
Sistema de vegetação

 Estou sobre a duna frontal, com a consciência pesada de ter trazido o meu carro até um 
parque de estacionamento demasiado grande e descoberto de vegetação mesmo no seu 
sopé.Descaracterização, desleixo, lei do menor esforço são palavras que me vem á cabeça.Rasgo 
e vulnerabilidade tambem me ocorrem. Relembro o verão passado junto à Comporta, um sistema 
dunar quase intacto e a sensação reconfortante de o percorrer. A beleza e a compreensão dos 
funcionamentos não se encontra desligada. Desço, ganhando coragem para uma caminhada por 
entre a mata ao fundo, brilhante  sobre a luz de fim de tarde . O factor intransponível torna as 
realidades invísiveis. A mata de S.João torna-se num espaço-aventura-labiríntico. Poucas clareiras 
, poucos pontos de referência , uma vegetação monótona densa de acacial,  trilhos de areia que 
vezes de mais terminam num matagal. Dois caminhos indicam direcções opostas. Qual seguir? De 
repente umas ruínas. A fábrica de dinamite.Uma clareira isolada que nos inunda de claridade e 
desafogo. De soslaio encontro uma uma vala cheia de água. Continuo caminho. Ao fundo, por 
entre as manchas de pinheiros livres de acácias, vê-se o rio. Volto, procuro o seu encalço, quero 
chegar perto dele. Um muro real. Estamos num terreno privado, quase me tinha esquecido.
 A vegetação  contribui de forma decisiva na estabilização do sistema dunar. É o seu 
desenvolvimento e manutenção que permite fixar as areias. Á medida que se instala uma vegeta-
ção pioneira, o teor de matéria orgânica eleva-se e inicia-se o processo de pedogénese ( formação 
de solo), permitindo uma consolidação eficaz do sistema dunar, a partir de  estádios sucessivos de 
desenvolvimento de vegetação - série  de vegetação. Quanto menor a pressão exercida sobre o 
sistema dunar mais rápido e eficaz se torna este processo . De uma forma geral  a colonização por 
vegetação e o aumento da complexidade ecológica do sistema é lento, uma vez que as plantas 
minimizam os recursos retirados do solo crescendo a um ritmo pouco elevado. A flora caraterística 
destes sistemas apresenta um conjunto de particularidades que lhe permitem resistir á salsugem, 
ventos, escassez de nutrientes e reduzida disponibilidade de água. 
 O coberto vegetal da faixa de território em estudo é caracterizado por uma colonização da 
duna frontal por espécies como o Estorno, Feno das Areias,Cordeiro do Mar e Cardo Marítimo. 
Sobre o espaço inter-dunar e dunas interiores ocorre uma cunha artificial de acácia de grande 
extensão e manchas de associações; pinheiro manso, pinheiro do alepo, eucalipto na qual a acácia 
esta quase sempre presente. Das espécies utilizadas nas campanhas de fixação de dunas, a 
acácia encontrou condições particulares de desenvolvimento tornando-se infestante, impedindo o 
desenvolvimento de um coberto vegetal com maior valor ecológico. Por outro lado a extensão da 
Acácia tornou difícil as operações de limpeza e manutenção, criando zonas particularmente intran-
sponíveis.
 A ocupação do sistema dunar (extremamente frágil do ponto de vista ecológico) por comu-
nidades de plantas adaptadas ás condições que o caracterizam só é possível se a pressão 
pedonal, viária e construtiva for reduzida, permitindo o seu desenvolvimento livre de constragimen-
tos. 
 No lugar em estudo verifica-se desleixo e desordemento de diversos elementos que estru-
turam a vida das pessoas mas que não se encontram estudados em termos de localização, 
conceito e materialidade para o contexto a que se destinam. A duna primária e as dunas interiores 
encontram-se assim seccionadas e atravessadas por multiplos caminhos e contruções que ao 
promover passagens e estadias sobre o sistema reduzem o número de indivíduos e de comuni-
dades vegetais que poderiam existir.
 Torna-se necessário realizar a regeneração da vegetação, seguindo a série fito-climacica 
de forma a aumentar valor ecológico das comunidade de flora e fauna instaladas e paralelamente 
adaptar/regenerar as nossas ocupações  de forma a que não comprometam a dinâmica de um 
sistema extremamente frágil, mas que cumpre, sem custos económicos, a simples  mas importante 
acção de proteger as ocupações humanas do avanço do mar. Ao regenerar podemos também 
simultaneamente definir ambas as morfologias, vegetais e construidas  de forma a usufruirmos do 
presente e do futuro neste espaço de acordo com os desejos e opções que nos ocupam.

Unidades geomorfológicas

 As unidades geomorfológicas delimitadas na área em estudo correspondem:
aplanação litoral -caracterizada pelo extenso  areal de praia, cordão dunar e dunas interiores que 
constituem uma linha de defesa natural contra a erosão costeira ( evolução ja retratada neste 
trabalho tanto ao nível dos processos naturais como antrópicos). O sistema encontra-se parcial-
mente destruído por acção humana e erosão eolica/marinha. Constítui  um espaço reserva de 
permeabilidade, tanto pela porosidade das areias que o contituem como pelo facto dos aquíferos 
se encontrarem próximo da superfície.

arriba fossil- A arriba confina a  aplanação litoral tendo deixado de sofrer a acção directa do mar 
que a modelou, demarcando no tempo e na sua estratificação as diferentes glaciações e desglacia-
ções ocorridas e por conseguinte, os distintos níveis a que se encontrava o mar. No seu topo é 
possível identificar praias suspensas correspondentes a períodos geológicos distintos do 
actual.Encontra-se sujeita á acção erosiva do vento ,da precipitação e da gravidade. A pressão 
urbana  tem sido um factor que tem contríbuido  para a sua destabilização.

Vale aluvionar- A Ribeira da Enxurada que desagua directamente no rio Tejo,passando pela vila da 
Trafaria ondo outrora se encontrava a descoberto (actualmente esta encanada)  configura um vale 
de terrenos férteis, onde ainda hoje é possível identificar zonas agrícolas
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figura.91 Ruínas da antiga fabrica de dinamíte situada no interior da mata de S.João figura.92 Contraste entre luz e sombra no interior da mata de S.João 

figura.93 Trilho de terra atravessando clareira no interior da mata de S.João figura.94 Divergência de caminhos no interior da mata de S.João 

figura.95 Limite da Mata de S.João com a Cova do Vapor figura.96 Ausência de manutenção da mata e proliferação da Acácia.
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