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RESUMO: A realização da Excursão Geobotânica da Associação Lusitana de Fitossociologia é mais um contributo 
para o esforço que esta associação tem feito para um melhor conhecimento e divulgação da flora e vegetação das 
diferentes regiões do território nacional. Assim, o presente guia tem por objectivo constituir um trabalho de síntese 
sobre a flora e as principais comunidades vegetais presentes no distrito biogeográfico Costeiro Vicentino. Pela 

profusão e relevância da flora endémica deste território (principalmente nas arribas e dunas), bem como pela 
quantidade de comunidades vegetais presentes (sendo muitas delas endémicas deste território), torna-se evidente 
que o presente território biogeográfico está entre os de maior valor para conservação e protecção. Dada a grande 
diversidade de habitats presentes, as paragens escolhidas tentam abranger uma parte significativa, mas não a 
totalidade, dos habitats e respectivas comunidades vegetais que se podem identificar no território estudado. Discutem-

se os aspectos hidrológicos, pedológicos, geológicos, geomorfológicos e bioclimáticos que determinam a existência 
das comunidades que se descrevem nas paragens efectuadas. São apresentados alguns sintáxones novos, como 
resultado do esforço de inventariação realizado durante o trabalho de campo. Finalmente, apresenta-se a clissérie 
altitudinal da região em estudo. 

 

ABSTRACT: The organization of the Geobotanical Excursion by ALFA (Associação Lusitana de Fitossociologia) is yet 
another contribution for the enhancement and addition of scientific knowledge regarding the flora and vegetation of the 
Portuguese territory. This field guide is, thus, a synthetic description of the flora and vegetation occurring in the Coastal 

Vincentine biogeographical district. Considering both the richness and relevance of its flora (including many endemic 
species, in particular along its dune fields and rocky cliffs), as well as the diversity of its plant communities, it is clear 
that we are before one of the most valuable territories regarding nature conservation and biodiversity. Consequently, 
the locations described in the present field trip guide try to include a large array of habitats (and respective plant 

communities) occurring in the study region, although with no pretension of being complete. For each community 
enumerated an ecological characterization is presented, focusing on its hydrology, pedology, geology and 
geomorphology, as well as bioclimate. Some new syntaxa are presented, which resulted from the field survey 
undertaken. Lastly, the altitudinal cliseries of the study area is presented. 
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INTRODUÇÃO 

O território formado pelo Alentejo Litoral e pelo Algarve Ocidental apresenta no conjunto de Portugal 
continental uma franca originalidade do ponto de vista da sua flora e vegetação. Nele se localiza a área 
em estudo no presente guia, que corresponde aproximadamente ao troço da plataforma litoral que se 
encontra limitado a Norte por Sines, a Sul pelo Cabo Sardão e a Este pela linha de festo que percorre as 
serras do Cercal e de São Luís. Em toda esta faixa encontramos uma grande quantidade de plantas e 
comunidades vegetais endémicas deste espaço, que justificam o seu elevado valor em matéria de 
protecção e conservação. Desde há alguns anos que a ALFA através dos estudos levados a cabo por 
diversos dos seus membros (RIVAS-MARTÍNEZ et al., 1990; MATEUS, 1992; COSTA et al., 1994; 
COSTA et al., 1994a, NETO et al., 1997, NETO, 1997, NETO et al., 2001, NETO, 2002; PAIVA 
FERREIRA et al., 2002, PAIVA FERREIRA et al., 2002a, PINTO GOMES et al., 2003 NETO et al., 2004, 
NETO et al., 2005, CAPELO, 2007), tem investido muito no conhecimento da flora e da vegetação de 
todo este importantíssimo território. Esta importância advém da grande diversidade geológica, 
hidrológica, geomorfológica e topoclimática que o território apresenta, a qual justifica a quantidade de 
habitats diferentes que ai se manifestam (estuários, lagunas, cursos de água, arribas, praias, dunas 
antigas, dunas recentes, lagoas, turfeiras, sapais, etc.). No seu conjunto estes habitats são a 
manifestação de uma história geológica e geomorfológica complexa que está associada às orogenias 
Hercínica e Alpina, à abertura do Atlântico, ao choque das placas Euro-Asiática e Africana, às 
penetrações do mar próximo da costa (transgressões), à formação da superfície poligénica da 
Peneplanície Alentejana e às glaciações Quaternárias. O conjunto de todos estes eventos contribuiu 
para a grande diversidade florística e da vegetação do território, da qual pretendemos fazer uma síntese, 
neste trabalho. 

 

GEOLOGIA E MORFOLOGIA 

Considerações gerais 

Segundo Ribeiro et al. (1979), do ponto de vista estrutural o sul de Portugal é dominado por três 
conjuntos, respectivamente: a Zona Sul-Portuguesa (maioritariamente constituída pelo Baixo Alentejo 
com materiais do Paleozóico), a Bacia Ceno-Antropozóica do Tejo-Sado (de materiais essencialmente 
plio-quaternários) e a Bordadura Meridional a que corresponde a quase totalidade do Algarve (materiais 
predominantemente mesozóicos (Jurássico, Cretácico e Miocénico)) (Figura 1). 

A maior parte do Baixo Alentejo é dominada pela Meseta Ibérica Sul, constituída por materiais típicos do 
Maciço Antigo (xistos, grauvaques, quartzitos, dioritos e gabros). Estes materiais de idades que variam 
entre o Devónico e o Carbonífero (Paleozóico) sofrem um forte enrugamento durante a orogenia 
Hercínica ou Varisca (colisão entre os continentes Gondwana e Laurásia) constituindo relevos que 
lentamente foram erodidos até se constituir a actual Peneplanície Alentejana (Figura 2). 

 

A Peneplanície Alentejana e o maciço marginal (serras de Grândola e Cercal) 

A Peneplanície Alentejana é uma unidade geomorfológica que se define por uma extensa plataforma de 
aplanamento, ondulada devido ao encaixe da rede hidrográfica e a movimentos de rejuvenescimento 
(Feio, 1983). A Peneplanície Alentejana constitui o elemento fundamental do relevo do Baixo Alentejo e 
na sua extremidade ocidental é limitada por um conjunto de relevos (Serra de Grândola, com 326 m de 
altitude e do Cercal, com 373 m) que constituem empolamentos da superfície da peneplanície devidos a 
movimentos tectónicos. As duas serras são constituídas por rochas metamórficas não carbonatadas, 
essencialmente xistos e grauvaques e formam um conjunto (maciço marginal alongado no sentido Norte- 
-Sul) de cerca de 60 km. Este alinhamento de relevos está separado do mar por uma plataforma litoral 
(planície litoral).  
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Figura 1 - As regiões estruturais do sul de Portugal segundo RIBEIRO et al. (1979). 1 – bacia 
sedimentar terciária e quaternária; 2 – bordadura sedimentar secundária; 3 - cadeia alpina; 4 – soco 
hercínico; 5 - falha tardi-hercínica; 6 – cavalgamento hercínico. 

 

A plataforma de abrasão marinha 

Esta plataforma litoral corresponde a uma superfície de aplanamento poligénica, ou plataforma de 
abrasão marinha, a qual apresenta um comprimento total de mais de 150 km entre a Praia do Pego 
(Sado) e o Promontório Vicentino (Algarve) e uma largura de 4 a 15 km (Figura 2). Não se conhece 
exactamente a idade desta plataforma de abrasão marinha, ou seja, em que período geológico o mar 
aplanou o sector mais ocidental da Peneplanície Alentejana, ao que tudo indica, até ao sopé das colinas 
sublitorais de Grândola e Cercal. Depois de formada, a superfície de abrasão sofre uma erosão subaérea 
com consequente entalhe pela rede hidrográfica e posteriormente deposita-se o extenso complexo 
sedimentar cenozóico (do topo do Terciário e Quaternário). Do lado do mar, para oeste, a plataforma 
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litoral termina em arribas por vezes alterosas sobre o mar ou sobre dunas de areia que se acumularam 
na base. Estas arribas são, actualmente, interpretadas como estruturais, ou seja, poderão corresponder 
a escarpas de falha entretanto já recuadas pela acção erosiva do oceano Atlântico. 

 

 
Figura 2 - Carta Geológica do sul de Portugal segundo FEIO (1983). 1 – maciço antigo (xistos); 2 – 

maciço antigo (rochas eruptivas); 3 – maciço eruptivo de Monchique; 4 – rochas eruptivas da 
bordadura; 5 – bordadura secundária; 6 – calcários lacustres (Oligocénico); 7 – Miocénico marinho; 8 
– bacia do Sado e planície litoral (sobretudo Pliocénico); 9 - Rañas (Pliocénico superior continental); 
10 – depósitos quaternários. 

Estas escarpas poderão estar de alguma forma associadas à fracturação do sector mais ocidental da 
peneplanície do Alentejo e consequente abertura do Atlântico. Ou seja, a peneplanície estender-se-ia 
muito mais para ocidente do que actualmente sucede.  

Coberturas arenosas, (praias, dunas recentes e antigas e capas arenosas).  

A estrutura sedimentar que cobre a plataforma de abrasão marinha entre as colinas sublitorais de 
orientação Norte-Sul e o mar, apresenta próximo do litoral, uma cobertura arenosa frequentemente de 
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carácter dunar, a qual corresponde aos materiais de deposição mais recente. Estas dunas e coberturas 
arenosas inserem-se no grande complexo de depósitos de areias antigas, de carácter dunar ou não, 
formando um conjunto sempre presente no litoral ocidental de Portugal desde Aveiro para Sul e 
apresentam frequentemente uma cor ocre devido à presença, embora escassa, de ferro. A podzolização 
é um fenómeno frequente nos solos que evoluíram sobre estes materiais o que nos remete a sua 
formação para períodos com uma realidade climática diferente da actual.  

Não se conhece ao certo a idade das dunas antigas do estuário do Sado e da Costa da Galé. Faltam 
datações que nos permitam estabelecer uma cronologia aproximada sobre o período ou os períodos em 
que estas se originaram. Contudo podemos afirmar a sua clara diferenciação face ao sistema dunar 
litoral de dunas holocénicas que se desenvolve entre a praia a ocidente e as dunas antigas a oriente. O 
sistema de dunas actuais (holocénicas) tem segundo MATEUS (1992) menos do que 5000 anos B.P. 
Este valor é apresentado para o cordão dunar entre a Comporta e o Carvalhal pois coincide com a 
substituição da vegetação de áreas salgadas pela vegetação de água doce, documentada nas análises 
polínicas de MATEUS (1992) para as lagoas litorais (Lagoa Travessa/Carvalhal e Figueira de 
Baixo/Carvalhal). É normal que a acumulação de sedimentos em toda a restinga de Tróia se tenha 
iniciado antes, definindo ilhas barreiras que não impediam a entrada do mar. Só quando a acumulação 
de areias origina um cordão dunar contínuo, a ondulação deixou de avançar para o interior e as séries 
halófilas de vegetação são substituídas pelas séries palustres e turfosas de água doce (nas lagoas 
litorais que se formam imediatamente a leste do cordão dunar entretanto formado). 

As dunas antigas (interiores) distinguem-se das recentes que contactam com a praia pelas comunidades 
vegetais que as constituem (coloração, altura, densidade e composição florística), pela coloração das 
areias (brancas ou acinzentadas nas holocénicas e amareladas ou ocre nas dunas antigas) e pela 
podzolização com frequente formação de crosta aliótica (surraipa) nas dunas antigas, processo este que 
não ocorre nas dunas actuais (MOREIRA, 1985). As dunas antigas do estuário do Sado têm a sua 
origem associada aos períodos frios e secos do Quaternário durante os quais os extensos areais litorais 
permitidos pelo abaixamento do nível do mar fornecem areia que vai ser mobilizada pelo vento para o 
interior (Figura 3).  

 
Figura 3 – Esquema teórico de transporte das partículas arenosas para o interior e formação das 
dunas antigas a partir das extensas planícies litorais (actual plataforma continental) ricas em 
sedimentos, durante os períodos frios e secos do Quaternário. 

A areia movimenta-se nos períodos frios e secos, por efeito do vento e as partículas arenosas deslocam-
se sobre uma superfície de deflação constituída pelos arenitos, conglomerados e pelitos das formações 
plio-plistocénicas já entretanto recortadas pela rede hidrográfica. A areia em movimento para o interior 
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vai mascarar a superfície dos arenitos e, em geral, acompanha a topografia pré-existente. Aqui e acolá 
afloramentos areníticos constituem a superfície topográfica, nos pontos onde a areia não se acumulou ou 
foi entretanto transportada pelo vento. Os actuais corredores interdunares não são mais do que antigos 
valeiros na superfície arenítica do Plio-Plistocénico, entretanto atapetadas por areias eólicas. 

As arribas litorais 

Para sul da Praia do Pego e até ao Algarve, a costa Ocidental Portuguesa é maioritariamente talhada em 
arriba. Do ponto de vista litológico essas arribas organizam-se em dois grupos. Para norte de Sines 
dominam as arribas areníticas e a sua instabilidade e abarrancamento devido à erosão subaérea, 
dificultam muito a instalação da vegetação. As comunidades que aí se conseguem instalar são 
floristicamente mais pobres do que as das arribas xistosas (Figura 4). Também a diversidade de 
comunidades vegetais é menor e por exemplo não ocorrem as comunidades brio-pteridofíticas da 
Adiantetea. A vegetação característica da classe Adiantetea só consegue instalar-se em paredes 
rochosas relativamente estáveis, que não estejam sujeitas a taxas de recuo significativas como acontece 
nas arribas areníticas da Costa da Galé (para norte de Sines). Nas arribas areníticas o único vegetal da 
classe Adiantetea que tem possibilidade de se instalar é o Samolus valerandi, no âmbito das 
comunidades da classe Molinio-Arrhenatheretea.  

Para sul de Sines a complexidade das arribas é grande e em regra verifica-se uma diferenciação vertical 
com a definição de dois sectores. O sector mais inferior que, ocupa em geral mais de 50% da altura da 
arriba, é ocupado pelas rochas mais antigas, (sobretudo xistos, quartzitos e filões de quartzo), e forma 
um conjunto duro e relativamente estável onde se desenvolvem pequenas cavidades (half caves) com 
vegetação característica da classe Adiantetea. O sector mais elevado das arribas é, em geral, ocupado 
por materiais de natureza arenítica (areias, arenitos, conglomerados de fraca coesão) e praias 
levantadas com seixos rolados, por vezes de grande dimensão (Figura 5). Este conjunto é de idade 
maioritariamente Quaternária (topo do Terciário e Quaternário) e, se exceptuarmos os arenitos 
consolidados, apresentam dureza muito menor do que o conjunto anterior e portanto é facilmente 
atacado pela erosão subaérea que lhe imprime uma grande instabilidade e um abarrancamento geral.  
Algumas das formações litológicas que integram este conjunto apresentam um elevado índice de 
permeabilidade e têm uma importância fundamental na constituição das escorrências de água (Figura 5). 
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Figura 4 – Geopermasigmetum psamófilo e permasigmetum rupícola no litoral. 

 

Do ponto de vista litológico, os materiais que afloram no sector inferior da arriba são “predominantemente 
xistentos, com intercalações de grauvaques, bancadas de quartzitos e, mais raramente calcários, com 
idade compreendida entre o Devónico e o Carbónico” (RAMOS, 1990). Estes materiais Paleozóicos 
constituem a parte mais ocidental da Peneplanície Alentejana que próximo do litoral, mais precisamente, 
entre o mar e o primeiro alinhamento de relevos a Oriente (serras de Grândola, do Cercal, da Vigia e de 
Monchique), se desenvolve numa planície litoral estendendo-se desde Sagres até ao Sado. Os primeiros 
materiais a depositar-se sobre o soco paleozóico que constitui a plataforma litoral, são os arenitos 
vermelhos do Plio-Plistocénico, que constituem a formação dominante, devido à grande extensão que 
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ocupa. Trata-se de um conjunto fundamentalmente arenítico com algumas intercalações 
conglomeráticas, sem fracção carbonatada, com algum ferro, de fraca coesão geral e elevada 
permeabilidade. Sobreposta a esta formação aparecem localmente alguns leques aluviais, de carácter 
torrencial, atribuídos à crise climática semiárida do Vilafranquiano. Sobrepostos a estes materiais, 
afloram, frequentemente, arenitos e dunas consolidadas com cimento calcário, de elevada dureza, sobre 
as quais se desenvolve o extenso campo dunar actual (Holocénico) que convive com as gerações de 
dunas antigas, a maioria das quais formadas nos períodos frios e secos do Würm (Figura 3).  

Do ponto de vista hidrogeomorfológico e da vegetação as arribas são dominadas por dois tipos de 
habitats distintos: 1. áreas com escorrências de água, dominadas por vegetação da classe Adiantetea; 2. 
áreas secas dominadas por vegetação da classe Crithmo-Limonietea. 

 

A circulação hidrológica e as escorrências permanentes de água nas arribas xistosas 

Como se constatou no capítulo anterior, a plataforma litoral, talhada no soco paleozóico, encontra-se 
coberta de materiais que apresentam, em regra, uma elevada permeabilidade. Assim, a quase totalidade 
da água da chuva que cai sobretudo no Outono e no Inverno, infiltra-se de imediato nas areias dunares e 
não se verifica, praticamente, escoamento superficial. A água de gravidade migra em profundidade, sem 
grandes obstáculos, até ao contacto com a superfície da plataforma litoral talhada nas rochas 
Paleozóicas. A única formação litológica capaz de travar este movimento são os arenitos consolidados, 
devido à sua compacidade elevada (Figura 5). Contudo estes arenitos constituem uma formação 
descontínua, para além de que estão fortemente fracturados em blocos, devido à tectónica e portanto a 
água facilmente penetra através destas fendas. Assim, constitui-se uma extensa toalha freática ao nível 
da Formação Vermelha, no contacto com o soco paleozóico. Devido à inclinação geral que a plataforma 
litoral talhada nos materiais paleozóicos apresenta, para noroeste, o escoamento geral da água faz-se 
em direcção ao litoral. Deste modo constitui-se uma escorrência subsuperfícial da água (escorrência 
hipodérmica) que aproveita os sectores mais deprimidos da morfologia da plataforma talhada nos 
materiais do Paleozóico (Figura 6). Esta concentração da água nestes sectores mais deprimidos 
(pequenos valeiros subterrâneos) faz-se segundo os mesmos princípios do escoamento superficial da 
água nas bacias vertentes. No seu movimento para oeste a água encontra as arribas litorais onde forma 
nascentes de água permanentes, situadas em regra entre os materiais da Formação Vermelha e a 
superfície da plataforma litoral talhada nos materiais Paleozóicos. O débito nunca é muito elevado, 
contudo verifica-se uma oscilação do caudal durante o ano (máximo no Inverno e mínimo no Verão). A 
água escorre, normalmente ao longo da parede e as cascatas não são vulgares, se exceptuarmos as 
microcascatas que se constituem nas irregularidades da arriba. Estas escorrências permanentes de água 
durante o Verão são estranhas para um território de clima mediterrânico com longo período de seca e 
apenas 600 – 700 mm de precipitação anual (DAVEAU, 1972). No entanto, a quase totalidade da água 
da chuva que chega à superfície do solo, infiltra-se e a evapotranspiração apresenta um valor baixo. 
Mesmo no Verão, esta água subterrânea não tem possibilidade de chegar à superfície por capilaridade, 
pois as areias, arenitos, conglomerados e cascalheiras não apresentam microporosidade. Desta forma a 
alimentação das nascentes é lenta mas constante. 
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Figura 5 – Praia do Malhão. Comunidades vegetais associadas respectivamente às dunas 
holocénicas recentes, arribas xistosas com escorrência permanente de água, dunas e coberturas 
arenosas antigas, dunas consolidadas e depósitos mio-plio-quaternários segundo a designação 
utilizada por RAMOS (1990). 

Comunidades: a - Spergulario rupicolae-Limonietum virgatae; b - Loto cretici-Ammophiletum australis; 
c - Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis; c1 - Herniario algarvicae-Linarietum ficalhoanae; d - 

Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae; e - Thymo camphorati-Stauracanthetum spectabilis; f - 
Querco cocciferae-Juniperetum turbinatae. 

Geologia: 1 - Xistos do Paleozóico; 2 - Formação vermelha (arenito de fino a grosseiro de cor 
vermelha devido à riqueza em ferro. Na base pode apresentar-se leitos de blocos rolados de 
quartzito a grauvaque); 3 - Formação de Aivados-Bugalheira (arenito médio a grosseiro de cor 
amarela); 4 - Arenito dunar do Malhão (arenito dunar muito consolidado com cimento calcário); 5 - 
Campo dunar não consolidado; 6 - Dunas actuais holocénicas. 
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Figura 6 – Esquema de circulação hidrológica que permite a formação das “cascatas” 
permanentemente alimentadas nas arribas xistosas do Alentejo litoral.  

1. Escorrência hipodérmica que se realiza nos valeiros definidos na superfície dos xistos do 
Paleozóico; 2. Escorrência superficial ao longo das paredes xistosas; 3. Depósitos discordantes de 

carácter detrítico de idade mio-plio-plistocénica. O sector mais elevado desta série é constituído 
pelas dunas antigas por vezes podzolizadas. 

 

CLIMATOLOGIA E BIOCLIMATOLOGIA  

O clima regional 

O clima da região percorrida durante a excursão (Distritos Sadense, Costeiro Vicentino e Serrano-
Monchiquense) apresenta características mediterrâneas, com uma evidente influência atlântica. A 
enorme planura da região implica uma quase total ausência de barreiras de condensação da humidade 
das massas de ar oceânicas. Os territórios correspondentes aos distritos Sadense e Costeiro Vicentino 
recebem menos de 600 mm de precipitação anual distribuídos por 70 a 80 dias/ano dos quais 75% 
ocorrem entre Novembro e Abril. Apenas as serras de Grândola, Cercal, Monfurado e Arrábida 
ultrapassam os 700 mm de precipitação anual, mas a fraca altitude destas serras não permite o seu 
funcionamento como importantes barreiras de condensação. Na estação meteorológica de Sines, a 
média de precipitação anual, no período 1961-90 é de 493.3 mm (Tabela I), no entanto a variabilidade 
interanual dos valores da precipitação é acentuada, como se verifica, em regra, nos climas 
mediterrânicos. 
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O período seco definido por R(mm)<2T(ºC), nas estações da região estudada (Alcácer do Sal, Sagres, 
Sines, Zambujeira do Mar e Alvalade) apresenta uma duração de cinco meses (de Maio a Setembro), 
com excepção de Monchique que apresenta um período seco de 4 meses (Maio a Agosto)(Figura 7). 

Perante a realidade climática descrita os nevoeiros estivais que caracterizam os territórios próximos do 
litoral são muito importantes para as plantas pois fornecem alguma água num período do ano em que 
estas mais necessitam. Estes nevoeiros estivais, designados de advecção, estão associados às águas 
frias do litoral ocidental de Portugal continental e portanto ao sistema de upwelling. Este tipo de nevoeiro 
é especialmente evidente para norte do Cabo da Roca (DAVEAU, 1985). Para sul do Tejo verifica-se 
uma importante descontinuidade na actuação deste fenómeno meteorológico estival. Entre Setúbal e 
Sines verifica-se uma fraca incidência dos nevoeiros de advecção estivais. Para sul de Sines a sua 
importância volta a aumentar e regista um máximo no Promontório Vicentino. Assim, o abrigo provocado 
pela serra da Arrábida não permite a influência dos nevoeiros estivais no distrito Sadense e constitui uma 
das razões determinantes para as diferenças de flora e de vegetação entre os distritos Sadense e 
Costeiro Vicentino; este último com uma maior incidência de nevoeiros de advecção estival (DAVEAU 
1985). 

 

O bioclima 

Segundo MESQUITA (2005) toda a área litoral para sul do Tejo e até ao Algarve apresenta um termotipo 
termomediterrânico superior; exceptuam-se alguns locais de carácter pontual, de maior altitude das 
Serras da Arrábida e de Grândola que chegam ao mesomediterrânico inferior e ainda o litoral algarvio 
com termotipo termomediterrânico inferior (Figura 8). Os ombrotipos presentes na área estudada estão 
compreendidos entre o seco inferior e o húmido superior embora o dominante seja o seco superior. O 
seco ocorre de forma relativamente pontual nos territórios litorais para sul de Sines, especialmente em 
áreas abrigadas como é o caso do vale do Mira e ainda o Algarve oriental a ocidente de Lagos. O 
húmido superior ocorre exclusivamente nos pontos mais elevados da Serra de Monchique enquanto nas 
serras de Grândola e Cercal, de menor altitude, apenas se atinge o sub-húmido superior (Figura 9). 

 



 

15 

 
Figura 7- Gráficos termopluviométricos das estações mais representativas da área de estudo. 
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Figura 8 – Termotipos dominantes no sul de Portugal segundo a classificação de Rivas-Martínez 
(2005). Extraído de: MESQUITA, 2005. 

 
Figura 9 – Ombrotipos dominantes no sul de Portugal segundo a classificação de RIVAS-MARTÍNEZ 
(2005). Extraído de: MESQUITA, 2005. 
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Tabela I – Valores dos Índices bioclimáticos calculados para algumas das estações inseridas na 
área de estudo (Mesquita, 2005). 

Estação Latitude Longitude Itc Io Ios2 Ios3 Iosc4 Tp 

Alcácer do Sal 38° 23'N 08° 31'W 366 2.93 0.17 0.39 0.69 1956 

Alvalade 37° 57'N 08° 24'W 354 2.96 0.10 0.30 0.64 1908 

Sagres 36º 59'N 08º 57'W 414 2.47 0.10 0.21 0.40 1956 

Setúbal 38°31'N 08°54'W 366 3.80 0.17 0.46 0.83 1932 

Sines 37°57'N 08°53'W 391 2.60 0.16 0.26 0.63 1896 

Zambujeira 37°30'N 08°45'W 367 3.24 0.14 0.36 0.75 1812 

Albuf. de Vale do Gaio 38º 15'N 8º 18'W 342 3.13 0.24 0.45 0.78 1896 

Caldas de Monchique 37°17'N 08°33'W 397 5.06 0.12 0.44 1.02 2016 

Monchique 37º 19'N 08º 33'W 351 7.13 0.20 0.59 1.36 1824 

Vila do Bispo 37º 05'N 08°53'W 406 2.88 0.10 0.24 0.52 1944 

ltc - Índice de Termicidade Compensado It + C, sendo 

It - Índice de Termicidade (T + m +M) 10 
T - temperatura média anual 
m - média das temperaturas mínimas do mês mais frio do ano 
M - média das temperaturas máximas do mês mais frio do ano 

Ic - Índice de Continentalidade Tmax-Tmin 
Tmax: temperatura média do mês mais quente do ano 
Tmin: temperatura média do mês mais frio do ano 

C – compensação da termicidade 

      Ic≤08 => C = 10 (Ic – 8) 
18<Ic≤21 => C = 5 (Ic – 18) 
21<Ic≤28 => C = 15 + 15 (Ic – 21) 
28<Ic≤46 => C = 1250 + 25 (Ic – 28) 

46<Ic≤65 => C = 545 + 30 (Ic – 46) 
lo - Índice Ombrotérmico Anual (Pp / Tp) 10 Tp: temperatura positiva anual: soma das temperaturas médias mensais 

superiores a 0º C, em décimas de grau. Pp: precipitação positiva anual: soma da precipitação dos meses 
usados no cálculo de Tp 

Ios2 - Índice Ombrotérmico do Bimestre de Verão (Pps2 / Tps2) 10 Tps2: soma das temperaturas médias mensais 
superiores a 0º C dos dois meses mais quentes do trimestre de Verão, em décimas de grau; Pps2: soma da 

precipitação dos meses usados no cálculo de Pps2 

Ios3 - Índice Ombrotérmico do Trimestre de Verão (Pps3 / Tps3) 10 Tps3: soma das temperaturas médias mensais 
superiores a 0ºC dos três meses mais quentes do trimestre de Verão, em décimas de grau; Pps3: soma da 

precipitação dos meses usados no cálculo de Pps3 

Iosc4 - Índice Ombrotérmico de Verão Compensado (Pps4 / Tps4) 10 Tps4. soma das temperaturas médias mensais 
superiores a 0º C dos três meses de Verão e do que os antecede, em décimas de grau; Pps4: soma da 

precipitação dos meses usados no cálculo de Pps4 

Tp - temperatura positiva anual: soma das temperaturas médias mensais superiores a 0º C, em décimas de grau 
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BIOGEOGRAFIA  

A área estudada situa-se no sul de Portugal e biogeograficamente está incluída maioritariamente no 
Distrito Costeiro Vicentino, (Região Mediterrânica; Província Lusitano-Andaluza Litoral; Subprovíncia 
Gaditano-Algarviense; Sector Algarvio). Apenas as Serras do Cercal e Grândola pertencem ao Distrito 
Serrano-Monchiquense (Região Mediterrânica; Província Mediterrânica Ibérica Ocidental, Subprovíncia 
Luso-Estremadurense; Sector Mariânico-Monchiquense; Subsector Alentejano-Monchiquense (Figura 
10). 

 
Figura 10 – Carta biogeográfica da área estudada. Extraído de: Costa et al. (1999). 

 

Província Lusitano-Andaluza Litoral  

Estende-se desde Aveiro até Marbella (Málaga) e desenvolve-se sempre numa faixa litoral dominada por 
formações geológicas do Cenozóico (de idades entre o Terciário e o Quaternário). Neste aspecto este 
território diferencia-se claramente dos que se situam imediatamente para o interior do continente, 
dominados por rochas de idade mais antiga (predominantemente xistos). São dominantes as areias, os 
arenitos e os calcários e uma forte influência do mar, directa (ondulação e salsugem) ou indirecta 
(nevoeiros estivais, quase ausência de geada e fracas amplitudes térmicas). Segundo COSTA et al. 
(1999): “a flora desta Província é rica em elementos paleotropicais lianóides e lauróides de folhas 
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coriáceas (plantas da “durisilva” oceânica pluvial). Esta vegetação antiga, remontando aos 
paleoambientes tropicais e mediterrânicos pluviestacionais, não tendo sofrido o efeito das glaciações, 
persiste na Macaronésia (Pruno-Lauretea azoricae)”. Ainda segundo o mesmo autor, o clima ameno 
fortemente influenciado pelo mar permitiu a permanência destes territórios litorais longe de uma 
influência mais intensa das glaciações Quaternárias. Este facto possibilitou a permanência de elementos 
terciários paleomediterrânicos em comum com as províncias Canária, Madeirense e Azórica (e.g. Myrica 
faia, Convolvulus fernandesii, Cheilanthes guanchica, Polypodium macaronesicum, Woodwardia 
radicans, etc.) aos quais se juntaram inúmeros elementos mauritânicos e pôntico-índicos. 

A sua flora inclui assim, numerosos endemismos de que se podem destacar os seguintes táxones: 
Arabis sadina, Armeria gaditana, A. macrophylla, A. velutina, Arenaria algarbiensis, Biarum galiani, 
Brassica barrelieri subsp. oxyrrhina, Cirsium welwitschii, Cistus libanotis, Dianthus broteri subsp. 
hinoxianus, Erica umbellata var. major, Euphorbia baetica, Euphorbia welwitschii, E. transtagana, 
Fritillaria lusitanica var. stenophylla, Helichrysum picardii subsp. virescens, Herniaria maritima, Juncus 
valvatus, Leuzea longifolia, Loeflingia tavaresiana, Limonium algarvense, L. diffusum, L. lanceolatum, 
Linaria lamarckii, L. ficalhoana, Narcissus calcicola, N. gaditanus, N. willkommii, Romulea ramiflora 
subsp. gaditana, Salvia sclareoides, Scilla odorata, Scrophularia sublyrata, Serratula baetica subsp. 
lusitanica, Stauracanthus genistoides, S. spectabilis subsp. vicentinus, Thymus albicans, T. mastichina 
subsp. donyanae, T. carnosus, Ulex airensis, U. subsericeus, U. australis subsp. australis, U. australis 
subsp. welwitschianus, Verbascum litigiosum. Existem outras espécies que são preferenciais deste 
território como Armeria pungens, Arthrocnemum macrostachyum, Asparagus albus, A. aphyllus, Bartsia 
aspera, Carduus meonanthus, Ceratonia siliqua, Cheirolophus sempervirens, Corema album, 
Deschampsia stricta, Fumana thymifolia, Genista tournefortii, Halimium calycinum, H. halimifolium, 
Lavandula pedunculata subsp. lusitanica, Limoniastrum monopetalum, Lotus creticus, Nepeta tuberosa, 
Osyris lanceolata (= O. quadripartita), Quercus faginea subsp. broteroi, Q. lusitanica, Retama 
monosperma, Stachys germanica subsp. lusitanica, S. ocymastrum, Stauracanthus boivinii, Sideritis 
hirsuta var. hirtula, Thymus villosus s.l., etc. (COSTA et al., 1999). 

A totalidade da área que vamos visitar dentro da Província Lusitano-Andaluza Litoral pertence ao Distrito 
Costeiro Vicentino o qual tem como limite norte a laguna de Melides e limite sul os calcários do Distrito 
Promontório Vicentino. Do ponto de vista geomorfológico é constituído por arribas predominantemente 
xistosas, sobre as quais se posiciona o complexo detrítico plio-plistocénico (arenitos e conglomerados) e 
holocénico (dunas antigas, por vezes consolidadas). Na base situam-se praias e dunas recentes 
esmagadas contra a base das arribas. Salienta-se ainda a ocorrência pontual de lagunas (Melides, Santo 
André e Sancha) e sapais (rio Mira e ribeira de Odeceixe). 

Segundo COSTA et al. 1999 este território é muito rico em endemismos: Avenula hackelii, Chaenorhinum 
serpyllifolium subsp. lusitanicum, Dittrichia maritima, Herniaria algarvica, Linaria algarviana, Malcolmia 
littorea var. alyssoides, M. triloba subsp. gracillima, Plantago almogravensis. O Stauracanthus spectabilis 
subsp. spectabilis tem neste distrito a única área onde pode ser observado. Thymus camphoratus, 
Linaria ficalhoana, Iberis contracta subsp. welwitschii, Herniaria maritima, Hyacinthoides vicentina subsp. 
transtagana, Cistus palhinhae, Limonium lanceolatum, Stauracanthus spectabilis subsp. vicentinus e 
Littorella uniflora são outros táxones diferenciais deste território. Outras espécies de grande importância 
que ocorrem no território são: Sphagnum auriculatum (tem na praia da Zambujeira a sua posição mais 
meridional em toda a sua área de distribuição), Asplenium marinum (espécie rara), Carex demissa 
(espécie rara no território), Gentiana pneumonanthe (espécie rara no território) e Arnica montana subsp. 
atlantica (rara na área estudada). As comunidades Thymo camphorati-Stauracanthetum spectabilis, 
Genisto triacanthi-Stauracanthetum spectabilis, Genisto triacanthi-Cistetum palhinhae, Spergulario 
rupicolae-Limonietum virgati, Didymodon spadicei-Adiantetum capilli-veneris, só se assinalam neste 
Distrito, no entanto também contribuem para a sua caracterização: Oleo sylvestris-Quercetum suberis, 
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Asparago aphylli-Quercetum suberis, Querco cocciferae-Juniperetum turbinatae, Osyrio quadripartitae-
Juniperetum turbinatae, Rubio longifoliae-Corematetum albi, Querco lusitanicae-Stauracanthetum boivinii, 
Stipo giganteae-Stauracanthetum vicentini, Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis, Herniario 
algarvicae-Linarietum ficalhoanae, Geranio purpurei-Galietum minutuli, Inuletum revolutae e Santolinetum 
impressae. 

 

Província Mediterrânica Ibérica Ocidental 

O trajecto efectuado atravessa apenas a subprovíncia Luso-Estremadurense, a qual está intimamente 
associada a materiais siliciosos de carácter xistoso e granítico. Do ponto de vista geomorfológico os seus 
limites são praticamente coincidentes com a Meseta Sul (Peneplanície Alentejana). A Ocidente contacta 
com as formações detríticas do Plio-plistocénico que cobrem a plataforma litoral já pertencente à 
província Lusitano-Andaluza Litoral. Para Norte e Noroeste contacta com as bacias sedimentares do Tejo 
e Sado e ainda com o Maciço Calcário Estremenho (Orla Meso-Cenozóica Ocidental). Para sul contacta 
com os calcários do Barrocal Algarvio (Orla Meso-Cenozóica Algarvia). 

Do ponto de vista bioclimático desenvolve-se pelos andares termomediterrânico e mesomediterrânico, 
sendo este último dominante. A vegetação potencial é dominada por sobreirais, azinhais e mais 
raramente carvalhais de carvalho-negral nos territórios mais frescos e húmidos. 

Na presente excursão apenas vamos percorrer marginalmente esta província no seu sector mais 
ocidental, correspondente ao Distrito Serrano-Monchiquense. É um território constituído pela Serra de 
Monchique (de natureza síenitica nos patamares de maior altitude) e serras xistosas (também 
quartzíticas e metavulcaníticas) e graníticas, em geral de baixa ou média altitude (Grândola, Cercal, S. 
Luís, Espinhaço de Cão, Caldeirão). Será apenas efectuada uma paragem na serra do Cercal para 
observar a série dos sobreirais do Alentejo litoral sobre solos derivados de xistos. São endemismos 
deste território: Centaurea vicentina, C. crocata, Euphorbia monchiquensis, Serratula monardii subsp. 
algarbiensis e Scorzonera transtagana, sendo ainda de salientar a presença de Bupleurum acutifolium, 
Cynara algarbiensis, Quercus canariensis, Rhododendron ponticum e Ulex argenteus subsp. argenteus.  
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ITINERÁRIO E LOCALIDADES DE ESTUDO 

O percurso desta Excursão Geobotânica ao litoral Alentejano tem como objectivo mostrar a maior parte 
dos elementos florísticos e comunidades vegetais que constituem uma parte da grande riqueza natural 
do litoral alentejano (Figura 11).  

 

 
Figura 11 - Percurso e localidades de estudo. 

Paragem 1 – Monte do Sodo (Serra do Cercal) 

Paragem 2 – Corgo dos Aivados (Ribeira da Azenha) 

Paragem 3 – Sapal do Rio Mira (por baixo da ponte sobre o mira, à saída de V.N. de Milfontes) 

Paragem 4 – Praia e arribas entre Ponta da Ilha e Ponta dos Azulejos (Almograve) 

Paragem 5 – Cabo Sardão (Cavaleiro) 

Paragem 6 – Sítio da cascata (V.N. de Milfontes) 

Paragem 7 – Praia das Furnas (V.N. de Milfontes) 
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Paragem 1 - MONTE DO SODO (SERRA DO CERCAL, ODEMIRA) 

Na vertente com exposição Noroeste, anexa à estrada nacional 390 podemos observar uma catena de 
vegetação típica das colinas sublitorais do Alentejo ocidental (Cercal e Grândola). Como se trata de uma 
serra de baixa altitude, dominada por solos derivados de xistos, a vegetação potencial é formada por um 
sobreiral de Teucrio baetici-Quercetum suberis. No fundo do vale, sobre solos evoluídos e com 
compensação edáfica é frequente desenvolverem-se carvalhais de Quercus faginea subsp. broteroi. No 
local da paragem estes carvalhais não estão presentes mas sim as respectivas etapas subseriais 
(silvados, Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii e urzais, Cisto-Ulicetum minoris), no entanto em alguns 
locais da serra é possível ainda observar alguns desses carvalhais. Do fundo do vale para o sector mais 
elevado verifica-se uma diminuição da humidade e da espessura do solo. Devido à exploração agrícola e 
florestal de que foi alvo a quase totalidade da serra, os sobreirais encontram-se mal conservados quer do 
ponto de vista estrutural quer do ponto de vista da composição florística. Assim podemos verificar que no 
estrato arbóreo apenas ocorrem sobreiros e medronheiros contudo nestes sobreirais siliciosos, 
termomediterrânicos, sub-húmidos a húmidos é frequente a ocorrência de Quercus faginea subsp. 
broteroi, Q. rotundifolia, Q. rivasmartinezii, Q. pyrenaica, Q. x marianica (Q. canariensis x Q. faginea), 
Phillyrea latifolia, Ceratonia siliqua, Olea sylvestris.  

Caminhando para o topo da vertente observamos as diferentes etapas subseriais do sobreiral (Figura 
12): 

1. Sobral de Teucrio baetici-Quercetum suberis centauretosum crocatae 

Em solo profundo derivado de xisto: 250 m, NW, 100 m2, 100% de cobertura, características: 5Quercus suber, 
2Arbutus unedo, 2Smilax altissima, 1Myrtus communis, 1Rubia longifolia, +Rhamnus alaternus, +Quercus 
lusitanica, +Lonicera implexa, +Phillyrea angustifolia, +Daphne gnidium, +Asparagus aphyllus, +Carex distachya, 
+Scilla monophyllus, +Bupleurum acutifolium (dif. subass.), +Centaurea crocata (dif. subass.); companheiras: 

1Rubus ulmifolius, +Lonicera hispanica, +Cistus ladanifer, +Erica scoparia, +Cistus salviifolius, +Picris spinifera, 
+Calamintha baetica, +Cynara algarbiensis 

2. Medronhais de Cisto popullifolii-Arbutetum unedonis 

Em solo derivado de xisto, 260 m, NW, 20 m2, 70% de cobertura, características: 3Arbutus unedo, 2Phillyrea 
angustifolia, 2Quercus suber (frut.), 1Smilax aspera, +Rhamnus alaternus, +Erica arborea, +Asparagus aphyllus, 
+Rubia longifolia, +Pulicaria odora, +Centaurea crocata, +Scilla monophyllus; companheiras: 1Stauracanthus 

boivinii, +Rubus ulmifolius, +Margotia gummifera , +Conopodium marizianum, +Dactylis hispanica. 

3. Matagal de carvalhiça Centaureo crocatae-Quercetum lusitanicae 

Em solo derivado de xisto, 260 m, NW, 20 m2, 100% de cobertura, características: 5Quercus lusitanica, 
2Bupleurum acutifolium, 1Scilla monophyllus, +Centaurea crocata, +Smilax aspera, +Asparagus aphyllus; 
companheiras: 1Stipa gigantea, 1Asphodelus lusitanicus, +Erica scoparia, +Cistus ladanifer, +Pterospartum 
tridentatum, +Conopodium marizianum, +Urginea maritima. 

4. Tojal de tojo bonito Querco lusitanicae-Stauracanthetum boivinii 

Em solo erodido derivado de xisto: 260 m, NW, 50 m2, 80% de cobertura, características: 3Stauracanthus 

boivinii, 2Pterospartum tridentatum, 1Erica scoparia; companheiras: 2Quercus lusitanica, 2Lithodora lusitanica, 
1Centaurea crocata (dif. ass.), +Lavandula luisieri, +Cistus ladanifer, +Cistus salviifolius, +Pulicaria odora, 
+Margotia gummifera, +Scilla monophyllus, +Conopodium marizianum, +Dactylis hispanica. 

5.  Nos locais de maior altitude e de maior degradação do solo (elevada pedregosidade) Euphorbio 
transtaganae-Celticetum giganteae 

A série do carvalho cerquinho, embora presente noutros locais da serra, não se observa nesta paragem. 
No fundo do vale, junto à estrada observamos etapas de substituição Lonicero hispanicae-Rubetum 
ulmifolii; Cisto-Ulicetum minoris; Trifolio resupinati-Caricetum chaetophyllae.  
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Figura 12 – Esquema de uma catena de vegetação na Serra do Cercal (Monte do Sodo - Vertente exposta a Noroeste). 
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Paragem 2 - Ribeira da Azenha (Corgo dos Aivados) 

O Corgo dos Aivados corresponde a um curso de água temporário de orientação Este-Oeste. Está 
instalado numa fractura que afecta os arenitos consolidados do Malhão e dos Aivados e apresenta entre 
os sítios do Monte Novo e da Azenha uma dissimetria evidente entre a vertente sul de maior comando e 
inclinação geral relativamente à vertente norte. No sítio da paragem, precisamente no Monte Novo 
(vertente norte da ribeira), a plataforma litoral com cobertura arenosa apresenta uma altitude de 50 m 
enquanto o sector sul apresenta uma altitude de 70 m. O percurso de acesso ao fundo do vale inicia-se 
na plataforma litoral coberta de areia que se sobrepõe ao arenito consolidado do Malhão. Aí podemos 
observar, nos locais de maior acumulação de areia, um sabinal de Juniperus turbinata fragmentado em 
mosaico com carrascais/sabinal de Querco cocciferae-Juniperetum turbinatae nos sítios onde os arenitos 
consolidados do Malhão estão à superfície ou muito próximo dela. Na etapa de substituição dos zimbrais 
psamófilos observa-se um tomilhal de Thymus camphoratus, com estrato arbóreo de pinheiro-bravo. As 
acumulações arenosas de maior espessura derivam da degradação superficial do arenito do Malhão 
misturadas com areias eólicas transportadas a partir do litoral pelo vento. 

Ao descer a vertente observamos no sector inicial do caminho, no contacto com a plataforma litoral de 
topo, as cornijas definidas pelas bancadas duras do arenito consolidado do Malhão. Este arenito está 
consolidado com cimento calcário que, segundo RAMOS (1990), fica a dever a sua consolidação à fase 
de pedogénese (sob a influencia da vegetação) a que as areias, depois da sua deposição, foram 
submetidas. Esta consolidação com cimento calcário justifica o mosaico, por vezes complexo, de 
vegetação que se observa. Desta forma, nas cornijas calcárias do arenito do Malhão, podemos observar 
o importante endemismo lusitano Chaenorhinum serpyllifolium subsp. lusitanicum o qual ocorre apenas 
entre a Praia do Pessegueiro (Porto Covo) e a Praia da Amoreira (Aljezur). Esta planta anual está 
associada exclusivamente a arenitos consolidados com cimento calcário. No forte da Praia do 
Pessegueiro, nas bancadas de arenito do Malhão muito fracturado em blocos, pode também observar-se 
esta planta, por vezes com grande dominância. Na superfície destas bancadas de arenitos criam-se 
pequenas depressões colmatadas com partículas arenosas, transportadas pelo vento. Nestas pequenas 
depressões ocorrem espécies anuais da aliança própria das dunas litorais semifixas Linarion 
pedunculatae como Linaria ficalhoana, Silene littorea, Cutandia maritima, Erodium bipinnatum. Contudo a 
ecologia destas plantas anuais não deve ser confundida com a do Chaenorhinum lusitanicum pois esta 
última planta está sempre e exclusivamente associada aos arenitos calcários e nunca às acumulações 
arenosas, onde a sua presença não ocorre. 

Ainda nas cornijas dos arenitos consolidados do Malhão, no local da paragem podemos observar outra 
planta calcicola, Iberis microcarpa, endemismo Português que ocorre no sector Divisório Português e nas 
arribas calcárias da serra da Arrábida. A presença desta planta nos arenitos consolidados do Malhão 
aumenta substancialmente para sul a sua área de distribuição que até aqui tinha na Arrábida a sua 
posição mais meridional. Ainda associada aos afloramentos do arenito do Malhão, mas fora das cornijas, 
em locais com solo rico em matéria orgânica tipo moder, com inúmeros pedaços de arenito ainda não 
alterado podemos observar o carrascal/zimbral Querco cocciferae-Juniperetum turbinatae. Esta formação 
arbustiva constitui um clímax edafoxerófilo e tem como etapa de substituição um tomilhal de cf. Thymus 
camphoratus subsp. congestus. Nos locais onde se acumula areia com alguma profundidade entram os 
elementos psamófilos. Estas acumulações arenosas verificam-se em áreas deprimidas com alguma 
extensão ou em plataformas de fraca inclinação onde as partículas arenosas podem acumular-se com 
espessura superior a 20 cm. Esta areia provém da destruição dos arenitos consolidados do Malhão à 
qual se misturam algumas partículas transportadas a partir do topo da vertente (plataforma litoral) ou a 
partir das dunas e praias litorais. Estas areias apresentam-se descalcificadas pelo que se verifica aqui a 
presença dos zimbrais psamófilos Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae e inúmeros elementos 
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característicos de areias (Ononis ramosissima, Helichrysum picardii, Antirrhinum cirrhigerum e Thymus 
camphoratus) e do mato Thymo camphorati-Stauracanthetum spectabilis. 

No fundo do vale, em solos de aluvião depositados pela ribeira, aos quais se mistura areia transportada 
por gravidade ao logo das vertentes, podemos observar o salgueiral Viti viniferae-Salicetum atrocinereae 
e o respectivo silvado de substituição Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii (Figura 13). 

 

1. Sabinal / carrascal de Querco cocciferae-Juniperetum turbinatae 

Duna consolidada: 50 m, S, 400 m2, 90% de cobertura, características: 3Juniperus turbinata, 
3Quercus coccifera, 2Osyris lanceolata, 2Rhamnus oleoides, 2Olea sylvestris, 1Pistacia 
lentiscus, 1Lonicera implexa, 1Phillyrea angustifolia, 1Coronilla glauca, 1Asparagus acutifolius, 
+Rhamnus alaternus, +Smilax aspera, +Rubia longifolia, +Antirrhinum cirrhigerum, +Daphne 
gnidium, +Asparagus aphyllus, +Carex distachya, +Scilla monophyllus, (X)Ephedra fragilis, 
(X)Quercus rivasmartinezii; companheiras: 1Astragalus lusitanicus, 1Ruta chalepensis, +Ulex 
welwitschianus, +Cistus crispus, +Rosmarinus officinalis, +Cistus salviifolius, +Stipa gigantea, 
+Rumex lusitanicus, + cf. Thymus camphoratus subsp. congestus (X)Dorycnium hirsutum 

2. Tomilhal de cf. Thymus camphoratus subsp. congestus 

Duna consolidada: 50 m, S, 100 m2, 50% de cobertura, características: 2cf. Thymus 
camphoratus subsp. congestus, 1Halimium calycinum, 1Cistus salviifolius, 1Cistus crispus, 
1Astragalus lusitanicus, +Lavandula luisieri, +Ulex welwitschianus, +Helichrysum picardii, 
+Urginea maritima; companheiras: 2Sedum sediforme, 1Rosmarinus officinalis, 1Ruta 
chalepensis, +Iberis microcarpa, +Stipa gigantea, +Hyparrhenia sinaica, +Lobularia maritima, 
+Gladiolus illyricus. 

3. Comunidade de Chaenorhinum serpyllifolium subsp. lusitanicum 

Duna consolidada: 50 m, S, 10 m2, 10% de cobertura, características: 2Chaenorhinum 
lusitanicum, 1Astrolinum linum-stellatum, 1Medicago littoralis, +Silene colorata, +Leontodon 
longirostris, +Plantago bellardii, +Vulpia myuros, +Briza maxima, +Linum striatum, +Trifolium 
campestre, +Mibora minima; companheiras: +Scorpiurus muricatus, +Lagurus ovatus, 
+Anagallis arvensis, +Centranthus calcitrapa, +Gladiolus illyricus, +Calendula algarbiensis, 
+Lobularia maritima. 
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Figura 13 – Mosaico de comunidades vegetais no Vale da Ribeira da Azenha (Corgo dos Aivados). 1 - Thymo camphorati-Stauracanthetum spectabilis; 2 
- Querco cocciferae-Juniperetum turbinatae; 3 - Comunidade de Chaenorhinum lusitanicum; 4 - Tomilhal de cf. Thymus camphoratus subsp. congestus; 5 
- Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae; 6 - Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii; 7 - Viti viniferae-Salicetum atrocinereae. 
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Paragem 3 - SAPAL DE VILA NOVA DE MILFONTES 

O vale do rio Mira apresenta uma clara orientação estrutural. Durante o máximo glaciário a profundidade 
do vale teria sido bem superior à actual e teria definido um canhão com elevado comando das suas 
vertentes, principalmente no seu sector mais terminal. Com a transgressão Flandriana o fundo do vale é 
inundado e os sedimentos vão provocar a sua colmatação gradual. Desta forma desenvolvem-se 
plataformas lodosas nos locais abrigados. Actualmente estas plataformas lodosas e a vegetação que as 
coloniza desenvolvem-se numa extensão de 10 km desde a foz para montante. No sector mais terminal o 
rio apresenta uma orientação Este-Oeste (durante 3,6 km) e neste espaço os sapais de Vila Nova de 
Milfontes desenvolvem-se na margem esquerda do rio Mira, nas enseadas associadas a pequenos vales 
estruturais perpendiculares à orientação geral do rio.  

Actualmente verifica-se uma diminuição da extensão ocupada pelo sapal, como consequência da subida 
do nível do mar. A plataforma do sapal alto termina com frequência numa microarriba de erosão onde se 
verifica o efeito de sapa da ondulação por debaixo da zona radicular das plantas. A quase totalidade do 
sapal baixo de Spartina maritima que existia há algumas décadas atrás, foi destruído devido à erosão e 
já não existe actualmente. Verifica-se, entretanto, a formação de um novo nível de sapal baixo em 
posição visivelmente mais baixa do que a anterior. Este novo nível de sapal baixo pode observar-se em 
grandes extensões e apresenta uma descontinuidade evidente (microarriba) com o nível de sapal alto, o 
qual continua, actualmente, em erosão. Nas posições mais interiores do sapal verifica-se a entrada de 
água doce proveniente das ribeiras situadas nas cabeceiras dos pequenos vales que definem as áreas 
abrigadas onde se instalaram os sapais.  

Das posições mais baixas do sapal para o interior, onde os níveis de salinidade são mais baixos, 
encontramos a seguinte sucessão de permasigmeta (Figura 14): 

1. Spartinetum maritimae  

2. Puccinellio ibericae-Sarcocornietum perennis  

3. Halimiono portulacoidis-Sarcocornietum alpini  

4. Cistancho phelypaeae-Sarcocornietum fruticosae  

5. Inulo crithmoidis-Arthrocnemetum macrostachyi  

6. Polygono equisetiformis-Juncetum maritimi 

7. Limonietum lanceolati 

8. Frankenio laevis-Salsoletum vermiculatae  

9. Comunidade de Spartina patens  
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Figura 14 – Geopermasigmetum realizado no sapal de Vila Nova de Milfontes próximo da Praia das Furnas: 1 - Spartinetum maritimae; 2 - Puccinellio 

ibericae-Sarcocornietum perennis, 3 - Halimiono portulacoidis-Sarcocornietum alpini; 4 - Cistancho phelypaeae-Sarcocornietum fruticosae; 5 - Inulo 
crithmoidis-Arthrocnemetum macrostachyi; 6 - Polygono equisetiformis-Juncetum maritimi; 7 – Limonietum lanceolati; 8 - Frankenio laevis-Salsoletum 
vermiculatae; 9 – Comunidade de Spartina patens. 
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Paragem 4 – PRAIA de Almograve 

Neste local podemos observar a vegetação característica das arribas xistosas com escorrência 
permanente de água, as comunidades aero-halófilas características das arribas secas e ainda as 
comunidades próprias das dunas antigas sobrepostas à plataforma litoral xistosa. 

Nas comunidades dunares observa-se um mosaico de comunidades vegetais dependentes de uma 
maior ou menor espessura das areias e consequente afastamento da superfície das formações 
plistocénicas subjacentes. Nas áreas de maior espessura de areias ocorre o sabinal Osyrio 
quadripartitae-Juniperetum turbinatae com o camarinhal Rubio longifoliae-Corematetum albi como orla 
natural ou primeira etapa de substituição. Nos locais de menor espessura de areia ocorre o tomilhal/tojal 
endémico do distrito Costeiro Vicentino Thymo camphorati-Stauracanthetum spectabilis. Nas áreas mais 
protegidas pode também ocorrer o zimbral Daphno gnidii-Juniperetum navicularis. 

Nas arribas marítimas assinala-se a comunidade Spergulario rupicolae-Limonietum virgati onde 
frequentemente se observa Plantago macrorhiza.  

Nas arribas xistosas a escorrência permanente de água permite a existência de comunidades de áreas 
húmidas, por vezes turfosas. A microtopografia das arribas tem uma importância fundamental na 
organização espacial das comunidades vegetais das escorrências de água. No conjunto estas 
comunidades vegetais constituem um permasigmetum muito dependente da exposição, espessura dos 
microssolos, inclinação e condições de escorrência de água. 

Em geral constituem-se 3 tipos de biótopos. 

a) Na Formação Vermelha, ao nível do contacto com a superfície da plataforma talhada nos materiais 
Paleozóicos, constituem-se, em geral, as nascentes de água. Nestes locais, as areias apresentam 
sempre forte humidade e são colonizadas por Juncus acutus e Scirpus holoschoenus subsp. 
holoschoenus (Holoschoeno-Juncetum acuti) muitas vezes em povoamentos quase puros. 

b) No tecto e no sector mais interior das fendas e semigrutas (half caves) existentes nas paredes 
rochosas, o ensombramento é favorável à colonização pelas comunidades da Adiantetea. 

c) No sector inferior das semigrutas e microplataformas rochosas na parede da arriba onde o fraco 
declive origina a acumulação de um microssolo de natureza turfosa, colonizada por táxones 
característicos da classe Scheuchzerio-Caricetea fuscae (Figura 15). 

 

Os juncais de Scirpus holoschoenus subsp. holoschoenus 

São muito frequentes e apresentam sempre uma composição florística muito simples, dominada por 
Scirpus holoschoenus subsp. holoschoenus e Juncus acutus. A sua posição na arriba está dependente 
da existência de um solo húmido suficientemente profundo. As nascentes de água, no nível das areias 
da Formação Vermelha, são o único local onde essas condições se manifestam, pois de seguida a água 
escorre pela arriba e aí os microssolos não têm espessura suficiente para o desenvolvimento da 
comunidade. 

Em alguns locais podem observar-se afloramentos de materiais margosos do Miocénico, no contacto 
com os xistos do Paleozóico, cobertos pelas areias e arenitos da Formação Vermelha. Nestes casos, as 
margas podem encontrar-se ensopadas em água e constitui-se um mosaico de Tamarix africana com o 
juncal. Nestes casos torna-se evidente que a destruição do Polygono equisetiformis-Tamaricetum 
africanae conduz à instalação do juncal e assim se gera uma microssérie observável nas escorrências 
das arribas do sudoeste alentejano. 
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As comunidades brio-pteridofíticas 
Embora relativamente raras em toda a sua área de distribuição, as comunidades da classe Adiantetea, 
apresentam uma invulgar abundância nas arribas do sudoeste alentejano, como consequência das 
inúmeras nascentes que aí se constituem. Em regra as comunidades da Adiantetea (Didymodon 
spadicei-Adiantetum capilli-veneris) colonizam paredes rochosas com escorrência lenta de água rica em 
cálcio. Face às comunidades continentais, as arribas litorais apresentam um biótopo original, 
caracterizado pela elevada salinidade das águas de escorrência. Do ponto de vista florístico a 
diferenciação da comunidade litoral faz-se, no nível vascular através da elevada dominância de Samolus 
valerandi, associada às águas salobras e no nível briofítico, pela presença de dois musgos; Didymodon 
spadiceus (única área de ocorrência em Portugal) e Eurhynchium speciosum, espécie pouco vulgar que 
nas arribas do sudoeste é muito frequente. 

Para além das espécies referidas, os inventários realizados detectaram, também, companheiras das 
comunidades da Scheuchzerio-Caricetea fuscae, cuja na presença nas comunidades briofíticas da 
Adiantetea é pouco habitual. A presença destas companheiras é mais evidente nos locais onde a 
semigruta não é tão evidente, (está mais esbatida) e as plantas transgressivas podem entrar mais 
facilmente na Adiantetea. No entanto, mesmo nos locais em que as semigrutas e as fendas são mais 
evidentes, verifica-se sempre a presença de algumas espécies transgressivas, pois a orientação das 
arribas (geralmente expostas a Poente), permite a sua iluminação pelos raios solares do fim do dia, em 
que o ângulo de incidência permite a penetração no interior da maioria das fendas e das semigrutas. 

 

A vegetação turfosa 

Nas microplataformas ou em sectores menos inclinados da arriba, onde se verifica a possibilidade de 
acumulação de matéria orgânica, formam-se microssolos permanentemente encharcados. Estes 
biótopos são colonizados por vegetação da classe Scheuchzerio-Caricetea fuscae que corresponde a 
versões empobrecidas da comunidade Anagallido tenellae-Juncetum bulbosi, a qual ocorre em algumas 
depressões interdunares húmidas com solos turfosos, em posição mais interior. Nas arribas, o Anagallido 
tenellae-Juncetum bulbosi é dominado por Carex demissa, Juncus bulbosus e Anagallis tenella, 
acompanhada por Leontodon taraxacoides, Leontodon longirostris e Leontodon tuberosus, sempre com 
grande dominância. 

A sobrevivência desta comunidade está dependente da manutenção da escorrência de água, sobretudo 
durante o Verão. Trata-se de vegetais de óptimo Atlântico, mas que migram para sul durante os 
interestádios de clima húmido da última glaciação (Würm) e que, com a progressiva instalação de 
condições climáticas tipicamente mediterrânicas, se acantonou a estes locais de permanente humidade. 
Desta forma podemos designar esta vegetação como relicta. 
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Figura 15 – Mosaico de comunidades vegetais típico das arribas do sudoeste alentejano, com escorrência permanente de água. 1 – Thymo camphorati-
Stauracanthetum spectabilis; 2 – Holoschoeno-Juncetum acuti; 3 – Anagallido tenellae-Juncetum bulbosi; 4 – Didymodon spadicei-Adiantetum capilli-
veneris; 5 – Loto cretici-Ammophiletum australis (Extraído de Neto et al., 2007). 
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Paragem 5 - CABO SARDÃO (CAVALEIRO) 

Nesta paragem podemos observar uma pequena plataforma litoral bem conservada (43-47 m), onde está 
instalado o Farol do Cabo Sardão. As arribas xistosas registam uma altitude considerável de 40 m sobre 
o mar pelo que, nos vegetais que colonizam a plataforma litoral são bem evidentes as deformações 
provocadas pelos ventos dominantes. O campo de dunas antigas situado na plataforma litoral de topo da 
arriba, está sobreposto às formações detríticas do Plio-Plistocénico, e apresenta-se descontínuo e de 
fraca espessura. Desta forma podemos observar um mosaico de comunidades vegetais dependentes da 
maior ou menor espessura das areias e do maior ou menor afastamento da arriba. A primeira banda de 
vegetação no topo da arriba em litossolos derivados de xistos ou das formações detríticas plio-
plistocénicas é ocupada pela comunidade aero-halina dominada pelo endemismo costeiro vicentino 
Dittrichia maritima: 

Dittrichietum maritimae 

 

Por detrás desta comunidade instala-se um mato em que predomina o endemismo Cistus palhinhae em 
solos erodidos: 

Genisto triacanthi-Cistetum palhinhae 

 

Nos solos arenosos relativamente mais profundos ocorre um mato de Stauracanthus spectabilis, Corema 
album, Thymus camphoratus, Halimium alyssoides, etc. 

Thymo camphorati-Stauracanthetum spectabilis 

 

Entre as clareiras deste mato observam-se as comunidades dunares camefíticas de dunas semifixas:  

Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis  

e a comunidade hemicriptofítica dominada por Corynephorus canescens var. maritimus:  

Herniario maritimae-Corynephoretum maritimi 
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Paragem 6 - SÍTIO DA CASCATA (VILA NOVA DE MILFONTES) 

A cascata de Vila Nova de Milfontes situa-se na cabeceira de um vale de fundo plano (colmatado), 
perpendicular ao vale do rio Mira e na sua margem esquerda (próximo da praia das Furnas). Trata-se de 
um vale estrutural que se desenvolve numa falha de orientação Norte-Sul. O vale apresenta um fundo 
plano devido à colmatação provocada pelos sedimentos transportados pelo curso de água de carácter 
temporário e pelos sedimentos do rio Mira sujeito ao efeito das marés neste sector terminal. A 
transgressão Flandriana ao provocar uma invasão de águas fluvio-marinhas na parte terminal do rio Mira, 
provocou uma subida no nível de base deste rio a qual teve como consequência uma diminuição da 
capacidade e da competência das suas águas e deposição da carga sedimentar neste sector terminal. O 
vale da ribeira da cascata sofreu o mesmo fenómeno e como consequência o seu fundo foi colmatado 
por sedimentos fluvio-marinhos possivelmente com grande espessura. Na parte terminal de contacto com 
o rio Mira o vale da ribeira da cascata apresenta a máxima largura com cerca de 160 m. Esta largura vai 
diminuindo para sul, numa extensão de 365 m, até ao sítio da cascata a partir de onde o ribeiro se 
encaixa definindo um valeiro apertado com vertentes xistosas de elevado comando a leste e a oeste 
(correspondentes às paredes da falha). Na parte terminal do vale a penetração da água do mar permitiu 
a instalação de vegetação típica de sapal sobre as plataformas lodosas. A construção da estrada da 
praia das Furnas modificou toda a circulação hidrológica no sector terminal da ribeira da cascata e o 
talude da estrada constituiu uma barreira à penetração da água salgada. Desta forma a vegetação dos 
sapais baixo e alto desapareceram na totalidade e actualmente apenas é possível observar alguns 
juncais de Juncus acutus, de Juncus maritimus e de Spartina patens. 

Deixando a parte terminal do vale e caminhando para sul a influência da toalha freática salgada é nula e 
desenvolve-se uma vegetação típica de áreas palustres, embora muito degradada pela influência 
antrópica. Podemos observar as seguintes associações no fundo plano do vale (Figura 16): 

1. Viti viniferae-Salicetum atrocinereae  

2. Galio palustris-Caricetum lusitanicae  

3. Typho angustifoliae-Phragmitetum australis 

 

Nas vertentes do vale da ribeira da cascata podemos observar duas catenas de vegetação consoante 
nos encontramos no sector mais aberto do vale em situação mais xérica ou nas situações mais interiores 
onde o vale fecha. Assim podemos observar no sector inicial do vale, próximo da foz da ribeira da 
cascata, uma vertente inclinada com solos litólicos e coluviossolos derivados de xistos do Paleozóico. A 
grande percentagem de argilas de forte expansibilidade, derivadas dos xistos argilosos, justifica as 
propriedades vérticas do solo e consequentemente a vegetação potencial é dominada por um zambujal 
em cujo sub-bosque é frequente a ocorrência de Osyris lanceolata. O Viburno tini-Oleetum sylvestris 
desenvolve-se por toda a vertente praticamente até à plataforma de topo, situada a uma altitude que 
varia entre os 30 e 40 m.  

Defronte a Vila Nova de Milfontes (Odemira), coluviossolo profundo argiloso, 5 m, W, 200 m2, 100% de 
cobertura, características: 4Olea sylvestris, 4Pistacia lentiscus, 3Olea sylvestris (frut.), 2Rhamnus 
alaternus, Ephedra fragilis (dif. subass.), 2Smilax altissima, 2Rubia longifolia, 1Osyris lanceolata (dif. 
subass.), 1Coronilla glauca, 1Ruscus aculeatus, 1Asparagus aphyllus, 1Acanthus mollis, 1Arum italicum, 
+Phillyrea angustifolia, +Phillyrea latifolia, +Lonicera implexa, +Hedera iberica, +Tamus communis, 
+Asplenium onopteris; companheiras: 2Opuntia sp., +Iris foetidissima, +Geranium purpureum, +Oxalis 
pes-caprae. 

A plataforma que se desenvolve a partir do sector mais elevado da vertente está atapetada por areias 
dunares e aí podem observar-se os tojais psamófilos Thymo camphorati-Stauracanthetum spectabilis 
subseriais dos sobreirais sobre areias Oleo sylvestris-Quercetum suberis. Quando nos deslocamos pelo 
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fundo do vale, para sul, o vale torna-se mais fechado e a menor xericidade justifica o desaparecimento 
dos zambujais. No seu lugar ocorrem carvalhais de carvalho-cerquinho no sector basal da vertente 
(comunidade de Osyris lanceolata e Quercus broteroi) que têm como orla loureirais (Vinco difformis-
Lauretum nobilis) os quais são muito frequentes em toda a área. Caminhando para o topo da vertente os 
cercais, em situação claramente edafo-higrófila, dão lugar aos sobreirais climatófilos Teucrio baetici-
Quercetum suberis. Os locais de maior inclinação e exposição (normalmente pequenas paredes xistosas 
muito fissuradas) são ocupados por Picris algarbiensis e Cheirolophus sempervirens (Senecioni lopezii-
Cheirolophetum sempervirentis). No sector mais elevado da vertente, próximo do contacto com a 
plataforma litoral coberta por areias, reaparecem os zambujais próprios das situações mais xéricas de 
Oleo sylvestris-Quercetum suberis. 

 

Cercal: comunidade de Osyris lanceolata e Quercus broteroi. 

Defronte a Vila Nova de Milfontes (Odemira), coluviossolo profundo, 5 m, NW, 400 m2, 100% de 
cobertura, características: 5Quercus broteroi, 5Hedera iberica, 3Laurus nobilis, 3Ruscus aculeatus, 
2Smilax altissima, 2Asplenium onopteris, 2Arisarum simorrhinum, 1Quercus x marianica, 1Quercus 
rivasmartinezii, 1Arbutus unedo, 1Olea sylvestris, 1Phillyrea latifolia, 1Osyris lanceolada, 1Rubia 
peregrina, 1Carex distachya, +Myrica faya, +Phillyrea angustifolia, +Rhamnus alaternus, +Pistacia 
lentiscus, +Quercus coccifera, +Euphorbia characias, +Asparagus aphyllus; companheiras: 1Vinca 
difformis, +Rubus ulmifolius, +Cheirolophus sempervirens, +Teucrium scorodonia, +Brachypodium 
sylvaticum, +Picris spinifera, +Tamus communis, +Arum italicum, +Silene latifolia, +Smyrnium olusatrum, 
+Margotia gummifera, +Narcissus calcicola.  
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Figura 16 – Catena de vegetação no vale da “Ribeira da Cascata”, próximo da Praia das Furnas (Vila Nova de Milfontes). 1 - Typho angustifoliae-

Phragmitetum australis; 2 - Galio palustris-Caricetum lusitanicae, 3 - Viti viniferae-Salicetum atrocinereae; 4 - Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii; 5 - 
Vinco difformis-Lauretum nobilis; 6 – Comunidade de Osyris lanceolata e Quercus broteroi; 7 - Teucrio baetici-Quercetum suberis; 8 – Senecio lopezii-
Cheirolophetum sempervirentis. 
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Paragem 7 - PRAIA DAS FURNAS (VILA NOVA DE MILFONTES) 

A praia das Furnas situa-se na parte sul da foz do rio Mira claramente numa situação de abrigo criada 
pelo facto de a arriba litoral, com altitude máxima de 30 m, se afastar da costa e apresentar uma 
orientação Sudoeste-Nordeste. Desta forma quer os sedimentos transportados pela deriva litoral Norte-
Sul (normal na costa ocidental Portuguesa), quer os transportados pelo rio Mira, depositam-se em todo 
este sector de abrigo, desde o início da transgressão Flandriana. A praia cresceu gradualmente até 
atingir a actual situação de equilíbrio e portanto podemos incluí-la na unidade das areias de deposição 
recente, claramente pós-Würmianas, que não apresentam fenómenos de podzolização ou ferruginização, 
como sucede com as capas arenosas e dunas do topo das arribas. Devido ao facto das arribas xistosas 
se situarem em posição mais interior do que sucede normalmente em toda a costa para sul de Sines, a 
largura da faixa arenosa correspondente à praia e dunas instáveis, penestabilizadas e estabilizadas é 
muito maior do que na quase totalidade das praias do Alentejo litoral definidas apenas por um talude 
arenoso encostado às arribas. Assim podemos observar toda a sucessão de comunidades vegetais 
desde a praia alta com comunidades anuais halonitrófilas de Cakile maritima e vivazes de Elytrigia 
boreoatlantica até às dunas estabilizadas interiores com Juniperus turbinata.  

 

A vegetação pioneira instala-se na transição praia-média/praia-alta onde a estabilidade temporária de 
final da Primavera e Verão permite o desenvolvimento de plantas anuais halonitrófilas:  

Salsolo kali-Cakiletum maritimae 

 

Ainda na praia alta, nas áreas planas penetradas pelas águas salgadas durante as marés vivas e nas 
tempestades, aparecem as primeiras comunidades vivazes dominadas por hemicriptófitos e geófitos: 
Elytrigietum junceo-boreoatlanticae 

 

Nas pequenas dunas de obstáculo, da praia alta, (nebkas da praia alta) instalam-se as primeiras 
comunidades vivazes de geófitos e hemicriptófitos muito raramente ou nunca atingidas directamente pela 
ondulação, mas sujeitas a uma enorme instabilidade do substrato arenoso (mobilidade das areias). Esta 
vegetação, dominada por Ammophila australis coloniza também as cristas das ondulações da duna 
branca ou instável, em posição imediatamente para o interior relativamente à superfície da praia alta:  

Loto cretici-Ammophiletum australis 

 

Quando caminhamos para o interior a estabilidade das dunas aumenta assim como a termofilia e diminui 
a acção da salsugem pelo que se criam condições favoráveis à instalação das primeiras comunidades 
camefíticas (de arbustos baixos), ricas em endemismos. Trata-se da duna cinzenta ou penestabilizada 
onde as partículas arenosas apenas se movimentam nos corredores ou em pequenas clareiras:  

Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis 

 

Nas clareiras da duna cinzenta, desenvolve-se uma comunidade vegetal dominada exclusivamente por 
plantas anuais. Apenas durante a Primavera existem condições de humidade e de temperatura 
favoráveis à germinação destas pequenas plantas efémeras. A germinação das sementes está 
dependente das condições de temperatura e humidade e portanto o desenvolvimento destas 
comunidades não é o mesmo todos os anos em termos de taxa de cobertura, diversidade de espécies e 
período de desenvolvimento na Primavera. Nos anos em que a Primavera é particularmente seca estas 
comunidades podem mesmo não se desenvolver ou então ocorrem de forma muito incipiente. Nos anos 
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em que as chuvas são tardias (na Primavera) podemos observá-los mesmo na entrada do Verão: 
Herniario algarvicae-Linarietum ficalhoanae 

 

Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae 

Nas posições mais interiores da Praia das Furnas, próximo do contacto com a arriba xistosa 
desenvolvem-se os zimbrais psamófilos de Juniperus turbinata. Esta formação arbustiva alta ocorre nas 
áreas mais afastadas da influência do mar em situações de completa estabilidade das areias (duna 
estabilizada ou duna verde). Trata-se da formação vegetal de maior evolução em todo o ecossistema 
dunar encontrando-se já numa situação pré-florestal (apresenta estrato herbáceo de sombra e 
trepadeiras). De todas as comunidades observadas nas areias da Praia das Furnas esta é a única que 
apresenta lógica serial ou seja, etapas de substituição. Todas as outras comunidades vegetais 
analisadas definem-se como permasigmetum. 

O zimbral encontra-se claramente em situação de recuperação, nos sectores mais interiores do sistema 
dunar. Nos últimos anos a extensão ocupada por esta comunidade tem aumentado de forma significativa 
devido à colocação de um passadiço de acesso à praia. Na situação anterior, o facto de as pessoas 
atravessarem o cordão dunar de forma aleatória com o consequente pisoteio, conduziu a uma 
degradação muito evidente da vegetação e os zimbrais sofreram uma forte redução. Na actualidade é 
evidente uma recuperação geral de todas as comunidades vegetais em termos de estrutura, de taxa de 
cobertura e de composição florística. 

 

Ainda nas posições mais interiores do sistema dunar ocorre o camarinhal como etapa de substituição ou 
orla natural do zimbral:  

Rubio longifoliae-Corematetum albi 

 

O zimbral de Juniperus turbinata, como comunidade pré-florestal que é, apresenta um estrato herbáceo 
dominado por espécies de sombra, de desenvolvimento primaveril. Este é particularmente evidente nos 
locais onde existe uma franca acumulação de matéria orgânica na superfície do solo. Este estrato 
herbáceo apresenta uma clara dominância de espécies subnitrófilas como consequência dos animais 
que frequentam estes espaços, da acumulação de lixos transportados pelo vento e da matéria orgânica 
fornecida pelo zimbral:  

Geranio purpurei-Galietum minutuli 

 

No contacto entre o cordão dunar e a arriba xistosa desenvolvem-se coluviossolos derivados dos 
materiais que se desprendem da vertente e se acumulam na base, por gravidade, mas também das 
coluviões transportados pelas linhas de águas torrenciais que sulcam a parede rochosa. Nestas 
coluviões, misturadas com alguma areia transportada pelo vento a partir do cordão dunar, desenvolve-se 
um carrascal/zimbral de Juniperus turbinata e Quercus coccifera o qual ocorre também nas dunas 
consolidadas do Malhão e Aivados: 

Querco cocciferae-Juniperetum turbinatae 
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Figura 17 – Sucessão das comunidades vegetais do litoral para o interior até ao contacto com a arriba xistosa na Praia das Furnas (Vila Nova de 
Milfontes). 
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Clissérie altitudinal  

 

Apresenta-se na Figura 18 a clissérie altitudinal da área de estudo, segundo a orientação Oeste-Este, 
ilustrando a disposição das séries e permasséries entre o litoral a sul de V.N. de Milfontes e a Serra de 
S. Luís, ao longo do gradiente altitudinal (e também de distância á linha de costa) que atravessa o 
Distrito Costeiro Vicentino e penetra ainda nas vertentes ocidentais do Distrito Serrano-Monchiquense. 

Assim, as comunidades representadas incluem, seguindo a orientação anteriormente referida:  

1 a 3 - Comunidades da geopermassérie dunar (Elytrigietum junceo-boreoatlanticae; Loto cretici-
Ammophiletum australis; Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis) 

4 - Osyrio quadripartitae-Junipero turbinatae S. 

5 – Querco cocciferae-Junipero turbinatae S. 

6 – Comunidade(s) da Crithmo-Limonietea 

7 – Genisto triacanthi-Cistetum palhinhae 

8 – Oleo sylvestris-Querco suberis S. (ephedretosum fragilis) 

9 – Viburno tini-Oleo sylvestris S. 

10 – Comunidade de Osyris lanceolata e Quercus broteroi 

11 – Geopermassérie halófila (Puccinellio ibericae-Sarcocornietum perennis, Cistancho 
phelypaeae-Sarcocornietum fruticosae, Inulo crithmoidis-Arthrocnemetum macrostachyi, 
Cistancho phelypaeae-Suadetum verae, Limonietum lanceolati, Polygono equisetiformis-
Juncetum maritimi) 

12 – Teucrio baeticae-Querco suberis S. (centauretosum crocatae) 

 

 



 

40 

 

 

Figura 18 – Clissérie altitudinal da área de estudo, segundo a orientação Oeste-Este, entre o litoral a sul de V.N. de Milfontes e a Serra de S. Luís 

Comunidades 1 a 3: geopermassérie dunar (1 - Elytrigietum junceo-boreoatlanticae; 2 - Loto cretici-Ammophiletum australis; 3 - Artemisio crithmifoliae-
Armerietum pungentis); 4 - Osyrio quadripartitae-Junipereto turbinatae S.; 5 – Querco cocciferae-Junipero turbinatae S.; 6 – Comunidade(s) da Crithmo-

Limonietea; 7 – Genisto triacanthi-Cistetum palhinhae; 8 – Oleo sylvestris-Querco suberis S.; 9 – Viburno tini-Oleo sylvestris S. (ephedretosum fragilis);. 
10 – Comunidade de Osyris lanceolata e Quercus broteroi; 11 – Geopermassérie halófila (Puccinellio ibericae-Sarcocornietum perennis, Cistancho 
phelypaeae-Sarcocornietum fruticosae, Inulo crithmoidis-Arthrocnemetum macrostachyi, Cistancho phelypaeae-Suadetum verae, Limonietum lanceolati, 
Polygono equisetiformis-Juncetum maritimi); 12 – Teucrio baeticae-Querco suberis S. (centauretosum crocatae). 

 

 

DistritoCosteiro Vicentino,  
Sect. Algarvio,  
Subprov. Gaditano-Algarviense;  
Prov. Lusitano-Andaluza Litoral 
 

DistritoSerrano-Monchiquense 
Subsect. Alentejano-Monchiquense 
Sect. Mariânico-Monchiquense;  
Subprov. Luso-Estremadurense;  
Prov. Mediterrânica Ibérica Ocidental,  

São Luís 

Rio Mira 

Furnas  
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