,12 0,12 0,06 1 
95 4 1 6 17 3 6 9 45  95 0,09 0,01 0,12 0,38 0,06 0,13 0,21 1 

105 13 1 34 2 62 10 23 144  105 0,09 0,01 0,23 0,01 0,43 0,07 0,16 1 
131 17 5 28 2 5 83 15 155  131 0,11 0,03 0,18 0,01 0,03 0,54 0,10 1 

Outras 15 5 17 2 7 12 30 88  Outras 0,17 0,06 0,20 0,02 0,08 0,14 0,33 1 
 

0 – Solo nú; 43 – Cistus monspeliensis; 44 – Cistus salviifolius; 95 – Phillyrea angustifolia; 105 – Quercus coccifera; 131 – Ulex jussiaei;  Outras – Outras espécies 
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Quadros 5.3. – Matrizes médias de transição anual – solos calcários (Vale da Malveira). 

Após fogo 2002   Após fogo 2002  
0 43 44 59 105 Outras   0 43 44 59 105 Outras  

20
01

 

0 401 50 20 28 116 118 733  

20
01

 

0 0,55 0,07 0,03 0,04 0,16 0,16 1 
43 29 7 1 2 7 6 53  43 0,55 0,14 0,01 0,04 0,14 0,11 1 
44 8 1 2 0 3 2 15  44 0,52 0,05 0,14 0,00 0,18 0,11 1 
59 47 1 0 1 7 13 69  59 0,68 0,01 0,00 0,01 0,11 0,19 1 

105 30 3 3 0 25 10 71  105 0,42 0,05 0,04 0,00 0,35 0,14 1 
Outras 38 2 0 3 7 9 59  Outras 0,64 0,04 0,00 0,05 0,11 0,15 1 

 

Após fogo 2003   Após fogo 2003  
0 43 44 59 105 Outras   0 43 44 59 105 Outras  

20
02

 

0 180 101 30 51 67 123 553  

20
02

 

0 0,33 0,18 0,05 0,09 0,12 0,22 1 
43 26 13 4 1 9 11 65  43 0,40 0,21 0,06 0,02 0,14 0,18 1 
44 9 1 8 1 7 0 26  44 0,35 0,04 0,30 0,04 0,26 0,01 1 
59 12 7 0 9 0 6 34  59 0,35 0,19 0,00 0,27 0,00 0,18 1 

105 45 26 21 11 52 10 165  105 0,28 0,16 0,13 0,07 0,32 0,06 1 
Outras 33 30 6 10 20 59 158  Outras 0,21 0,19 0,04 0,06 0,13 0,37 1 

 

Após fogo 2004   Após fogo 2004  
0 43 44 59 105 Outras   0 43 44 59 105 Outras  

20
03

 

0 66 20 66 5 57 21 235  

20
03

 

0 0,28 0,09 0,28 0,02 0,24 0,09 1 
43 2 2 16 0 22 0 42  43 0,05 0,05 0,38 0,00 0,52 0,00 1 
44 22 11 140 0 22 10 205  44 0,11 0,05 0,68 0,00 0,11 0,05 1 
59 73 1 4 8 18 0 104  59 0,70 0,01 0,04 0,08 0,17 0,00 1 

105 89 29 36 14 168 12 348  105 0,26 0,08 0,10 0,04 0,48 0,03 1 
Outras 4 5 17 0 10 30 66  Outras 0,06 0,08 0,26 0,00 0,15 0,45 1 

 

0 – Solo nú; 43 – Cistus monspeliensis; 44 – Cistus salviifolius; 59 – Eucalyptus calmadulensis; 105 – Quercus coccifera; 131 – Ulex jussiaei;  Outras – Outras espécies 
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