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RESUMO 
 

Este trabalho empreende a elaboração de um estudo integrado da dinâmica das 

comunidades vegetais, dos habitats da Rede Natura 2000 e, num nível mais geral, da 

paisagem dos Sítios Estuário do Sado e Comporta/Galé. Pretendeu-se desenvolver e 

aplicar diferentes metodologias de análise assente em Tecnologias de Informação 

Geográfica (TIG) e Modelação Geográfica ao nível da estrutura e dinâmica dos 

habitats naturais e seminaturais e da paisagem, para investigar questões científicas 

relevantes para a gestão e restauro ecológico da paisagem enquanto mosaico de 

ecossistemas.  

A análise da estrutura e dinâmica espaciotemporal (baseada em indicadores de 

paisagem, Cadeias de Markov acopladas a um algoritmo de Autómatos Celulares) 

permitiu evidenciar as grandes alterações que se operaram ao longo do tempo. As 

paisagens dos setores analisados nos anos de 1958, 1990 e 2007 apresentam 

padrões distintos: no setor 1 verificou-se uma evolução para um aumento de 

heterogeneidade (entre 1958 e 2007); no setor 2, evoluiu no sentido de uma maior 

homogeneidade (entre 1958 e 1990) e posteriormente a paisagem sofreu um ligeiro 

aumento dos níveis de fragmentação (entre 1990 e 2007); enquanto que a paisagem 

do setor 3 evidenciou um aumento da sua diversidade. Salienta-se o caso particular 

dos ecossistemas de sapal do Estuário do Sado, onde se identificaram elevadas taxas 

de erosão e recuo dos sapais. 

Os resultados obtidos pela modelação preditiva ao nível da comunidade 

('classification-then-modelling') permitiu a quantificação e avaliação da adequabilidade 

territorial da Vegetação Natural Potencial. A modelação desenvolvida possibilitou um 

melhor conhecimento da posição das séries de vegetação ao longo de gradientes 

ambientaise as respostas preditivas às variáveis geologia, solos e altitude. 

Do mesmo modo que os resultados obtidos com a aplicação de Deteção Remota 

evidenciam as diversas vantagens desta relativamente às usuais técnicas de 

interpretação visual de imagem, possibilitando a harmonização de procedimentos 

metodológicos na produção de cartografia de habitats com elevado nível de detalhe à 

escala local. 

Conclui-se que a integração de TIG e Modelação Geográfica revela-se fundamental na 

estruturação e fundamentação de intervenções nos habitats e paisagem, 
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particularmente em contextos de perturbação por atividades humanas, apresentando-

se alguns exemplos concretos encontrados na região estudada. 

 

Palavras-chave:  Habitats, Paisagem, Estrutura e Dinâmica, Tecnologias de 

Informação Geográfica, Modelação Preditiva, Geossimulação. 
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ABSTRACT 
 

The present thesis undertakes the development of an integrated study on plant 

communities’ dynamics, of the Natura 2000 habitats, and the landscape of Sado 

Estuary and Comporta/Gale Sites. A study regarding the spatial and temporal 

dynamics was developed in order to understand the impact of the landscape evolution 

and human action in the current structure and spatial distribution of plant communities 

and habitats.  

This study aims to develop and apply different analytical methodologies based on GIT 

and Geographical Modeling for the assessment of landscape structure and dynamics, 

to investigate the relevant scientific questions regarding the management and 

ecological restoration of the landscape, as a mosaic of ecosystems. 

The specific objectives and the most relevant results are: i) To increase knowledge 

about the landscape of the Sado Estuary and Comporta Gale Sites; ii) To produce 

updated vegetation and habitats maps, aiming to improve and contribute to a better 

spatial planning of the Sites: a methodological approach to produce automated habitat, 

synphytosociological and geosynphytosociological mapping is proposed; iii) To 

evaluate the main spatial and temporal dynamics of natural and semi-natural habitats 

and their relation with land use and land cover changes; iv) To evaluate the 

contribution of the analysis of the structure and dynamics to management and 

restoration of habitats and landscape; v) To evaluate the contribution of the study of 

Potential Natural Vegetation, determined by the Predictive Modeling techniques to 

landscape management and restoration; vi) To evaluate the contribution of Integrated 

Phytosociology and Remote Sensing to the management and monitoring of Natura 

2000 habitats at local scale: it is proposed a methodological approach to environmental 

diagnosis, for studying and assessing habitat ecological quality and their conservation 

status; vii) To analyze the main factors that contributed to the habitats and landscape’s 

evolution: definition of planning, management and restoration strategies. 

The analysis of the structure and spatiotemporal dynamic (based on landscape 

metrics, Markov chains coupled with an algorithm of Cellular Automata) has highlighted 

the great changes that have taken place over time. The landscapes of the analysed 

sectors in the years of 1958, 1990 and 2007 show different patterns: sector 1 showed 

an increase of heterogeneity (between 1958 and 2007); sector 2 developed in a way of 

a greater homogeneity (between 1958 and 1990) and later on the landscape showed a 



 

Resumo e Abstract | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos 
Sítios Estuário do Sado e Comporta/Galé  

36 

 

slight increase of the fragmentation levels (between 1990 and 2007); whereas the 

landscape of sector 3 showed an increase of its diversity. It is noteworthy the particular 

case of the Sado Estuary salt marsh ecosystems, where it was possible to confirm the 

high rates of erosion and retreat due to the combined effect of sea-level rise, lagoon 

seiche, anthropic occupation of the estuary shores, and the impact of several economic 

activities. 

The results obtained using the strategy of predictive modeling at the community level 

('classification-then-modelling') has allowed for the quantification and evaluation of the 

Potential Natural Vegetation territorial adequability. The performed modeling strategy 

allowed for a better knowledge of the exact position of vegetation series throughout 

environmental gradients, and it was notable the predictive responses to geology, soils 

and altitude variables. 

In the same way the results obtained with the application of Remote Sensing showed 

the several advantages of this technique regarding the usual techniques of image 

visual interpretation, allowing for the harmonization of methodological procedures in the 

production of the mapping of habitats with a high level of detail at the local scale. 

The most important conclusion is that the integration of (GIT) and Geographic Modeling 

revealedto be crucial to substantiate and to structure any intervention on the habitats 

and landscape, particularly in contexts of disturbance due to human activities. 

Examples of specific cases found in the region are presented. 

 

Key Words:  Habitats, Landscape, Structure and Dynamics, Geographic Information 

Technologies, Predictive Modeling, Geosimulation, PotentialNatural Vegetation 

Mapping, Landscape Planning and Management. 
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CAPÍTULO I - Introdução 

1.1. Preâmbulo 
 

Um percurso académico anterior ligado à Engenharia Biofísica com especialização em 

Tecnologias de Informação Geográfica (TIG) e à Biologia da Conservação 

determinaram o interesse pessoal em estudar a estrutura e dinâmica dos habitats 

naturais, seminaturais e paisagens dos Sítios de Importância Comunitária (SIC) 

‘Estuário do Sado’ e ‘Comporta / Galé’ e as suas relações com o Planeamento e 

Ordenamento do Território. 

O uso e a ocupação do solo constituem o mais conjuntural de todos os elementos que 

caracterizam espacialmente o território. Quer se trate de habitats naturais, quer de 

outra estrutura de caráter antrópico, a sua estabilidade temporal é baixa. Isto 

determina que cada mancha ou mosaico de habitats constitui um objeto pouco estável, 

existindo a necessidade de uma constante monitorização da sua estrutura, dinâmica, 

qualidade ecológica e estado de conservação, tal como uma permanente atualização 

da sua expressão no território.  

Neste sentido, com a presente dissertação pretende-se implementar uma abordagem 

focada na integração dos fundamentos e conceitos das Ciências da Vegetação, 

Ecologia da Paisagem e Ciências da Informação Geográfica (CIG), para o 

desenvolvimento e aplicação de metodologias de análise dos mosaicos de habitats, 

paisagem e das principais dinâmicas espaciotemporais ocorrentes no território 

estudado. Será contextualizada a importância de um melhor e mais detalhado 

conhecimento do território, das suas principais estruturas ecológicas e dinâmicas de 

uso e ocupação do solo, de modo a maximizar o significado passado e presente dos 

habitats naturais, seminaturais e paisagem existentes e classificados. 

A opção por esta linha de investigação é alicerçada nos paradigmas de uma Geografia 

moderna, onde é intenção do autor congregar as potencialidades das metodologias e 

tecnologias emergentes provenientes de outros ramos do conhecimento, tal como 

demonstrar a mais-valia da sua incorporação na análise de padrões espaciais 

ocorrentes nos habitats naturais e seminaturais que integram a Rede Natura 2000. 

Neste contexto, a dissertação foi posicionada e fundamentada nas novas tendências 

das Ciências da Vegetação, Ecologia da Paisagem e das Ciências de Informação 
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Geográfica, refletidas ao nível de uma crescente integração de novas metodologias 

analíticas, pretendendo-se contribuir para a: 

a) Quantificação de padrões espaciais, ao nível da estrutura e de dinâmica 

espaciotemporal, de forma a identificar diferenças significativas e determinar as 

relações dos processos funcionais nos padrões dos habitats naturais, seminaturais e 

paisagem. A abordagem da estrutura e dinâmica da paisagem permitirá determinar 

não só quantitativamente as alterações operadas ao longo do tempo, mas também 

encontrar as causas dessas mesmas alterações. 

b) Modelação preditiva da Vegetação Natural Potencial (VNP) suportada numa 

multiplicidade de algoritmos estatísticos e de aprendizagem automática (‘machine 

learning’) com interligação às TIG. A espacialização do conceito de VNP no território 

estudado será crucial para a análise e aprofundamento das caraterísticas biofísicas 

onde diferentes séries de vegetação coexistem devido a uma preferência ecológica, e 

demonstrar a sua aplicabilidade no restauro ecológico dos habitats naturais e 

seminaturais sujeitos à ação antrópica. 

c) Integração da Deteção Remota (DR) na monitorização das suas áreas 

(localização, tamanho) e estrutura e função (em particular ao nível das suas 

caraterísticas estruturais) dos habitats da Rede Natura 2000. A demonstração das 

valências provenientes da DR Multi-espectral constitui uma oportunidade para a 

consolidação e harmonização de procedimentos metodológicos na produção de 

cartografia de habitats com elevado nível de detalhe nos Sítios da Rede Natura 2000, 

e sua integração em metodologias de diagnose ambiental, avaliação da qualidade 

ecológica e estado de conservação de habitats. 

 

1.2. A perspetiva integradora das Ciências da Veget ação, Ecologia 
da Paisagem e Ciências da Informação Geográfica no Estudo da 
Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem 

 

Conforme indicado no ponto anterior, a dissertação é sustentada em pressupostos e 

abordagens metodológicas das Ciências da Vegetação, da Ecologia da Paisagem e 

CIG.  
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Segundo Mateus (1992), qualquer investigação que se baseie numa perspetiva de 

análise da vegetação e da paisagem vegetal1 de um determinado território, tal como 

dos seus padrões temporais dinâmicos, deverá ser inicialmente suportada pela 

caraterização das comunidades vegetais atuais, sendo seguida de uma 

contextualização e caraterização histórica desse mesmo território. Mateus (1992) 

recorre a três disciplinas - Análise de Vegetação, Análise Polínica e Morfologia 

Polínica - para investigar a vegetação atual e passada (posicionada no período 

Holocénico) da região do Carvalhal (concelho de Grândola) e paisagem envolvente. A 

esta perspetiva, acrescentaria que a integração dos recentes desenvolvimentos 

provenientes da Ecologia da Paisagem e das Ciências da Vegetação constituirá um 

importante contributo para uma melhor compreensão dos processos de transformação 

do território (principalmente os relacionados com as dinâmicas de uso e ocupação do 

solo) e para o desenvolvimento de cenários evolutivos futuros.  

Considerando que uma sistematização exaustiva dos fundamentos e conceitos dos 

três ramos científicos adotados (Ciências da Vegetação, Ecologia da Paisagem e CIG) 

não constitui per se o objetivo desta dissertação, convém clarificar que foram 

essenciais para a estruturação do raciocínio lógico e analítico do autor e, 

consequentemente, para o desenvolvimento da pesquisa científica.  

Neste sentido, na presente dissertação apresenta-se a Fitossociologia Integrada2 

enquanto uma das disciplinas base da Geobotânica3. No território analisado, onde a 

presença da vegetação é preponderante e onde se verifica uma significativa 

intervenção humana, a Fitossociologia Integrada reveste-se de grande relevância na 

compreensão da paisagem (Géhu & Rivas-Martínez, 1981; Theurillat, 1992; Biondi, 

                                                           
1 Segundo Arsénio (2011): "(...) existem diversas abordagens, definições e interpretações da paisagem, 
podendo essas ser descritas como Natureza, Habitat, Artefacto, Sistema, Problema, Riqueza, Ideologia, 
História, Lugar e Estética". Na presente dissertação, focada na análise da componente natural da 
paisagem, a definição adotada como paradigma será a enunciada por Farina (2000): “Uma paisagem é 
uma configuração espacial de manchas, com dimensões relevantes para o fenómeno a ser estudado. 
Paisagem, de um ponto de vista morfológico, é a extensão espacial, seguida por uma área espacial 
heterogénea. Paisagem é mais que um lugar, mais do que um local geográfico ou um mosaico de 
coberto, é na realidade o contexto físico e funcional em que os processos ecológicos e organismos 
relacionados ocorrem a diferentes escalas espaciais e temporais [...] poderíamos definir paisagem 
simplesmente como uma porção do Mundo real, na qual estamos interessados em descrever e interpretar 
processos e padrões”. 
2 Segundo Monteiro-Henriques (2010): "A Fitossociologia Integrada dedica-se ao estudo das 
comunidades vegetais e suas relações com o meio, incluindo as dinâmicas temporais e os aspetos 
espaciais, com vista a uma compreensão alargada e uma sistematização útil da paisagem vegetal. Divide-
se, normalmente, em três níveis de estudo (hierarquicamente relacionados): a Fitossociologia s.str., a 
Fitossociologia Dinamica e a Fitossociologia Dinamico-catenal". 
3 Segundo Rivas-Martínez (2007): "Geobotânica é uma ciência ecológica que estuda a relação entre a 
vida vegetal e o meio. Segundo o mesmo autor as disciplinas base da Geobotânica são: a Idiotaxonomia, 
a Fitossociologia Integrada, a Bioclimatologia, a Biogeografia, a Edafologia e a Geomorfologia". 
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1996; Asensi, 1996; Alcaraz, 1996; Capelo, 2003; Neto, 2002; Capelo, 2007; Monteiro-

Henriques, 2010; Arsénio, 2011; Portela-Pereira, 2013).  

Do ponto de vista científico, este trabalho pretende ainda aprofundar as 

potencialidades das metodologias fitossociológicas e de modelação preditiva aplicadas 

ao estudo das séries de vegetação (Fitossociologia Dinâmica ou Sinfitossociologia4) e 

da dinâmica sucessional das séries de vegetação na paisagem (Fitossociologia 

Dinâmico-catenal ou Geosinfitossociologia5), e contribuir para o avanço e divulgação 

da área da modelação Geo-Ecológica. Neste sentido, tendo como suporte os 

conceitos de VNP e de modelação preditiva, é exequível o desenvolvimento de 

modelos preditivos baseados em diversos algoritmos estatísticos e de ‘machine 

learning’, que possibilitam a determinação da VNP de um determinado território.  

Foi também intenção do autor clarificar e relacionar a importância do uso e ocupação 

do solo na análise integrada dos habitats e paisagem vegetal. De facto, o uso e 

ocupação do solo e suas alterações temporais são fundamentais em estudos 

científicos, para a gestão de recursos naturais, para o estabelecimento de políticas e 

para o desenvolvimento de diversas atividades humanas, sendo cada vez mais um 

fator fundamental no valor atribuído à terra pela sociedade (Julião, 2001; Caetano et 

al., 2005; Plantier, 2006; Plantier & Caetano, 2007; Carrão et al., 2006, 2008). O uso e 

ocupação do solo varia num intervalo de escalas espaciais, das escalas locais às 

globais e na frequência temporal, de dias a milénios. À medida que foi aumentando a 

importância do Planeamento e Ordenamento do Território, a necessidade de obter 

informação sobre o uso e ocupação do solo também aumentou (Cihlar, 2000). As 

alterações de uso e ocupação do solo podem ser vistas como a variável mais 

importante nas alterações que afetam os sistemas ecológicos, com um impacto global 

pelo menos tão significativo como o impacto associado às alterações climáticas. 
                                                           
4 Segundo Monteiro-Henriques (2010): "Fitossociologia Dinâmica ou Sinfitossociologia estuda a sucessão 
(temporal) das fitocenoses (séries de vegetacao - conjunto ordenado de comunidades que, num mesmo 
lugar, podem suceder-se no tempo). A sua unidade abstracta fundamental é a sigmassociação ou 
sigmetum. Ao conceito de sigmassociação corresponde também um modelo ecológico-taxonómico da 
realidade concreta (sendo a realidade concreta a série de vegetação). Atualmente, em Fitossociologia 
Dinâmica utilizam-se dois conceitos fundamentais na sistematização de grandes tipos de dinâmica da 
sucessão: o conceito de sigmetum s.str. (no sentido de séries de vegetação com mais de uma etapa de 
vegetação perene) e o de permasigmetum (representando as series compostas por apenas uma etapa 
perene). O conceito de permasigmetum é de extrema utilidade para a sistematização da dinâmica serial e 
para a determinação de medidas de gestão para o território". 
5 Segundo Monteiro-Henriques (2010): "Fitossociologia Dinâmico-catenal ou Geosinfitossociologia estuda 
a zonação das séries de vegetação ao longo de gradientes ecológicos precisos (geosséries de 
vegetação). Tendo em conta a posição ocupada pelas séries no referido complexo de gradientes, as 
séries podem denominar-se: “climatófilas", "edafófilas” (edafoxerofilas ou edafo-higrofilas) ou permaséries. 
A sua unidade abstrata fundamental é a geossigmassociação ou geosigmetum. O modelo ecológico-
taxonómico que lhe está associado contém a noção de um geocomplexo de vegetação (informação 
biológica: florística, fitossociológica, sinfitossociológica etc.), ocupando uma pluritessela particular 
(informação corológica) a que corresponde um determinado geo-hábita (informação ecológica)". 
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Apesar da importância do uso e ocupação do solo como variável ambiental, o nosso 

conhecimento sobre esse uso, ocupação e a sua dinâmica ainda se revela escasso 

(Foody, 2002). 

Nesta perspetiva, a investigação ao nível da estrutura e dinâmica da paisagem requer 

métodos que possibilitem a quantificação e espacialização de padrões espaciais atuais 

e futuros (métricas de paisagem ao nível da estrutura; e modelos híbridos (Cadeias de 

Markov e Autómatos Celulares (AC)) ao nível da dinâmica), comparação de 

paisagens, identificação de diferenças significativas e determinação das relações dos 

processos funcionais nos padrões da paisagem (Turner & Gardner, 1991; Godinho-

Ferreira, 1997; Turner et al., 2001; Godinho-Ferreira et al., 2004; Leitão et al., 2006; 

Laranjeira, 2009). Na avaliação da dinâmica da paisagem e da consequente alteração 

do mosaico de habitats que a compõem, importa compreender os processos espaciais 

intervenientes e compreender se as sequências de alterações da paisagem podem ser 

identificadas. Tais sequências permitirão minimizar os efeitos negativos da 

fragmentação e identificar a melhor ou pior localização (no tempo e no espaço) de 

uma alteração particular, o que se apresenta de extrema utilidade ao nível do 

Planeamento e Ordenamento do Território. 

Finalmente, o desenvolvimento das CIG possibilita a operacionalização de numerosas 

abordagens metodológicas, nos domínios das Ciências da Vegetação, da Ecologia da 

Paisagem, entre outros, e que cada vez mais requerem a integração de uma enorme 

quantidade de dados. A análise de diferentes fontes de informação (de base 

geográfica, observações de campo, alfanumérica e de DR), em conjunto com sua 

localização no espaço geográfico, tem contribuído significativamente para uma melhor 

compreensão dos fenómenos naturais e dos fatores que estes influem. Atualmente, e 

como resultado da dinâmica que o desenvolvimento atual das sociedades impõe ao 

Território, é fundamental o desenvolvimento de abordagens multi-disciplinares que 

incorporem diferentes fontes de informação ou classificações geográficas funcionais. 

Segundo Hengl (2009), têm vindo a ser disponibilizadas numerosas soluções 

metodológicas (processamento de imagem em DR, Geoestatística, Geomorfometria, 

entre outras) para a análise dos padrões espaciais e temporais, denominada como 

Análise de Dados Espaciotemporal (STDA) (Figura 1). Em traços gerais podemos 

definir STDA como uma combinação de duas grandes Ciências: Ciência da 

Informação Geográfica (CIG) e a Estatística espaciotemporal, ou em termos 

matemáticos: STDA = CIG + Estatística. 
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Figura 1 – Esquema da Análise de Dados EspacioTemporal (STDA) (adaptado de Hengl, 
2009). 

 

Nestes domínios, destaca-se o estudo desenvolvido por Rocha (2012), no qual é 

apresentado uma nova geração de modelos dinâmicos caracterizados por um 

paradigma inovador, que denomina de Geossimulação6 e ao discutir a importância da 

sua incorporação enquanto sistemas espaciais dinâmicos nos processos de 

Planeamento Ordenamento do Território.  

Neste contexto, tendo como base esta inovadora linha de investigação, que possibilita 

a incorporação de uma componente dinâmica como uma parte essencial do espaço 

geográfico, é inequivocamente justificada a utilização de modelos híbridos (Cadeias de 

                                                           
6 Segundo Rocha (2012): "O conceito de Geossimulação é baseado em autómatos geográficos, i.e. 
espacialmente relacionados. A representação em ambiente SIG do espaço geográfico é frequentemente 
estática, logo, um foco de investigação com elevada relevância na Geossimulação é a elaboração de 
modelos que combinem os elementos estruturais do espaço (objetos geográficos) com os processos que 
o modificam (ações humanas e a forma como se processam ao longo do tempo)". 
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Markov e AC) para a análise das dinâmicas de uso e ocupação do solo, bem como do 

caráter reflexivo de padrões de alteração nos habitats e paisagem vegetal do território 

em análise.  

1.3. Justificação e Objetivos da dissertação 
 

O autor da presente dissertação pretendeu desenvolver uma aproximação integrada 

dos SIC ‘Estuário do Sado’ e ‘Comporta / Galé’, sobre a estrutura e dinâmica dos 

habitats e da paisagem vegetal e a sua relação com o uso e ocupação do solo, de 

acordo com a sua ocupação passada e presente. 

A escolha da área de estudo fundamenta-se no facto de os SIC ‘Estuário do Sado’ e 

‘Comporta / Galé’ apresentarem uma invulgar riqueza da flora e da vegetação no 

contexto europeu. Esta importância resulta numa grande diversidade de comunidades 

vegetais e plantas endémicas dos territórios Sadense e Costeiro Vicentino, como 

resultado de condições originais do ponto de vista das caraterísticas físicas dos 

biótopos (único território que dentro da região mediterrânea europeia apresenta 

exposição atlântica). Assim, desde há alguns anos este Território tem sido alvo de 

diversos estudos que contemplam as importantes zonas húmidas salgadas (Moreira, 

1987; Mateus, 1992; Moreira & Psuty, 1993; Neto, 2002; Neto et al., 2005), as zonas 

húmidas não salgadas (Costa et al., 1996; Neto, 1997; Neto, 2002) e os ecossistemas 

de praia, dunares e das áreas conglomeráticas (Costa et al., 1994; Costa et al., 1993; 

Neto et al., 1996; Neto, 2002; Neto et al., 2004; Neto et al., 2007a,b; Neto et al., 2009; 

Neto et al., 2010). No seu conjunto, estes estudos constituíram um importante 

referencial de caraterização das comunidades vegetais e da flora dos SIC ‘Estuário do 

Sado’ e ‘Comporta / Galé’. Contudo, em matéria de análise de estrutura e dinâmica 

dos habitats e da paisagem vegetal a investigação é escassa.  

A dissertação enquadra-se no domínio da Geografia Física, e sendo o objeto de 

estudo primordial os ecossistemas, pretendeu-se dar um contributo para um melhor 

conhecimento destes espaços naturais, dotados de grande originalidade, uma vez que 

apresentam diversos habitats e espécies que integram as Diretivas nacionais, 

europeias e extracomunitárias. Contudo, como estas áreas constituem uma fonte de 

recursos considerável, são atualmente submetidas a enormes pressões que, 

juntamente com a sua posição de interface mar-continente as torna zonas de elevada 

sensibilidade ecológica (Martins et al., 2013). Por outro lado, estas paisagens litorais 

estão sujeitas a uma sucessão de fenómenos biológicos que conduzem a equilíbrios 
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naturais, mais ou menos frágeis que, ao serem destruídos, desencadeiam muitos dos 

processos degradativos atuais. 

Destes, os fenómenos erosivos que assumem uma magnitude crescente e deveras 

preocupante, associados à acentuada pressão demográfica sobre a faixa costeira, 

arrastam consigo um desordenamento feroz, provocam consideráveis contrariedades 

económicas e marcantes desequilíbrios ecológicos. Tais fatores contribuem 

significativamente para a descaraterização de longos troços da costa nacional, 

constituindo-se, deste modo, como um fator de ameaça à elevada biodiversidade 

existente. 

Assim sendo, numa primeira fase da dissertação, destaca-se a relevância da 

atualização do conhecimento da flora e da vegetação, advindo do facto de que a flora 

e, por consequência, as comunidades vegetais, se apresentarem como excelentes 

bioindicadores de diagnóstico do estado de conservação dos habitats naturais e 

seminaturais existentes. 

Num segundo momento foi analisada a estrutura e dinâmica espaciotemporal do uso e 

ocupação do solo (com ênfase nos habitats naturais e paisagem). Pretendeu-se 

descrever e contextualizar a história da transformação na região, aplicar metodologias 

convencionais e automáticas de produção de cartografia de uso, ocupação do solo e 

habitats, com o intuito de proceder à análise da paisagem do território estudado em 

diferentes períodos. E, deste modo, discutir questões científicas relevantes para o 

Planeamento e Ordenamento do Território, contribuindo para a tomada de decisões no 

sentido de salvaguardar o património natural, através de medidas de recuperação e 

valorização biofísica nos habitats e paisagem dos SIC ‘Estuário do Sado’ e ‘Comporta / 

Galé’. 

Finalmente, a última fase da dissertação posicionou-se na avaliação da importância e 

demonstração do acréscimo de precisão e eficiência associado ao uso de TIG 

(nomeadamente da DR) na monitorização dos habitats da Rede Natura 2000 à escala 

local (de acordo com as normas de implementação da Diretiva Habitats). 

Assim, os objetivos específicos da presente dissertação são: 

1. Contribuir para a atualização do conhecimento dos valores florísticos, 

fitocenóticos, dos habitats e da paisagem vegetal dos SIC ‘Estuário do Sado’ e 

‘Comporta / Galé’; 
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2. Produzir cartografia atualizada da vegetação atual, habitats da Rede Natura 

2000, sinfitossociológica e geosinfitossociológica (à escala 1:10 000) da área 

de estudo, com vista a apoiar um melhor Planeamento e Ordenamento do 

Território da região. 

3. Avaliar o contributo da análise das alterações de uso e ocupação do solo (com 

recurso a indicadores de transformação), da estrutura (com base em métricas 

de paisagem) e dinâmica (com base em técnicas de Geossimulação (Cadeias 

de Markov e AC)) no Planeamento e Ordenamento do Território dos Sítios. 

4. Avaliar o contributo da VNP, determinada por técnicas de modelação preditiva, 

na gestão e restauro da paisagem vegetal. 

5. Avaliar o contributo da Fitossociologia Integrada e da DR na gestão e 

monitorização dos habitats da Rede Natura 2000 à escala local. 

6. Analisar os principais fatores que contribuíram para a evolução identificada nos 

pontos anteriores. Este aspeto reveste-se de especial importância na definição 

de estratégias de Ordenamento do Território para a gestão das comunidades 

vegetais e respetivos habitats. 

 

1.4. Definição da Questão de Partida 
 

Na investigação que o autor se propôs desenvolver partiu da problemática: “Qual a 

estrutura e dinâmica passada e atual dos habitats e paisagem dos SIC ‘Estuário do 

Sado’ e ‘Comporta / Galé’ e as suas implicações no Planeamento e Ordenamento do 

Território?” 

Esta problemática suscita uma série de questões de investigação com ela 

relacionadas. Para alcançar os objetivos, as seguintes questões de investigação foram 

formuladas: 

1. Como os diferentes fatores ambientais, antrópicos e a dinâmica 

espaciotemporal do uso e ocupação do solo influenciaram a estrutura e 

dinâmica dos habitats naturais e seminaturais e paisagem dos SIC ‘Estuário do 

Sado’ e ‘Comporta / Galé’? 

2. Qual é o valor acrescentado da Fitossociologia Integrada, Ecologia da 

Paisagem e CIG ao nível da análise da estrutura e dinâmica dos habitats e da 

paisagem?  
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3. É possível modelar a distribuição espacial das séries de vegetação com 

recurso a técnicas de modelação preditiva? Quais os fatores biofísicos que 

influenciam e explicam as diferentes comunidades vegetais e as respetivas 

séries de vegetação? 

4. É possível monitorizar os habitats da Rede Natura 2000 à escala local de 

acordo com protocolos padronizados? A DR poderá assumir um papel 

importante na mitigação das limitações existentes? Nomeadamente na 

avaliação da sua área de distribuição, estrutura, função, qualidade e estado de 

conservação das comunidades vegetais e respetivos habitats? 

5. Os resultados das análises anteriores podem influenciar o Planeamento e 

Ordenamento do Território dos SIC ‘Estuário do Sado’ e ‘Comporta / Galé’? 

 

Trata-se de algumas questões a que se pretende responder no final desta dissertação. 

 

1.5. Estrutura da dissertação 
 

A presente dissertação apresenta-se organizada em cinco partes, materializada nos 

seis principais capítulos apresentados. 

Parte I – Estudo geobotânico e dos habitats da Rede Natura 2000. 

Parte II – Análise das alterações de uso e ocupação do solo e da estrutura e 

dinâmica dos habitats e da paisagem. 

Parte III – Modelação preditiva para a determinação das séries de vegetação. 

Parte IV – Modelos SIG e DR para apoio à monitorização e avaliação do estado 

de conservação dos habitats da Rede Natura 2000. 

Parte V – Conclusões e desenvolvimentos futuros. 

Cada uma destas partes visa a análise particular de cada componente específica da 

dissertação, contudo sem descurar um caráter integrador entre todas elas (Figura 2). 

A parte I centra-se na análise teórica e na consolidação de conhecimentos sobre o 

território estudado.  

Assim, no primeiro capítulo procede-se à introdução da dissertação, explicitando a 

problemática e as questões científicas que se pretendem aprofundar. Apresentam-se 
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os fatores considerados relevantes e que justificam a importância do seu 

desenvolvimento, tal como os objetivos a atingir. Num contexto de desenvolvimento da 

dissertação, são abordados alguns fundamentos e conceitos relacionados com as 

Ciências da Vegetação, Ecologia da Paisagem e CIG. Este capítulo introdutório 

permitirá ao leitor compreender as linhas de investigação desenvolvidas e a 

conceptualização da dissertação.  

No segundo capítulo, referente ao estudo geobotânico dos SIC ‘Estuário do Sado’ e 

‘Comporta / Galé’, apresenta-se a contextualização da área em estudo, descrição das 

variáveis biofísicas e demográficas consideradas relevantes para a caraterização do 

uso e ocupação do solo, das comunidades vegetais atualmente existentes no território 

estudado e dos principais processos de dinâmica sucessional (séries de vegetação). 

São ainda descritas as metodologias utilizadas (Método Fitossociológico, TIG, Sistema 

de Gestão de Base de Dados (SGBD)), tratamento estatístico e os resultados obtidos 

relativos à análise da flora, vegetação e respetivos elementos cartográficos. 

A Parte II da dissertação visa o desenvolvimento de modelos de análise dinâmicas de 

ocupação territorial, com ênfase nas alterações de uso e ocupação do solo, estrutura e 

dinâmica da paisagem suportado em SIG.  

O terceiro capítulo corresponde à discussão mais aprofundada de alguns conceitos e 

fundamentos da Ecologia da Paisagem, do modelo concetual e das etapas 

metodológicas adotadas para a análise das alterações de uso e ocupação do solo, 

estrutura e dinâmica da paisagem. É apresentado o contexto histórico evolutivo da 

área em estudo: do período início do Holocénico à atualidade, sendo apresentados os 

resultados obtidos em três setores selecionados na área de estudo. 

A Parte III visa a apresentação e desenvolvimento de técnicas de modelação preditiva 

aplicadas ao estudo das séries de vegetação (Fitossociologia Dinâmica).  

O quarto capítulo corresponde à apresentação da Modelação Geo-Ecológica 

desenvolvida ao nível das séries de vegetação do território estudado. É explicitado o 

modelo concetual, baseado em fundamentos da Fitossociologia Integrada, e as etapas 

metodológicas dos Modelos de Distribuição de Espécies (SDM) aplicados ao nível de 

comunidade para a determinação da VNP.  

A Parte IV procura evidenciar a importância dos modelos de análise relacionados com 

a monitorização e avaliação do estado de conservação dos habitats da Rede Natura 
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2000 à escala local. Procura-se ilustrar diferentes situações e abordagens da 

utilização da DR nestes domínios.  

No quinto capítulo é explorada a integração da DR na monitorização dos habitats da 

Rede Natura 2000 à escala local para a área da Reserva Natural das Lagoas de Santo 

André e da Sancha (RNLSAS), e de que forma constitui uma oportunidade emergente 

para a harmonização de procedimentos metodológicos na produção de cartografia de 

habitats de elevado detalhe, e em metodologias de diagnose ambiental, avaliação da 

qualidade ecológica e estado de conservação de habitats.  

A Parte V apresenta uma síntese final de todos os fluxos e processos de trabalho, dos 

seus resultados face aos objetivos iniciais, sendo definidas algumas notas conclusivas. 

São discutidas as principais conclusões obtidas, bem como as possibilidades de 

desenvolvimento de trabalhos de investigação futuros. Finalmente, são apresentadas 

as referências bibliográficas e anexos da dissertação. 

 

 
Figura 2 – Estrutura da dissertação. 
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1.6. Cronologia 
 

A presente dissertação representa o culminar de um percurso de investigação iniciado 

no ano letivo 2008/2009 até ao de 2013/2014, no qual se inserem uma série de 

eventos e deslocações a Instituições europeias, e que contribuíram de forma 

significativa para a concretização do documento apresentado. Deste modo, na Figura 

3 apresenta-se uma síntese cronológica dos principais aspetos relacionados com as 

componentes teóricas e metodológicas desenvolvidas na dissertação. O esquema de 

processo de trabalho encontra-se repartido em 3 períodos fundamentais: 

• Reflexão preliminar. Frequência do Curso de Formação Avançada do 

Programa Doutoral em Geografia Física do Instituto de Geografia e Ordenamento 

do Território da Universidade de Lisboa (IGOT-UL). 

• Revisão bibliográfica e metodológica, recolha de informação (geográfica e de 

campo), análise e redação preliminar. 

• Análise e redação final. 

São apresentadas como entradas do processo as missões científicas (a cor de 

laranja), e momentos chave do processo da dissertação (a azul). Na parte superior do 

esquema, são identificadas algumas ações de formação, comunicações e publicações 

relacionadas com as temáticas desenvolvidas e apresentadas em congressos 

científicos nacionais e internacionais (a cinzento). 
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Figura 3 – Estrutura cronológica. 

1.7. Modelo Concetual de Análise 
 

O modelo concetual de análise visa a organização e estabelecimento de relações 

entre as fontes de dados geográficos e os fluxos de trabalho de análise, 
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processamento SIG (Geoprocessamento, Análise Espacial e ligação de Base de 

Dados), modelação preditiva e DR (classificação semiautomática de imagens), e 

validação das estimativas e cartografia produzidas pelas diversas técnicas de 

modelação aplicadas na dissertação (Figura 4). 

Foram identificadas 59 fontes de dados (Anexo I), tendo sido organizadas de acordo 

com o modelo de dados relacional estabelecido para a análise dos habitats e 

paisagem. Foi considerada a seguinte tipologia de dados: 

• Dados de Contexto  – trata-se de dados geográficos que possibilitam a 

definição de cenários de referência (e.g. Carta Corine Land Cover (CLC) com 

as alterações de uso e ocupação do solo entre 2000 e 2006 (CLC'00-06), que 

permitirá incorporar na interpretação dos resultados aspetos relacionados com 

a dinâmica espaço temporal do uso e ocupação do solo; Biogeografia, entre 

outros temas geográficos). Este tipo de dados, enquadrado na Fase I do 

modelo concetual, será ainda essencial para utilização dos procedimentos de 

DR (enquanto informação auxiliar).  

• Dados operacionais – trata-se de dados geográficos (e.g. Inventários 

Fitossociológicos, Altimetria, Solos, Geologia, Carta de Uso e Ocupação do 

Solo de Portugal Continental de 1990 (COS'90) e de 2007 (COS'07 Nível 2), 

Inventário Florestal Nacional de 2005 (IFN05)), alfanuméricos (Censos 1991, 

2001 e 2011) e de DR (Imagens de satélite). Estes tipos de dados, 

enquadrados na Fase I do modelo concetual, permitiram a operacionalização 

dos fluxos de trabalho SIG (Fase II) e DR (Fase III). 

• Dados Infra-Estruturais  – trata-se de dados geográficos que permitiram a 

espacialização de informação alfanumérica/estatística. 

As fontes de dados foram categorizadas e organizadas num Sistema de Gestão de 

Base de Dados (SGBD) (‘File Geodatabase’). Este modelo de dados relacional possui 

uma elevada capacidade de armazenamento, sejam eles dados vetoriais (ponto, linha 

ou polígono), matriciais (imagens) ou alfanuméricos, além de permitir também a 

sistematização da informação em níveis hierárquicos distintos. Deste modo, na ‘File 

Geodatabase’ do projeto SIG da dissertação foram contemplados os níveis de dados 

de contexto, operacionais (geográficos e DR), alfanuméricos/estatísticos e infra-

estruturais. 
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Figura 4 –  Modelo Concetual de Análise.
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Portanto, trata-se de uma hierarquização/categorização do conjunto de dados tendo 

em vista uma melhor organização e suporte aos diversos procedimentos 

metodológicos associados a cada estrutura de análise. 

Deste modo, e tendo consideração a escala de análise definida, foram identificados os 

seguintes parâmetros básicos: 

• Escala de base: 1: 25000 

• Resolução da grid: 0.5, 5 e 100 metros  

• Extensão territorial (xmin, ymin, xmax, ymax, SpatialReference) 

Os limites da extensão territorial da estrutura de informação raster definiram-se em 

metros certos, de forma a certificar uma melhor compatibilidade com outras estruturas 

de informação. Sendo os modelos de análise de alterações de uso e ocupação do 

solo, habitats, paisagem e da modelação das séries de vegetação delineados para 

uma análise à escala dos SIC ‘Estuário do Sado’ e ‘Comporta / Galé’, foi considerado 

que uma resolução de 5 metros (na modelação preditiva das séries de vegetação), 

100 metros (na análise da estrutura e dinâmica da paisagem de 3 setores 

selecionados na área de estudo, sendo esta resolução relativa à Unidade Mínima 

Cartográfica (UMC) de 1ha da COS'90 e COS'07) e 0.5 metros (na análise 

espaciotemporal dos ecossistemas de sapal em 3 setores com uma maior e menor 

exposição à ondulação lagunar dominante do Estuário do Sado, sendo esta resolução 

espacial referente aos ortofotomapas de 2007) sustentaria uma boa diferenciação 

territorial. Foi adotado o Sistema de Referência Terrestre Europeu 1989 (PT-

TM06/ETRS89) (EPSG: 3763). 

 

1.7.1. Modelos de dados INSPIRE 
 

Os modelos de dados adotados e adaptados estão de acordo com as especificações 

da Diretiva INSPIRE7 constantes no Anexo I, II e III. O objetivo destes modelos de 

dados passa por disponibilizar uma visão conceptual das entidades que irão servir de 

base à visão física do sistema em análise na dissertação. Deste modo, foram 

considerados os modelos de dados das seguintes categorias: 

                                                           
7 Segundo o Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG): "Entrou em vigor a 15 de Maio a 
Diretiva INSPIRE, Diretiva 2007/2/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de Março de 2007, 
publicada no Jornal Oficial das Comunidades, em 25 de Abril de 2007, que estabelece a criação da Infra-
estrutura Europeia de Informação Geográfica. Esta diretiva pretende promover a disponibilização de 
informação de natureza espacial, utilizável na formulação, implementação e avaliação das políticas 
ambientais da União Europeia (http://snig.igeo.pt/Inspire/directiva_inspire.asp?menu=1).  



 

Capítulo I | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios 
Estuário do Sado e Comporta/Galé  

54 

 

• Unidades administrativas ('INSPIRE Data Specification on Administrative Units 

- Guidelines v3.0.1  03.05.2010'). 

• Hidrografia ('INSPIRE Data Specification on Hydrography - Guidelines v 3.0.1 

03.05.2010'). 

• Rede Fundamental de Conservação da Natureza ('INSPIRE Data Specification 

on Protected Sites - Guidelines v 3.1.0 03.05.2010'). 

• Rede de Transportes ('INSPIRE Data Specification on Transport Networks - 

Guidelines v 3.1 03.05.2010'). 

• Altitude ('Data Specification on Elevation – Draft Technical Guidelines 

04.02.2013'). 

• Habitats e Ecossistemas ('Data Specification on Habitats and biotopes – Draft 

Technical Guidelines 04.02.2013´). 

• Ocupação do Solo ('Data Specification on Land cover – Draft Technical 

Guidelines 04.02.2013'). 

• Uso do Solo ('Data Specification on Land use – Draft Technical Guidelines 

04.02.2013'). 

• Zonas com Riscos Naturais ('Data Specification on Natural risk zones – Draft 

Technical Guidelines 04.02.2013'). 

• Orto-Imagens ('Data Specification on Orthoimagery– Draft Technical Guidelines 

04.02.2013'). 

• Distribuição da População - Demografia ('Data Specification on Population 

distribution - demography – Draft Technical Guidelines 04.02.2013'). 

• Solo ('Data Specification on Soil – Draft Technical Guidelines 04.02.2013'). 

• Distribuição de Espécies (´Data Specification on Species distribution – Draft 

Technical Guidelines 04.02.2013´). 

• Unidades Estatísticas ('Data Specification on Statistical units – Draft Technical 

Guidelines 04.02.2013'). 

Tendo em consideração a temática da presente dissertação, apresenta-se o modelo 

de dados das entidades referentes a 'Habitats Naturais e Ecossistemas', 'Rede 

Fundamental de Conservação da Natureza ' e 'Ordenamento do Território e Paisagem' 

(Anexo II). Estes modelos disponibilizam as especificações das entidades que 

suportam o Sistema de Informação do Património Natural (SIPNAT) através de uma 

notação comum para descrever as propriedades das entidades e respetivas relações 

(ICNF, 2013a). 
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1.7.2. Estruturas de Análise 
 

Para sintetizar as aproximações metodológicas propostas na dissertação, apresentam-

se seguidamente os principais aspetos da estrutura operacional em cada capítulo da 

Parte I à Parte IV. 

Na descrição dos procedimentos utilizados recorre-se a terminologia específica do 

software comercial (ArcGIS 10.2, E-cognition Developer 8.2, ENVI 5 e IDRISI TAIGA, 

Microsoft Access, Microsoft Excel, CANOCO for Windows 4.5 e SPSS19) e Open 

Source (SAGAGIS, QGIS, Maxent software for species habitat modelling, ModEco, 

openModeller, TurboVeg 2.92 e Fragstat 4.1) utilizado. 

PARTE I - Estudo Geobotânico e os Habitats da Rede Natura 2000: 

• Recolha e identificação de espécimes vegetais. 

• Realização de Inventários Fitossociológicos segundo o método proposto por 

Braun-Blanquet (1932). 

• Realização de sigmainventários e geossigmainventários segundo o método 

proposto por Géhu & Rivas-Martínez (1981). 

• Estruturação dos dados em formato Geodatabase (em ambiente ArcGIS 10.2). 

• Informatização e Bases de dados (em ambiente TurboVeg 2.92, Microsoft 

Excel e Microsoft Access). 

• Análise Evolutiva da Densidade da Cobertura Vegetal - séries temporais de 

valores NDVI 1989-2010 (em ambiente ENVI 5 e ArcGIS 10.2). 

• Cartografia de habitats da Rede Natura 2000 à escala 1:10 000 (por foto-

interpretação de Ortofotomapas de 2007 (RGB+IV) e integrando fontes de 

informação auxiliares) (em ambiente ArcGIS 10.2 e QGIS). 

• Produção automática de cartografia de habitats com recurso a Imagens de 

Satélite de Muito Grande Resolução Espacial (ISMGRE) do tipo 'GeoEye-1'  

(baseada no esquema de Classificação por Objetos - 'Segmentation-based 

classification') (em ambiente ENVI 5 e ArcGIS 10.2), sinfitossociológica e 

geosinfitossociológica (suportada em análises estatísticas (‘Hierarchical 

Clustering’ em ambiente SPSS19) e Modelação e Análise Espacial (em 

ambiente ArcGIS 10.2)). 

PARTE II - Análise das transições de uso e ocupação do Solo, estrutura e dinâmica 

dos habitats e da paisagem: 
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• Preparação das bases cartográficas históricas (em ambiente ArcGIS 10.2 e E-

cognition Developer 8.2). 

• Análise das transições de uso e ocupação do solo (em ambiente ArcGIS 10.2 e 

IDRISI TAIGA). 

• Indicadores de transformação do uso e ocupação do solo (em ambiente ArcGIS 

10.2). 

• Integração da análise das transformações territoriais com informação dos PDM 

e Licenciamento Municipal (em ambiente ArcGIS 10.2). 

• Análise da estrutura dos habitats e paisagem – indicadores de paisagem e 

série de Hill (em ambiente ArcGIS 10.2, Fragstat 4.1 e Microsoft Excel). 

• Análise da dinâmica dos habitats e paisagem - Geossimulação baseada em 

Cadeias de Markov e AC (em ambiente ArcGIS 10.2, E-cognition Developer 8.2 

e IDRISI TAIGA). 

PARTE III - Modelação preditiva para a determinação das Séries de Vegetação: 

• Preparação das variáveis preditivas cartográficas (em ambiente ArcGIS 10.2 e 

SAGAGIS). 

• Implementação de 'Design' Amostral (em ambiente ArcGIS 10.2 - extensão 

Hawth Tools). 

• Análise dos Gradientes Ambientais das Séries de Vegetação (Análise de 

Correspondências (CCA) (em ambiente CANOCO for Windows 4.5) e Análise 

de Correlação (em ambiente SPSS19). 

• Desenvolvimento de algoritmia de 'Data Mining' (em ambiente R, Maxent 

software for species habitat modelling, ModEco e openModeller). 

• Análise Integrada das Séries de Vegetação (em ambiente ArcGIS 10.2). 

• Comparação dos diferentes resultados das técnicas de modelação e validação 

das estimativas com base nas medidas de padrão de avaliação - Área Abaixo 

da Curva ('AUC'), Índice de Concordância ('Kappa') e Classificação Cruzada 

('K-Fold Cross-Validation') (em ambiente ENVI 5 e ArcGIS 10.2). 

PARTE IV - Modelos SIG e DR para Apoio à Monitorização e Avaliação do Estado de 

Conservação dos Habitats da Rede Natura 2000: 

• Pre-Processamento das ISMGRE 'WorldView-2' (em ambiente ENVI 5 e 

ArcGIS 10.2). 

• Análise de Padrões Espectrais e Espaciais de ISMGRE para a caraterização 

dos Habitats da Rede Natura 2000 (em ambiente ENVI 5 e ArcGIS 10.2). 
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• Produção de cartografia temática de habitats com base em de técnicas de 

aprendizagem automatizadas ao nível do píxel ('Data Mining') e na Análise de 

Imagem Baseada em Objetos ('Object Based Image Analysis - OBIA') (em 

ambiente ArcGIS 10.2, R, ENVI 5  e E-cognition Developer 8.2). 

• Comparação dos diferentes resultados das classificação e validação das 

estimativas com base no método de Classificação Cruzada ('K-Fold Cross-

Validation') (em ambiente ENVI 5 e ArcGIS 10.2).  

• Desenvolvimento da Plataforma WebGIS NATURASADOGALÉ - "Modelo de 

Apoio à Gestão e Conservação dos Habitats Naturais nos SIC ‘Estuário do 

Sado’ e ‘Comporta / Galé’ (na plataforma 'ArcGIS Online' e API gratuita 'ArcGIS 

Flex API' suportada em tecnologia Adobe). 
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CAPÍTULO II – Geobotânica aplicada ao Estuário do S ado e 
Comporta / Galé  

2.1. Caraterização e Contextualização da Área de Es tudo 

2.1.1. Localização Geográfica  
 

A área de estudo integra-se em dois SIC pertencentes à Região Biogeográfica 

Mediterrânica, que fazem parte da rede europeia de SIC - Rede Natura 2000: 'Estuário 

do Sado' (PTCON0011) e 'Comporta / Galé' (PTCON0034). De referir que, tendo em 

consideração o desenvolvimento conceptual e metodológico (ao nível da seleção e 

conceção das múltiplas variáveis ambientais preditivas) da modelação preditiva, foi 

considerada a faixa de costa compreendida entre Sines e o limite norte da Península 

de Tróia e as respetivas áreas interiores do território dos Distritos Sadense e Costeiro 

Vicentino (vide Costa et al., 1998) (Figura 5).  

O Sítio 'Estuário do Sado', criado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97 

de 28 de Agosto, num total de 30967 ha (área terrestre = 13060 ha + área marinha = 

17907 ha), apresenta-se como uma das mais importantes áreas estuarinas do território 

nacional, onde estão contemplados numerosos habitats e espécies florísticas e 

faunísticas classificadas, e que ainda encerra em si atividades agro-silvo-pastoris 

maioritariamente de baixa intensidade e áreas reclamadas ao sapal para exploração 

de salinas, arrozais e pisciculturas (Neves et al., 2004; ICNF, 2013b) (Figura 6). 
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Figura 5 – Localização Geográfica da Área de Estudo. 
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Figura 6 – Aspeto geral do SIC ‘Estuário do Sado’ (PTCON0011) (localidade da Comporta, 
Canal da Comporta). 

 

O SIC 'Comporta / Galé', também criado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

142/97 de 28 de Agosto, num total de 32051 ha, é constituído por duas unidades 

paisagísticas: uma planície litoral formada maioritariamente por areias plistocénicas, 

cujo coberto vegetal é predominantemente constituído por pinhal e matos xerofíticos, 

podendo ainda ocorrer bosques mistos e montado de sobro (delimitada a norte pelas 

localidades da Comporta e Montevil/Batalha, do concelho de Alcáçer do Sal, e a sul 

pelas localidades de Albergaria e Carvalhal/Lagoa Formosa, do concelho de Alcácer 

do Sal); e uma faixa costeira constituída por um sistema dunar bem desenvolvido e 

estabilizado desde a praia da Comporta (concelho de Grândola) até à praia do Norte 

(concelho de Sines), incluindo lagunas litorais de grande importância e originalidade 

(com destaque para as Lagoas de Melides, Santo André e Sancha) e importantes 

depressões interdunares (como é o caso dos Poços do Barbaroxa de Cima, do Meio e 

de Baixo), onde ocorrem mosaicos de vegetação arbustiva e herbácea baixa de 

turfeiras de elevado valor para a conservação (ICNF, 2013b) (Figura 7).  

 

©©GGuutt iieerrrreess  ((22001111))  
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Figura 7 –  Aspeto geral do SIC ‘Comporta / Galé’ (PTCON0034) (localidade de Monte Velho - 
Santo André, Poço do Barbaroxa de Cima). 

 

Importa desde já enquadrar a Reserva Ecológica Nacional (REN) enquanto estrutura 

biofísica que integra um conjunto das áreas que, pelo valor e sensibilidade ecológicos 

ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são objeto de proteção 

especial. Deste modo, a REN abrange áreas de proteção do litoral, áreas relevantes 

para a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre e de áreas de prevenção de 

riscos naturais. Na área de estudo, de acordo com o Decreto-Lei n.º 239/2012 de 2 de 

Novembro, destaca-se a presença das tipologias inseridas nas áreas de REN que a 

seguir se descrevem. Nas áreas de proteção do litoral salienta-se a integração de: 

‘Faixa marítima de proteção costeira’, ‘Praias’, ‘Barreiras detríticas’, ‘Sapais’, ‘Dunas 

costeiras e dunas fósseis’, ‘Arribas e respetivas faixas de proteção’, ‘Faixa terrestre de 

proteção costeira e ‘Águas de transição e respetivos leitos, margens e faixas de 

proteção’. Nas áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre 

são integradas: ‘Cursos de água e respetivos leitos e margens’; ‘Lagoas e lagos e 

respetivos leitos, margens e faixas de proteção’, ‘Albufeiras que contribuam para a 

conectividade e coerência ecológica da REN, bem como os respetivos leitos, margens 

e faixas de proteção’, e ‘Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos’. Por 

último, nas áreas de prevenção de riscos naturais são integradas: ‘Zonas adjacentes’, 

©©GGuutt iieerrrreess  ((22001122))  
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‘Zonas ameaçadas pelo mar; Zonas ameaçadas pelas cheias’ e ‘Áreas de elevado 

risco de erosão hídrica do solo’. 

 

2.1.2. Estatutos de Conservação 
 

 

Segundo o Plano de Ordenamento e Gestão para a Reserva Natural do Estuário do 

Sado (ICNF, 2008), a área correspondente ao Estuário do Sado inclui ainda a Reserva 

Natural do Estuário do Sado (RNES), criada pelo Decreto-Lei n.º 430/80 de 1 de 

Outubro com um total de 32760 ha, sendo ainda classificada como Zona de Proteção 

Especial (ZPE) 'Estuário do Sado' (PTZPE0011) (24632 ha) e Sítio Ramsar 'Estuário 

do Sado' (3PT007) (25656 ha). Na área da RNES é ainda contemplada a importante 

depressão húmida do Açude da Murta, sendo a mesma classificada como ZPE 'Açude 

da Murta' (PTZPE0012) com um total de 498 ha, criada pelo Decreto-Lei n.º 384B/99 

de 23 de Setembro (Figura 8). 

As áreas classificadas do Estuário do Sado estendem-se às margens norte e sul do 

estuário, estabelecendo a fronteira entre a Península de Setúbal (NUTS III ‘172’8 com 

um total de 779399 habitantes), que se integra na Área Metropolitana de Lisboa, o 

Alentejo Litoral (NUTS III ‘181’ com 97925 habitantes) e o Alentejo Central (NUTS III 

‘183’ com 166822 habitantes), territórios com dinâmicas territoriais bastante 

diferenciadas.

                                                           
8 Fonte: INE, Censos 2011 (www.ine.pt).  
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Figura 8 – Áreas Classificadas inseridas no SIC ‘Estuário do Sado’. 
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Este território classificado abrange parcialmente os concelhos de Setúbal (freguesias 

de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, Sado e São Sebastião) (25% do concelho 

classificado9), Palmela (freguesia da Marateca) (8% do concelho classificado), Alcácer 

do Sal (freguesias de Santa Maria do Castelo e Comporta) (12% do concelho 

classificado) e, com menor representatividade, os concelhos de Grândola (freguesia 

do Carvalhal) e de Vendas Novas (freguesia da Landeira) (ambos com 3% do 

concelho classificado), em que este último não se encontra abrangido pela RNES mas 

que encontra-se incluído no SIC ‘Estuário do Sado’. 

Por fim, devido à elevada importância desta área estuarina para a avifauna (alberga 

regularmente mais de 20 000 aves aquáticas invernantes, especialmente limícolas), o 

Programa IBA classifica uma área de 24632 ha do Estuário do Sado como IBA 

'Estuário do Sado' (PT023), e ainda 497 ha como IBA 'Açude da Murta' (PT024) 

(SPEA, 2013). 

Segundo o Plano de Ordenamento e Gestão para a Reserva Natural das Lagoas de 

Santo André e da Sancha (RNLSAS) (ICNF, 2005), a área correspondente a estes 

dois corpos lagunares, para além do estatuto de Reserva Natural, formalmente criada 

em 2000, pelo Decreto Regulamentar nº 10/2000, de 22 de Agosto, com um total de 

32760 ha (área terrestre = 3124 ha + área marinha = 2142 ha), é ainda classificada 

como ZPE 'Lagoa de Santo André' (PTZPE0013) (2165 ha), ZPE 'Lagoa da Sancha' 

(PTZPE0014) (409 ha) e Sítio Ramsar 'Lagoa de Santo André e Lagoa da Sancha' 

(3PT008) (2708 ha) (Figura 9). A Lagoa de Santo André apresenta-se igualmente 

como uma das zonas húmidas nacionais mais importantes para as aves, sendo 

classificada como IBA 'Lagoas de Santo André e da Sancha' (PT028) (SPEA, 2013). 

As áreas classificadas deste território inserem-se na região do Alentejo Litoral (NUTS 

III ‘181’ com 97925 habitantes). Deste modo, abrange parcialmente os concelhos 

Alcácer do Sal (freguesias de Santa Maria do Castelo e Comporta) (15% do concelho 

classificado), Grândola (freguesias do Carvalhal, Grândola e Melides) (7% do concelho 

classificado), Sines (freguesia de Sines) (6% do concelho classificado) e, com menor 

representatividade, o concelho de Santiago do Cacém (freguesia de Santo André) (2% 

do concelho classificado). 

                                                           
9 As percentagens de território concelhio classificado foram calculadas com base na interseção das áreas 
dos SIC com as áreas dos Municípios da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) de 2013 (DGT, 
2013).  
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Figura 9 – Áreas Classificadas inseridas no SIC ‘Comporta / Galé’. 
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2.1.3. Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) 
 

Segundo o Sistema Nacional de Informação Territorial (SNIT) (DGT, 2013), a área de 

estudo encontra-se abrangida por diversos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) e 

Setorial, nomeadamente: 

Instrumento Nacional de Desenvolvimento Territorial  

• Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

(aprovado pela Lei n.º 58/2007 de 4 de Setembro de 2007, retificado pela 

Declaração de Rectificação n.º 103-A/2007, de 2 de Novembro de 2007 e 

Declaração de Rectificação nº 80-A/2007, de 7 de Setembro de 2007). 

Planos Regionais de Ordenamento do Território 

• Plano Regional de Ordenamento da Área Metropolitana de Lisboa (PROT-

AML) (Publicado na RCM 68/2002, Decreto Regulamentar n.º 82 IS-B de 

8/4/2002). 

• Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA) (Publicado 

na RCM 53/2010, Decreto Regulamentar 148 IS de 2/8/2010 e retificado pela 

Declaração de Rectificação n.º 30-A/2010, Decreto Regulamentar n.º 192 IS de 

1/10/2010). 

• Plano Regional do Ordenamento do Território do Litoral Alentejano (PROTALI) 

(Publicado no Decreto Regulamentar n.º 26/93, de 27/08/93, em revisão pelo 

RCM 4/2002 de 08/01/ 2002). 

Planos Setoriais de Ordenamento do Território 

• Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Sado (Publicado no Decreto 

Regulamentar n.º 6/2002, Decreto Regulamentar n.º 36 IS-B de 12/2/2002). 

• Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa 

(PROF-AML) (Publicado no Decreto Regulamentar n.º 15/2006, Decreto 

Regulamentar n.º 202 IS de 19/10/2006 e com Suspensão Parcial pela Portaria 

n.º 78/2013, Decreto Regulamentar n.º 35 IS de 19/2/2013). 

• Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Litoral (PROF-AL) 

(Publicado no Decreto Regulamentar n.º 39/2007, Decreto Regulamentar n.º 68 

IS de 5/4/2007 com Suspensão Parcial pela Portaria 78/2013, Decreto 

Regulamentar n.º 35 IS de 19/2/2013); 
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• Plano Setorial da Rede Natura 2000 (Publicado na RCM 115-A/2008, Decreto 

Regulamentar n.º 139 IS de 21/7/2008). 

• Plano de Gestão Das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 

5 (RH5) (PGBH DO TEJO) (Publicado na RCM 16-F/2013, Decreto 

Regulamentar n.º 58 IS de 22/3/2013).  

• Plano de Gestão Das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 

6 (RH6) (PGBH DO SADO E MIRA) (Publicado na RCM 16-A/2013, Decreto 

Regulamentar n.º 58 IS de 22/3/2013). 

Planos Especiais de Ordenamento do Território 

• Plano de Ordenamento da Orla Costeira Sado-Sines (POOC Sado-Sines) 

(Publicado na RCM 136/99, Decreto Regulamentar n.º 253 IS-B de 29/10/1999 

e com Suspensão Parcial pela RCM 68/2013, Decreto Regulamentar n.º 208 IS 

de 28/10/2013). 

• Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Estuário do Sado (Publicado na 

RCM 182/2008, Decreto Regulamentar n.º 228 IS de 24/11/2008). 

• Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da 

Sancha (Publicado na RCM 117/2007, Decreto Regulamentar n.º 162 IS de 

23/8/2007). 

Planos Municipais de Ordenamento do Território 

A nível municipal, todos os concelhos nos quais se integra a área de estudo dispõem 

de Planos Diretores Municipais (PDM), Planos de Pormenor (PP) e Planos de 

Urbanização (PU) com incidência na área de estudo. Neste particular, destacam-se os 

seguintes PP nos concelhos de Grândola e Alcácer do Sal: 

• Área de Desenvolvimento Turístico das Fontainhas (Publicado na RCM 

57/2003, 86 IS-B de 11/4/2003, alterado pela Deliberação n.º 1158/2010, 

Decreto Regulamentar n.º 126 IIS de 1/7/2010).  

• Área de Desenvolvimento Turístico da Comporta - ADT 2 (Publicado no AVISO 

11593/2008, Decreto Regulamentar n.º 74 IIS, de 15/4/2008). 

• Área de Desenvolvimento Turístico da Comporta - ADT 3 (Publicado na 

Deliberação n.º 1537/2008, 105 IIS de 2/6/2008, alterado pelo Aviso 

12658/2013, 199 IIS, 15/10/2013). 
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• Unidade Operativa de Planeamento 1 (UNOP 1) de Tróia (Publicado na RCM 

79/2005, 61 IS-B de 29/3/2005, alterado por adaptação pela Deliberação n.º 

1839/2010, Decreto Regulamentar n.º 199 IIS, 13/10/2010). 

• UNOP 2 de Tróia (Publicado na RCM 21/2006, 31 IS-B de 13/2/2006). 

• UNOP 3 de Tróia (Publicado na Deliberação n.º 133/2008, 7 IIS de 10/1/2008). 

• UNOP 4 de Tróia (Publicado no Aviso 9618/2012, 135 IIS de 13/7/2012). 

• UNOP 5 de Tróia - Carvalhal (Publicado na Deliberação n.º 3003/2009, 213 IIS 

de 3/11/2009, retificado pela Deliberação n.º 186/2010, 15 IIS, 22/1/2010). 

• UNOP 7 de Tróia (Publicado no Aviso 9897 /2012, 140 IIS de 20/7/2012). 

• UNOP 8 de Tróia (Publicado no Aviso 10049/2012, 143 IIS, 25/7/2012). 

 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

A REN visa contribuir para a ocupação e o uso sustentáveis do território, sendo um 

dos seus objetivos contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede 

Fundamental de Conservação da Natureza. Com vista à simplificação e agilização dos 

procedimentos de delimitação da REN a nível municipal, objetivo comum às políticas 

do XIX Governo Constitucional em matéria de Ambiente e Ordenamento do Território, 

o Decreto-Lei n.º 239/2012 de 2 de Novembro (que procede à republicação do Decreto 

-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto) introduz maior celeridade e racionalidade nas 

alterações da delimitação da REN. De acordo com este diploma, a REN articula-se 

com o quadro estratégico e normativo estabelecido no PNPOT, nos Planos Regionais 

de Ordenamento do Território e nos Planos Setoriais relevantes. A REN apresenta-se 

ainda como uma das componentes da Rede Fundamental de Conservação da 

Natureza, favorecendo a conectividade entre as áreas nucleares de Conservação da 

Natureza e da Biodiversidade integradas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas. 

Neste sentido, trata-se um importante IGT na identificação de áreas com diferentes 

sensibilidades no interior das áreas protegidas, nomeadamente na RNES e RNLSAS. 

Apesar de nos Planos de Ordenamento destas duas áreas protegidas ser feita a 

referência à não aplicação do regime de REN, cujo nível de restrição à utilização é 

muito superior aos dos Parques Nacionais e Parques Naturais, importa destacar o 

papel da REN enquanto uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime 

territorial especial que estabelece um conjunto de condicionamentos à ocupação, uso 
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e transformação do solo, identificando os usos e as ações compatíveis com os 

objetivos desse regime nos vários tipos de áreas que a integram. 

 

Reserva Agrícola Nacional 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) é delimitada nos PDM dos concelhos nos quais se 

integra a área de estudo.  

 

2.1.4. Regime de Propriedade 
 

Na área de estudo, tanto no SIC 'Estuário do Sado' como no SIC 'Comporta / Galé', 

coexistem os regimes de propriedade pública e privada. Os primeiros são referentes 

ao Domínio Público Marítimo, correspondentes às zonas sujeitas ao alagamento pelas 

marés, e os segundos à área restante (Figura 10). Contudo, é de salientar os casos 

particulares das salinas e aquicultura (propriedade privada) no Estuário do Sado, e 

algumas áreas sujeitas ao regime florestal (propriedade do estado). A Ribeira da 

Agualva é do Domínio Privado do Estado, estando sob gestão do Instituto da 

Conservação da Biodiversidade e das Florestas (ICNF). 

No SIC 'Estuário do Sado' destacam-se as grandes propriedades privadas da Herdade 

do Pinheiro (com 5065 ha) e da Herdade do Zambujal (com um total de 3219 ha, em 

que 38% integra o SIC), tal como outras de menor dimensão e bastante fragmentadas 

na periferia do concelho de Setúbal (Herdade da Gâmbia e Herdade das Paulinas) e 

no concelho de Alcácer do Sal (Herdade do Abul e Herdade de Montalvo). No caso do 

concelho de Grândola destaca-se a presença do empreendimento turístico 'Tróia 

Resort' e 'Sol Tróia' neste sítio classificado. 

No SIC 'Comporta / Galé' destaca-se a presença das propriedades privadas da 

Herdade da Comporta (concelhos de Grândola e Alcácer do Sal) (com um total de 

12623 ha, em que 31% integra o SIC) e da Herdade da Aberta Nova (com um total de 

450 ha, em que 54% integra o SIC) (concelho de Grândola). Em termos de Domínio 

Privado do Estado destaca-se o Estabelecimento Prisional do Pinheiro da Cruz. Por 

fim, é de referir o recente desenvolvimento dos empreendimentos turísticos da 

Herdade do Pinheirinho e da Costa Terra.  
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Figura 10 – Regime de Propriedade Privada na Área de Estudo. 
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2.1.5. Dinâmica Demográfica 
 

A análise da dinâmica demográfica constitui um importante enquadramento para a 

fundamentação e compreensão das dinâmicas territoriais apresentadas no Capítulo III. 

Tendo como referencial o 'Retrato Territorial de Portugal' (publicação de periodicidade 

bienal do Instituto Nacional de Estatística (INE)) foi possível analisar a informação 

estatística de âmbito territorial produzido pelo Sistema Estatístico Nacional (SEN) 

(INE, 1991, 2001, 2011). Deste modo, apresenta-se uma breve caraterização da 

dinâmica demográfica da área de estudo com base na informação censitária ao nível 

da Subseção Estatística10, de 1991 a 2011, nos domínios da população residente e 

habitação. 

Nas últimas décadas, em Portugal Continental, tem-se vindo a verificar um padrão de 

litoralização e um movimento crescente da concentração da população junto das 

grandes Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto. Os territórios concelhios nos 

quais se insere a área de estudo corroboram o mencionado processo de concentração 

da população no litoral. Deste modo, o concelho de Setúbal destaca-se por apresentar 

uma elevada densidade populacional em 2011 face aos restantes concelhos, estando 

mesmo posicionado acima da densidade populacional verificada ao nível das NUTS 

III11 '172 - Península de Setúbal' e de Portugal Continental (Figura 11). Entre 1991 e 

2011, a densidade demográfica nas freguesias nas quais se inserem os dois SIC em 

análise evidencia uma evolução regular, com exceção para Gâmbia-Pontes-Alto da 

Guerra e Sines (Figura 12). No entanto, a população residente no período considerado 

revela padrões demográficos interessantes. Nas freguesias de Setúbal (S. Sebastião), 

Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, Sado, Marateca, Carvalhal, Grândola e Sines 

verificou-se uma tendência global de crescimento populacional.  

Este padrão de crescimento poderá ser justificado pelo movimento da população 

residente na última década tanto para o concelho de Setúbal como para os de Sines e 

de Grândola. 

                                                           
10 Os resultados apresentados refletem uma agregação ao nível da freguesia e concelhos da Base 
Geográfica de Referenciação da Informação (BGRI), ao nível da subsecção estatística e com três 
variáveis síntese dos censos 1991, 2001 e 2011 (organizados por população residente, alojamento e 
edifícios). 
11 Nesta dissertação, adotou-se a Nomenclatura Comum de Unidades Territoriais para fins Estatísticos 
(NUTS) estabelecida pelo regulamento comunitário n.º 1059/2003, com as alterações introduzidas pelo 
regulamento comunitário n.º 105/2007 e n.º 31/2011 e as alterações introduzidas pela adesão de novos 
Estados-Membros à União Europeia (regulamentos n.º 1888/2005 e n.º 176/2008).  
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Figura 11 – Densidade populacional por área de residência (à data dos Censos 2011). 

 

Por outro lado, verifica-se uma diminuição populacional nas freguesias da Comporta, 

Alcaçer do Sal (Santa Maria do Castelo), Melides e Santo André. Paralelamente, estas 

dinâmicas e padrões das migrações internas poderão ainda justificar a promoção do 

processo de despovoamento nestas quatro freguesias. 

Do mesmo modo, verificou-se que no período analisado ocorreu um aumento do 

número de edifícios (Figura 13). O que permite constatar que, no caso das freguesias 

inseridas nos concelhos de Setúbal, Grândola e Sines, as mesmas acompanharam o 

mencionado processo de crescimento populacional. Constata-se uma prevalência dos 

edifícios com alojamentos familiares clássicos de funcionalidade de residência habitual 

face às restantes formas de ocupação, o que sustenta a leitura efetuada sobre o 

referido processo de litoralização do território (Figura 14). Contudo, é interessante 

analisar o padrão de comportamento distinto, refletido na variação da densidade de 

edifícios, de algumas freguesias que integram os concelhos do litoral alentejano e que 

ocupam a quase totalidade da área de estudo, nomeadamente as freguesias da 

Comporta, Carvalhal, Melides e Santo André. Nestes casos, as formas de ocupação 

"alojamentos familiares clássicos" traduzem-se numa considerável representatividade 

da funcionalidade sazonal ou secundária. 



 

Capítulo II | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios Estuário do Sado e Comporta/Galé  73 

 

 

Figura 12 – Densidade populacional e população residente, de 1991 a 2011, por concelho.
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Figura 13 – Densidade de edifícios e número de edifícios, por concelho, de 1991 a 2011.
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Figura 14 –  Alojamentos familiares clássicos por concelho (à data dos Censos 2011), forma de ocupação e época de construção. 
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2.1.6. Tipologia de Áreas Urbanas 
 

A análise da dinâmica demográfica ao nível da freguesia é suportada por um conceito 

de urbano/rural harmonizado para fins estatísticos e de planeamento. Deste modo, 

adotou-se a tipologia das freguesias urbanas, semi-urbanas e rurais definida pelo INE 

(TIPAU). Foram consideradas duas classificações estatísticas atribuídas pelo INE: 

TIPAU 199812 (de acordo com as freguesias existentes em 2001 e com base nos 

censos de 1991) e TIPAU 200913 (de acordo com as freguesias existentes em 2001 e 

com base nos censos de 2001, e de acordo com as freguesias existentes em 2010 e 

com base nos censos de 2011). 

A classificação estatística atribuída pelo INE em Julho de 1996 (freguesias urbanas, 

semi-urbanas e rurais)14 constituiu a base da atual estrutura de definição das áreas 

urbanas. Mais concretamente, consideraram-se: 

• Freguesias Urbanas: Freguesias que possuam densidade populacional 

superior a 500 habitantes por km2 ou que integrem um Lugar (censitário)15 com 

população residente igual ou superior a 5 000 habitantes. 

• Freguesias Semi-urbanas: Freguesias não urbanas que possuam densidade 

populacional superior a 100 habitantes por km2 e inferior ou igual a 500 

habitantes por km2, ou que integrem um lugar com população residente 

superior ou igual a 2 000 habitantes e inferior a 5 000 habitantes. 

• Freguesias Rurais: As restantes freguesias. 

A TIPAU integra os seguintes níveis: 

• Áreas Predominantemente Urbanas (APU) constituídas pelas seguintes 

situações: 

- freguesias urbanas; 

                                                           
12 A Tipologia de Áreas Urbanas de 1998 corresponde à versão aprovada pela 158.ª Deliberação do 
Conselho Superior de Estatística (CSE), de 3 de Julho de 1998, publicada no Diário da República, IIª 
Série, de 11/09/1998; 185.ª Deliberação do CSE, de 15 de Março de 2000, publicada no Diário da 
República, II.ª Série, de 17/04/2000. 
13 A Tipologia de Áreas Urbanas de 2009 corresponde à versão aprovada pela 8.ª Deliberação da Seção 
Permanente da Coordenação Estatística do CSE, publicada no Diário da República 188/2009, II.ª Série, 
n.º 188, de 28 de Setembro de 2009. 
14 Consultar INE (1996). Tipologia das Freguesias Urbanas, Semi-urbanas e Rurais (para fins 
estatísticos). 
15 Segundo INE (2011) entende-se Lugar como "Aglomerado Populacional com dez ou mais alojamentos 
destinados à habitação de pessoas e com uma designação própria, independentemente de pertencer a 
uma ou mais freguesias". 
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- freguesias semi-urbanas contíguas às freguesias urbanas, incluídas na área 

urbana, segundo orientações e critérios de funcionalidade/planeamento; 

- freguesias semi-urbanas constituindo por si só áreas predominantemente 

urbanas segundo orientações e critérios de funcionalidade/planeamento; 

- freguesias sedes de concelho com população residente superior a 5 000 

habitantes. 

• Áreas Mediamente Urbanas (AMU) constituídas por:  

- freguesias semi-urbanas não incluídas na área predominantemente urbana; 

- freguesias sedes de concelho não incluídas na área predominantemente 

urbana. 

• Áreas Predominantemente Rurais (APR): 

- os restantes casos. 

 

Em 1991, o SIC 'Estuário do Sado' apresenta um nível elevado de população residente 

a residir em freguesias APU, com um contributo significativo das freguesias de Setúbal 

(S. Sebastião), Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, Sado e Alcaçer do Sal (Santa Maria do 

Castelo). Entre 1991 e 2001, a mudança das freguesias do Sado e Gâmbia-Pontes-

Alto da Guerra da categoria APU para AMU implicou uma diminuição da população a 

residir em APU e um aumento em AMU. Para esta situação muito contribuiu o 

aumento dos residentes e número de edifícios nestas duas freguesias. Relativamente 

às APR, tem-se verificado uma diminuição da população residente, contribuindo para 

esta situação as freguesias da Marateca, Landeira e parte da freguesia da Comporta. 

No SIC 'Comporta / Galé' é interessante verificar que no período compreendido entre 

2001 e 2011 ocorreu um aumento da população residente em APU, devido ao 

aumento dos residentes e dos edifícios nas freguesias de Grândola, Santo André e 

Sines. Tal facto é justificado pela mudança da população a residir em APR para APU 

(Figura 15).  

É interessante verificar uma situação contrastante nos dois SIC em análise. Entre 

2001 e 2011, nas freguesias APR da Comporta, Melides e Carvalhal o aumento do 

número de edifícios não se refletiu no aumento da população residente. Esta situação 

é mais evidente nas áreas das freguesias da Comporta e Carvalhal incluídas no SIC 

'Estuário do Sado', onde se verifica a presença de um elevado número de alojamentos 

familiares clássicos de uso sazonal (Figura 16). 
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Figura 15 –  Tipologia de Áreas Urbanas (TIPAU) dos SIC ‘Estuário do Sado’ e ‘Comporta / Galé’. 
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Figura 16 – Alojamentos familiares por freguesia (à data dos Censos 2011) e forma de 
ocupação. 

 

2.1.7. Uso e Ocupação do Solo 
 

A caraterização passada e recente do uso e ocupação do solo assume um papel 

central na presente dissertação, já que possibilitou a constituição de uma base de 

informação para a análise da sua evolução na área de estudo e, em particular, como 

elemento fundamental para a interpretação das componentes vegetacionais e 

correspondente valor de habitat. Tal como na análise das transformações territoriais, 

na análise da estrutura e dinâmica dos habitats e paisagem (apresentada no Capítulo 

III da dissertação). 

Segundo Partidário (1999) é “impossível estudar o Ordenamento do Território sem 

conhecer o uso existente no território, a sua evolução e o seu potencial”. Neste 

contexto, a cartografia temática de uso e ocupação do solo apresenta-se cada vez 

mais como um instrumento fundamental no Planeamento e Ordenamento do território 

(Baker, 1989; Hame et al., 1998; Julião, 2001; Caetano et al., 2002; Read & Lam, 

2002; Saura & San Miguel-Ayanz, 2002; Cabral et al., 2005; Verburg, 2006; Guiomar 

et al., 2009; Araya & Cabral, 2010; Rocha, 2012), na medida em que identifica e 

delimita geograficamente todos os usos e ocupações do solo com representação à 
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escala dos territórios em análise, como é o caso dos SIC ‘Estuário do Sado’ e 

‘Comporta / Galé’.  

Neste sentido, a Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal Continental (COS) 16 

traduz uma caraterização com grande detalhe do uso e ocupação do solo no território 

de Portugal Continental.  

A breve caraterização do uso e ocupação do solo atual apresentada para cada SIC é 

suportada pelas percentagens obtidas com a COS’07 (Nível 2). O SIC 'Estuário do 

Sado' é claramente dominado pelos Corpos de água com um total de 11162 ha 

(incluem-se as classes ‘5.2 Águas marinhas e costeiras’ com 33.4% do total do SIC e 

a ‘5.1 Águas interiores’ com 2.7% do total do SIC). Neste contexto, as Zonas húmidas, 

com um total de 3531 ha (incluem-se as classes ‘4.2 Zonas húmidas litorais’ (11.2%) e 

‘4.1 Zonas húmidas interiores’ (0.2%), apresentam igualmente uma elevada 

importância face ao número de habitats e espécies de interesse comunitário que 

integram o SIC. Contudo, é de salientar que no ambiente estuarino se assinala uma 

vasta área reclamada ao sapal para exploração de salinas, arrozais e pisciculturas 

(ICNF, 2013b).  

Seguem-se as áreas agrícolas e agroflorestais com um total de 8110 ha (incluem-se 

as classes ‘2.1 Culturas temporárias’ (12.9%), ‘2.2 Culturas permanentes’ (0.9%), ‘2.3 

Pastagens permanentes’ (1.8%) e ‘2.4 Áreas agrícolas heterogéneas’ (10.6%)). As 

Florestas e meios naturais e seminaturais assumem igualmente uma significativa 

expressão neste sítio classificado, com cerca de 7659 ha (incluem-se as classes ‘3.1 

Florestas’ (17.5%), ‘3.2 Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea’ (6.4%) e 

‘3.3 Zonas descobertas e com pouca vegetação’ (0.83%)). Estas duas categorias 

perfazem aproximadamente 51% do uso e ocupação atual do solo. De referir que os 

sistemas culturais permanentes com maior representatividade são os Sistemas Agro-

Florestais (SAF) com pastagem no sob-coberto. Sendo ainda relevante constatar que 

na zona Norte do SIC, nos concelhos de Palmela e Setúbal, a cultura da vinha assume 

uma elevada importância. Ao invés, a sul, o arrozal assume-se como a cultura 

                                                           
16 Segundo DGT (2010): "A Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal Continental (COS) é uma 
cartografia temática que visa a caraterização com grande detalhe do uso e ocupação do solo no território 
de Portugal Continental. A sua última edição (2007) foi produzida com base na interpretação visual de 
imagens aéreas ortorrectificadas, de grande resolução espacial (50 cm) e quatro bandas espectrais 
(RGB+IV), bem como com a ajuda de informação auxiliar diversa. A informação cartográfica da COS'07 
encontra-se em formato vetorial e apresenta uma Unidade Mínima Cartográfica (UMC) de 1 ha. A 
nomenclatura é constituída por um sistema hierárquico de classes de uso e ocupação do solo, com cinco 
níveis, e possui 15 classes ao nível 2 e 193 classes ao nível mais detalhado. A COS'07 possui uma 
elevada exatidão posicional melhor ou igual a 5.5 m e uma exatidão temática global de 85.13% com um 
erro de 2.00% para um nível de confiança de 95%". 
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temporária de regadio dominante. Em termos florestais, o Sobreiro assume um papel 

de destaque a norte e este do SIC, sendo que mais para sul observam-se extensas 

áreas de Pinhal (Bravo e Manso), em forma de povoamentos puros e em mosaico com 

matos xerofíticos (ICNF, 2013b). As Zonas descobertas e com pouca vegetação 

referem-se ao setor Norte do sistema dunar (Praia alta, dunas - embrionária, primária, 

cinzenta - e areais interiores) do arco Tróia-Sines. Destacam-se a presença de 

vegetação palustre, de solos turfosos ou hidromórficos na ZPE e IBA 'Açude da Murta', 

tal como em outras depressões húmidas e Açudes com menor expressão. 

Por fim, e com menor expressão, seguem-se os Territórios artificializados com um total 

de 505 ha (incluem-se as classes ‘1.1 Tecido urbano’ (0.8%), ‘1.2 Indústria, comércio e 

transportes’ (0.56%), ‘1.3 Áreas de extração de inertes, áreas de deposição de 

resíduos e estaleiros de construção’ (0.16%) e ‘1.4 Espaços verdes urbanos, 

equipamentos desportivos, culturais e de lazer, e zonas históricas’ (0.11%)) (Figura 

17). 

O SIC 'Comporta / Galé' é claramente dominado por Florestas e meios naturais e 

seminaturais, com um total de 28201 ha (incluem-se as classes ‘3.1 Florestas’ 

(53.9%), ‘3.2 Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea’ (30.1%) e ‘3.3 

Zonas descobertas e com pouca vegetação’ (4.0%)). Estas categorias apresentam a 

sua maior área de distribuição a Norte do SIC, sobre uma planície costeira constituída 

maioritariamente por areias plistocénicas, cujo coberto vegetal é dominado por 

povoamentos muito significativos de Pinhal (Bravo e Manso) (apresentando sinais 

evidentes dos efeitos nefastos do Némotodo do Pinheiro), algumas áreas de Eucaliptal 

(a Sul da RNLSAS), sistema dunar, matos xerofíticos, vegetação palustre, de solos 

turfosos ou hidromórficos (na envolvente dos poços da Lagoa de Santo André e na 

envolvente da Sancha) matos, bosques mistos e montados de sobro e azinho (ICNF, 

2013b). 

Seguem-se as áreas agrícolas e agroflorestais com um total de 2930 ha (incluem-se 

as classes ‘2.1 Culturas temporárias’ (6.1%), ‘2.2 Culturas permanentes’ (0.13%), ‘2.3 

Pastagens permanentes’ (1.4%) e ‘2.4 Áreas agrícolas heterogéneas’ (1.5%)). Estas 

categorias situam-se maioritariamente nos pequenos vales húmidos onde predominam 

aluviossolos e coluviossolos, com a toalha freática próxima da superfície, onde 

usualmente se produz arroz, batata-doce e outras culturas hortícolas. Neste particular, 

destacam-se as várzeas aluvionares dos principais cursos de água afluentes do 

sistema lagunar de Santo André e da Sancha. Algumas destas áreas são ocupadas 

com pastagens naturais sujeitas a um regime de pastoreio extensivo (ICNF, 2013b). 
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Os Corpos de água (incluem-se as classes ‘5.2 Águas marinhas e costeiras’ (0.87%) e 

‘5.1 Águas interiores’ (0.19%)) e as Zonas húmidas (incluem-se as classes ‘4.1 Zonas 

húmidas interiores’ (0.8%) e ‘4.2 Zonas húmidas litorais’ (0.8%)), apesar de possuírem 

uma área pouco extensa face ao SIC, com um total de 395 ha, nos quais se incluem 

os sistemas lagunares de Melides, Santo André e da Sancha, apresentam-se como 

elementos de grande originalidade e valor de conservação. Na envolvente destas 

lagoas costeiras, ocorre um conjunto diversificado de ecossistemas aquáticos e 

ribeirinhos sob influência de águas doces e salobras, incluindo áreas de sapal, 

salgueirais, caniçais, juncais, urzais palustres e pastagens húmidas (Ferreira & Gomes 

2002). 

Por fim, e como sucede no SIC ‘Estuário do Sado’, os Territórios artificializados com 

um total de 505 ha apresentam uma baixa representatividade (incluem-se as classes 

‘1.1 Tecido urbano’ (0.72%), ‘1.2 Indústria, comércio e transportes’ (0.16%), ‘1.3 Áreas 

de extração de inertes, áreas de deposição de resíduos e estaleiros de construção’ 

(0.53%) e ‘1.4 Espaços verdes urbanos, equipamentos desportivos, culturais e de 

lazer, e zonas históricas’ (0.22%)) (Figura 18). 
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Figura 17 –  Uso e Ocupação do Solo do SIC 'Estuário do Sado'. 
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Figura 18 –  Uso e Ocupação do Solo do SIC 'Comporta / Galé'.
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2.1.8. Unidades de Paisagem 
 

Brum Ferreira et al. (2001) salienta, nas palavras de Forman & Godron (1986), que os 

elementos da Unidades de Paisagem (UP) integram “as relações entre geologia, solos 

e vegetação” e podem ser definidos como “a mais pequena unidade homogénea 

visível na paisagem”. Mas atendendo aos seus atuais níveis de fragmentação, a 

paisagem é vista cada vez mais como um sistema complexo altamente inter-

relacionado (Bastian, 2001).  

As UP “são áreas com caraterísticas relativamente homogéneas, com um padrão 

específico que se repete no seu interior e que as diferencia das suas envolventes” 

(DGOTDU, 2004). A delimitação destas pode depender da “morfologia ou da natureza 

geológica, do uso do solo, da proximidade ao oceano, ou da combinação equilibrada 

de vários fatores. Uma UP tem também uma certa coerência interna e um caráter 

próprio, identificável no interior e do exterior”. Esta delimitação tem por objetivos a 

caraterização, a identificação de potencialidades e deficiências e ainda a definição de 

orientações para futura gestão. 

Deste modo, a área de estudo integra as seguintes UP17 (adaptado de DGOTDU, 

2004) (Figura 19): 

• Areais de Pegões (Código 92) (913 ha): UP caraterizada pela dominância de 

solos arenosos característicos da bacia sedimentar do Sado. A paisagem 

apresenta alguma complexidade devido à dispersão da construção, das 

numerosas estruturas e infraestruturas (estradas, autoestradas, linhas de 

caminho de ferro, linhas de alta tensão), bem como da diversidade de usos 

agrícolas ou florestais. Coexistem explorações agrícolas com dimensões 

variáveis e com uma multiplicidade de usos e ocupação do solo (vinha, culturas 

horticolas, pomares de fruteiras, montado de sobro, pinhal ou eucaliptal 

(adaptado de DGOTDU, 2004). Esta UP abrange parcialmente o concelho de 

Palmela. 

• Estuário do Sado (Código 93) (15532 ha): UP caraterizada por uma sucessão 

de mar e de rio, de bancos de areia e vasa, de sapais e lagoas de água doce, 

de matos e montados, de áreas agrícolas e de pastagens, de arrozais e 

plantações florestais, de praias e de dunas. A paisagem é dominada pela 

                                                           
17 As percentagens das UP foram calculadas com base na intersecção da área total de estudo (SIC+Norte 
da Península de Tróia) com as UP. 
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horizontalidade do rio, do mar e das áreas sedimentares (não ultrapassam os 

50 m de altitude). A presença de áreas marítimas, tanto no rio Sado, estuário 

como no próprio oceano, constitui um elemento basilar do caráter desta UP. A 

zona norte do estuário apresenta elevados níveis de artificialização, associado 

à cidade de Setúbal, zona portuária e industrial que a envolve, que é 

contrastante  com o sul do estuário (onde domina áreas agrícolas, zonas de 

florestas e de vegetação arbustiva com elevado valor de conservação). De 

referir que a restinga de Tróia é considerada como uma sub-unidade de 

paisagem (93a) pela especificidade que apresenta, pelo seu processo de 

agitação marítima e circulação de sedimentos  que levou à sua formação e 

manutenção, e sistemas dunares dinâmicos (vide Freitas et al., 2002). A 

diversidade de ecossistemas que esta UP encerra reflete-se igualmente numa 

variedade de atividades económicas associadas à agricultura, floresta, 

pecuária, pesca, salinicultura, aquacultura, turismo e indústria (adaptado de 

DGOTDU, 2004). Esta UP abrange parcialmente os concelhos de Setúbal, 

Palmela, Grândola e Alcácer do Sal. 

• Charneca do Sado (Código 94) (3787 ha): UP caraterizada pela alternância de 

zonas com relevo ligeiramente ondulado, entrecortadas por vales 

correspondentes aos principais afluentes da margem direita do rio Sado. Nos 

interflúvios domina o montado e nos vales são frequentes os sistemas 

agrícolas de regadio. Apresenta baixos níveis de densidade populacional, 

resultado de um défice de acessibilidades e, principalmente, do uso e 

ocupação do solo dominante (florestal e silvo-pastoril) que não pressupõem 

uma presença humana permanente. O regime de propriedade é 

maioritariamente de grande dimensão (Herdade do Pinheiro, Zambujal, Abul, 

Palma ou da Barrosinha) (adaptado de DGOTDU, 2004). Esta UP abrange 

parcialmente os concelhos de Palmela, Vendas Novas e Alcácer do Sal. 

• Pinhais do Alentejo Litoral (Código 95) (31622 ha): UP caraterizada pela 

extensa planície litoral arenosa delimitada por situações fisiográficas, 

ecológicas e paisagísticas muito distintas - o rio Sado e o seu estuário, a 

Península de Tróia e a costa litoral do arco Tróia-Sines, a serra de Grândola e 

a charneca do Sado. As baixas altitudes, os substratos arenosos, clima de forte 

influência marítima e os pinhais (bravo e manso) são os elementos que melhor 

definem esta UP. Em Melides e Santo André a maior extensão de áreas de 

baixa altitude permite a presença de baixas agricultadas por arrozais. Por outro 
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lado, a presença da Serra de Grândola (altitude máxima excede os 300 metros) 

e o estreitamento da faixa litoral a sul de Melides, possibilitou a identificação de 

uma sub-unidade de paisagem (95a), onde a presença do oceano é mais 

marcada, em comparação com a parte norte da UP, que se estende para o 

interior. Em termos de uso e ocupação do solo, para além de extensas 

manchas de pinhal, estão igualmente representados sistemas culturais e 

parcelares complexos (olival, pomares e culturas hortícolas). Ocorrem 

igualmente atividades agrícolas de maior intensidade em áreas 

correspondentes antigas lagoas secas (Lagoa da Travessa, Lagoa Formosa e 

dos Fuzis no Carvalhal) ou em zonas de várzea a montante das Lagoas de 

Melides e Santo André. Resultado do contacto da plataforma litoral à Serra de 

Grândola, ocorrem pontualmente pequenos núcleos de montado de sobro 

sobre areias. Ao longo do arco Tróia-Sines são evidentes sistemas dunares 

(praia alta, dunas móveis, dunas penestabilizadas e estabilizadas) e matos 

xerofíticos. Os outros sistemas lagunares existentes neste troço de costa 

(Lagoa de Melides, Lagoa de Santo André e Lagoa da Sancha) apresentam-se 

como a grande originalidade desta UP. A cidade de Sines, em conjunto com o 

complexo portuário e industrial e o parque eólico, constitui um elemento 

divergente dos supra-mencionados por ter possibilitado o aumento significativo 

da população e uma significativa alteração (ecológica e paisagística) da 

paisagem (adaptado de DGOTDU, 2004). Esta UP abrange parcialmente os 

concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines. 

• Vale do Baixo Sado (Código 96) (4194 ha): UP caraterizada por um vale largo 

e uma extensa planície aluvionar, apresentando uma significativa atividade 

agrícola (culturas de regadio, sendo que no Inverno os campos são utilizados 

como pastagens). O troço de vale incluído nesta UP inclui o sistema de canais 

de irrigação que assegura a disponibilidade de água para o regadio. A 

existência de quatro pontes junto a Alcácer do Sal marca fortemente a 

paisagem. Na envolvente surgem as vertentes cobertas por montados e 

pinhais (adaptado de DGOTDU, 2004). Esta UP abrange parcialmente o 

concelho de Alcácer do Sal. 

 



 

Capítulo II | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios Estuário do Sado e Comporta/Galé  88 

 

 

Figura 19 – Unidades de paisagem integradas na área de estudo. 
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2.2. Caraterização Biofísica da Área de Estudo 

2.2.1. Biogeografia 
 

A Biogeografia analisa a distribuição dos seres vivos, dando particular atenção aos 

processos que determinam tal distribuição (Monteiro-Henriques, 2010). Segundo 

Rivas-Martínez (2007), a Biogeografia relaciona o biológico com o físico, recorrendo a 

dados derivados da corologia vegetal (ou fitogeografia) e da Fitossociologia. 

A área de estudo, de acordo com Costa et al. (1998), engloba uma região distribuída 

geograficamente pelas seguintes unidades (Figura 20): 

Região Mediterrânica 

 Sub-região Mediterrânica Ocidental 

  SuperProvíncia Mediterrânica-Ibero-Atlântica 

   Província Lusitana-Andaluza Litoral 

    Setor Ribatagano-Sadense 

      Distrito Sadense  
   Província Gaditano-Onubo- Algarvia 

    Setor Algarviense 

      Distrito Costeiro Vicentino 
 

 
O território analisado insere-se no Reino Holártico. Esta divisão biogeográfica é a 

unidade mais extensa da Biogeografia, ocupando quase todo o Hemisfério Norte do 

Planeta, englobando parte da Ásia, América do Norte, Norte de África e Europa. A sua 

delimitação está dependente de considerações taxonómicas e ecossistémicas. 

Segundo Costa et al. (1998), apresenta uma uniformidade florística devida sobretudo à 

continuidade das massas continentais e, como consequência, ao ativo intercâmbio 

florístico que se produziu durante os períodos Terciário e Quaternário. 

Inserida no Reino Holártico, a área de estudo está ainda incluída na Região 

Mediterrânica e na Sub-região Mediterrânica Ocidental. Neste nível hierárquico, os 

territórios apresentam elementos originais ao nível de espécies, géneros, famílias, 

séries e geoséries de vegetação. Possuem ainda pisos bioclimáticos próprios. 

Algumas espécies vegetais que testemunham esta posição biogeográfica são Pistacia 

lentiscus, Rhamnus oleoides e Rhamnus alaternus subsp. alaternus f. alaternus.  

A unidade biogeográfica de categoria imediatamente inferior à Região biogeográfica é 

a Província. A área de estudo enquadra-se na SuperProvíncia Mediterrânica-Ibero-
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Atlântica, mais concretamente, na Província Lusitano-Andaluza Litoral. Trata-se de um 

território com um grande número de endemismos e possuidor de domínios climáticos, 

séries e geoséries bem definidas. Os territórios Lusitano-Andaluzes Litorais são 

predominantemente litorais, apresentando uma flora bastante rica em endemismos. As 

espécies caraterísticas desta Província, tais como Asparagus aphyllus, Helichrysum 

picardii, Herniaria maritima, Linaria lamarckii, Linaria ficalhoana, Stauracanthus 

spectabilis subsp. spectabilis, Thymus carnosus, Ulex australis subsp. welwitschianus, 

Halimium calycinum e Halimium halimifolium subsp. multiflorum, foram observadas 

durante as prospeções de campo. 

Seguindo a hierarquia biogeográfica, grande parte da área de estudo pertence ao 

Setor Ribatagano-Sadense, mais concretamente ao Distrito Sadense (com 48666 

ha18). Dominam os solos de origem aluvionar e solos psamíticos frequentemente 

podzolizados (associados a paleodunas possivelmente de idade würmiana) e por solos 

evoluídos a partir das cascalheiras e arenitos do Plio-Plistocénicos (maioritariamente 

pertencentes à Formação da Marateca) (Neto, 2002; Caraça, 2002). Trata-se, 

portanto, de um local em que existem numerosos taxa, associações fitossociológicas e 

séries de vegetação caraterísticas. 

Neste Distrito pontifica com uma grande expressão espacial o zimbral Sadense, 

psamofílico, termomediterrânico sub-húmido de Juniperus navicularis (Daphno gnidi-

Juniperetum navicularis) (Figura 21); o urzal Sadense e Costeiro Vicentino 

termomediterrânico seco a sub-húmido de Ulex australis subsp. welwitschianus (Erico 

umbellatae-Ulicetum welwitschiani), comunidades vegetais de praia e de dunas ativas 

litorais, assim como de lagoas e turfeiras, estas últimas presentes nas depressões 

húmidas. Destaca-se ainda a presença de vegetação mediterrânica de sapal (Neto, 

2002; Neto et al., 2010). Em termos florísticos são áreas com elevadas taxas de 

endemicidade, onde se salientam, entre outras espécies, os endemismos Armeria 

rouyana, Juniperus navicularis, Malcolmia triloba subsp. gracilima; Ulex australis 

subsp. welwitschianus, Euphorbia transtagana, Armeria pungens subsp. pungens, 

Thymus carnosus, Linaria ficalhoana, Linaria polygalifolia subsp. lamarckii, Santolina 

impressa e Thymus capitellatus. 

 

                                                           
18 As percentagens dos Distritos foram calculadas com base na intersecção da área total de estudo 
(SIC+Norte da Península de Tróia) com os Distritos. 



 

Capítulo II | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios Estuário do Sado e Comporta/Galé  91 

 

 

Figura 20 –  Biogeografia da área de estudo (Costa et al., 1998). 
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Tal como a presença da espécie Myrica gale, que tem aqui a sua maior área de 

distribuição (Neto, 2002), um outro forte bioindicador que atesta a localização da área 

estudada no Distrito Sadense é a presença da espécie Santolina impressa, uma 

espécie praticamente exclusiva deste território. Em diversos locais da área de estudo, 

em mosaico com o Tojal Sadense psamofílico termomediterrânico sub-húmido de 

Stauracanthus genistoides (mas também com o tojal Costeiro Vicentino, psamofílico 

termomediterrânico inferior seco-sub-húmido de Stauracanthus spectabilis subsp. 

spectabilis no Distrito Costeiro Vicentino), surgem núcleos representativos da 

comunidade desta espécie sub-nitrofila (Santolinetum impressae). 

 

 

Figura 21 – Aspeto geral do Zimbral Sadense, psamofílico, termomediterrânico sub-húmido de 
Juniperus navicularis (Daphno gnidii-Juniperetum navicularis) no SIC ‘Estuário do Sado’ 

(localidade da Península de Tróia). 

 

A sul de Melides, na faixa litoral, a área de estudo integra-se no Setor Algarviense, 

mais concretamente no Distrito Costeiro Vicentino (com 4303 ha). Como espécies 

endémicas deste setor salientam-se o Thymus camphoratus, Stauracanthus 

spectabilis subsp. spectabilis e Chaenorhinum serpyllifolium subsp. lusitanicum. 
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2.2.2. Bioclimatologia 
 

A influência que o clima detém sobre a paisagem e, em particular, sobre a vegetação, 

é de uma importância extrema e condicionante. É uma variável global que determina 

de modo permanente e generalizado todas as funções da paisagem (Fernandes, 

1992), desempenhando um papel preponderante sobre os restantes elementos do 

meio natural. Esta importância advém especialmente do facto de ser ele que direta ou 

indiretamente influi na distribuição da flora num determinado território biogeográfico 

(Monteiro-Henriques, 2010; Neto, 2002; Ferreira & Gomes, 2002). 

A Bioclimatologia é de grande importância por constituir-se como uma ciência 

ecológica que pretende destacar a relação entre o clima e os seres vivos. Para esse 

efeito, é utilizada uma gama variada de índices e gráficos que contribuem para a 

definição e tipificação das distintas unidades bioclimáticas. Grande parte da sua 

aplicabilidade reside na composição dos seus modelos e do facto de estes possuírem 

uma forte componente ecológica. O modelo apresentado por Rivas-Martínez (2007) 

conseguiu desenvolver uma tipologia climática, mostrando a existência de uma estreita 

relação entre os modelos vegetais e os diferentes territórios bioclimáticos. Deste 

modo, estudar-se-á os parâmetros Temperatura positiva anual (Tp) 19 e Precipitação 

positiva (Pp)20 assim como os Índices Bioclimáticos (Ic, It, Itc, Io) (quantificados 

espacialmente por Monteiro-Henriques, 2010), com a consequente determinação do 

piso bioclimático. Os mapas de Continentalidade Simples, Termótipos e Ombrótipos 

são mapas de síntese e de grande interesse para a caraterização ecológica das 

comunidades vegetais. 

O Índice de Continentalidade Simples (Ic) (Equação 1) traduz a amplitude ou contraste 

médio da temperatura média do mês mais quente (Tmax) e a temperatura média do 

mês mais frio do ano (Tmin).  

Ic = Tmax – Tmin = 13 ºC    [Eq. 1] 

(Bioclima Semi-hiperoceânico atenuado) 

 

Segundo Rivas-Martínez (2007) e Monteiro-Henriques (2010) a área de estudo 

encontra-se no Macrobioclima Mediterrânico e Bioclima Semi-hiperoceânico atenuado 

(Ic entre 13 e 14) (Figura 22). 

                                                           
19 Somatório, em décimas de grau Celsius, das temperaturas médias mensais positivas. 
20 Somatório das precipitações mensais, dos meses com temperaturas médias positivas. 
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Figura 22 –  Temperatura média do mês mais quente do ano (Tmax), temperatura média do mês mais frio do ano (Tmin) e do índice de continentalidade 
simples (Ic) da área de estudo (Monteiro-Henriques, 2010). 
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No caso do Índice de Termicidade (It) (Equação 2), este pondera a intensidade de frio, 

que se constitui como um fator altamente limitante para o desenvolvimento das 

comunidades vegetais. É o produto de dez pela soma entre a temperatura média anual 

(T), a temperatura média das mínimas do mês mais frio (m) e a temperatura média das 

máximas do mês mais frio (M). 

It = 10 * (T + m + M) = 377 ºC, em que T = 16.2 ºC  [Eq.2 ] 

(Termomediterrâneo Superior) 

 

Segundo Rivas-Martínez (2007) e Monteiro-Henriques (2010), a área de estudo 

encontra-se no Termótipo Termomediterrâneo Superior (It e Itc entre 350 e 400; e Tp 

aproximadamente entre 2150-2300) (Figura 23).  

O índice de Termicidade Compensado (Itc) foi proposto para equilibrar o excesso de 

frio ou de calor nos territórios com clima marcadamente continental ou oceânico, de 

modo a que se possam comparar os índices de termicidade, o que se aplica às zonas 

extratropicais da Terra (ao norte e ao sul dos paralelos 26º N e 26º S, 

respectivamente). O cálculo do valor do Itc é considerado imprescindível para a 

determinação do termótipo ou piso bioclimático. Segundo Rivas-Martínez (2007), os 

termótipos são espaços termoclimáticos que se sucedem numa clisérie altitudinal ou 

longitudinal. O mesmo autor evidencia ainda a relação entre os diferentes pisos 

bioclimáticos e as fitocenoses21 aí existentes, ao considerar que estas unidades 

bioclimáticas são concebidas em função dessas mesmas fitocenoses, que apresentam 

estreitas correlações com os referidos intervalos termoclimáticos. Quando o Ic está no 

intervalo de valores de 11-18 o Itc considera-se igual a It (Figura 23). 

O Índice Ombrotérmico Anual (Io) quantifica a disponibilidade hídrica para as plantas, 

estabelecendo uma relação entre a temperatura positiva e a precipitação. Determina-

se pelo quociente entre a soma da precipitação média, em milímetros, dos meses cuja 

temperatura média é superior a zero graus centígrados (Pp = P1 – P12) > 0 ºC) e a 

soma das temperaturas médias mensais superiores a zero graus centígrados (Tp = 

TM1 – TM12 > 0 ºC). Tendo por base os valores de Io propostos por Monteiro-

Henriques (2010), a área de estudo encontra-se no Ombrótipo Seco Superior (Io entre 

2.7 a 3.6) (Figura 23).  

                                                           
21 Toda a vegetação existente num determinado espaço homogéneo. 
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Figura 23 – Índice de Termicidade (It), Índice de Termicidade Compensado (Itc) e Índice Ombrotérmico Anual (Io) da área de estudo (Monteiro-Henriques, 
2010). 
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2.2.3. Geologia, Litologia e Pedologia 
 

O uso de informação relativa ao substrato que suporta a vegetação é crucial em 

Fitossociologia. A relação entre o solo e a vegetação, e em especial entre o solo e a 

sucessão ecológica da vegetação, está profundamente documentada (Monteiro-

Henriques, 2010, Neto 2002; Capelo, 2007). 

A Geologia estuda as rochas (origem, descrição, composição mineralógica, etc.) e é 

frequentemente utilizada para a inferência de caraterísticas do substrato (nutrição, 

textura, permeabilidade, etc.). A relação entre o solo e as plantas é objeto de estudo 

da Edafologia (Pedologia e Litologia), e é tanto complexa como retroalimentada. Tanto 

o solo influencia a distribuição da vegetação, como a vegetação influencia o próprio 

solo (Monteiro-Henriques, 2010).  

Do ponto de vista geológico, na área de estudo pode-se identificar o setor do Estuário 

do Sado e sistemas lagunares e o setor continental. A área de estuário é caraterizada 

pela presença de aluviões fluviais e alguns aluviões fluvio-marinhos (classes Y (p) 

Plano de Água (9368 ha), (a) Aluviões) (14365 ha) e PU (PU) Arenitos de Ulme (2657 

ha)). Segundo Neto (2002), na área continental destacam-se duas unidades 

geológicas: 

• As superfícies arenosas constituídas por dunas litorais, interiores e coberturas 

eólicas (classes AOO (A) Areias de duna e de praia (3750 ha), D (d) Dunas 

(18260 ha), PA (PA) Areias, arenitos e cascalheiras do litoral do Baixo Alentejo 

(123 ha)); 

• As superfícies da Formação da Marateca do Plio‐plistocénico constituída por 

arenitos, conglomerados, biocalcarenitos e areias fossilíferas de fácieis 

marinha (classe PMT (PMt) Formação de Marateca (14225 ha). Esta formação 

apresenta, por vezes, alguns leitos de pelitos, os quais favorecem o surgimento 

de depressões interdunares húmidas, por vezes de caráter turfoso (Figura 24). 

Com base no tipo de solos presentes na carta de solos de Portugal (IEHRA) procedeu-

se à correspondência com as unidades litológicas da área de estudo. Da cartografia 

obtida verifica-se a predominância das classes Areias ou Arenitos (42355 ha), Aluviões 

(19900 ha) e Arenitos grosseiros (491 ha) (Figura 25). Efetivamente, os depósitos de 

caráter sedimentar são dominantes no interior do estuário, variando a sua composição 
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no teor de areia, sendo esta mais elevada nas zonas mais próximas da costa, como a 

Península de Tróia e o sapal da Carrasqueira. 

As areias de praias (modernas) desenvolvem-se ao longo da costa, sendo derivadas 

principalmente de um transporte de deriva litoral. A restante área corresponde 

essencialmente a formações Plio-Quaternárias areno-argilosas, as quais são 

constituídas por areias, pelitos e conglomerados (Neves et al., 2004; Neto, 2002). 

A caraterização pedológica da área de estudo permitiu identificar dezasseis classes 

distintas (Figura 26). Deste modo, os solos com maior representatividade são: 

- Solos evoluídos que se caracterizam por apresentarem os horizontes bem 

diferenciados. Verifica-se um domínio dos podzóis com ou sem horizonte de surraipa. 

A podzolização está relacionada, segundo vários autores, com os períodos frescos e 

húmidos do Quaternário, com especial incidência no inicio do Holocénico em que, 

segundo Mateus (1992), a área era caraterizada por uma floresta de coníferas com um 

estrato arbustivo de urzes e tojos cuja manta morta ácida facilitou a podzolização e a 

formação de uma crosta aliótica localmente designada por surraipa (Caraça, 2002; 

Neto, 2002). Como representantes desta ordem de solos existem na área de estudo: 

• Solos Podzolizados - Podzóis Não Hidromórficos com Surraipa (21325 ha); 

• Solos Podzolizados (Não Hidromórficos) sem Surraipa (9869 ha). 

- Grande parte dos solos existentes na área de estudo, no setor correspondente ao 

SIC ‘Estuário do Sado’, enquadram-se na classificação de Solos Halomórficos (18560 

ha). Apresentam teores de salinidade variáveis (moderado a elevado). Correspondem 

a zonas inundadas pelas marés e a uma boa parte dos arrozais e salinas, os quais, na 

maioria das vezes, ocuparam antigas áreas de sapal. 

- Uma terceira categoria é constituída pelos Solos Incipientes - Regossolos Psamíticos 

(9212 ha), que incluem essencialmente as areias dunares.  

Existem ainda várias outras categorias que apresentam representatividades reduzidas 

(Neves et al., 2004; Neto, 2002) mas que, como sucede com os solos turfosos 

(orgânicos) (780 ha) podem ter uma enorme importância na justificação da presença 

de comunidades vegetais de elevada relevância para preservação e conservação 

(comunidades vegetais palustres e turfófilas). 
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Figura 24 – Geologia da área de estudo (LNEG, 1992). 
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Figura 25 –  Litologia da área de estudo (adaptado de IHERA, 1999).
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Figura 26 – Tipos de solos da área de estudo (adaptado de IHERA, 1999). 
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2.2.4. Relevo e Morfologia  
 

A importância do estudo do relevo na abordagem geobotânica assume um papel 

dominante, devido à sua clara influência sobre uma boa parte dos elementos e 

processos fundamentais do sistema biofísico (clima, sistema hídrico, solo, uso e 

ocupação do solo e funções) (Abreu, 1989). A morfologia do terreno assume um papel 

fulcral na determinação das taxas de fluxos como a radiação solar, precipitação e 

nutrientes, humidade topográfica, tal como rege dentro de cada padrão de dinâmica, o 

coberto vegetal, o uso do solo, o escoamento e a erosão/sedimentação (Fernandes, 

2000). Procederam-se aos processos de geoprocessamento e análise espacial que 

deram origem ao Modelo Numérico de Elevação (MNE) e a diversos índices 

morfométricos (Figura 27). De referir que estes índices assumirão um papel importante 

nas estruturas de análise relativas à modelação preditiva. 

A área de estudo caracteriza-se em termos hipsométricos por um relevo muito suave e 

uma dominância entre as cotas de 14m e 83m, sendo possível distinguir três zonas 

hipsométricas distintas: uma zona de altitude baixa (0 e 14m) (na zona da linha de 

costa, com exceção para os troços do litoral com arribas areníticas e conglomeráticas, 

Estuário do Sado e sistemas lagunares); uma zona de média altitude (compreende 

praticamente toda a área de estudo apresentando altitudes que variam entre 28 e 

69m); e uma zona de altitudes mais elevadas (entre 83 e 124m) (na proximidade dos 

Foros de Albergaria e Mata de Valverde) (Figura 28). 

A produção da Carta de Declives (Figura 28), confirma a realidade predominantemente 

plana do território em análise. Trata-se de uma área com declives pouco acentuados. 

A componente de declives baixos/médios (entre 0 e 7%) abrange quase a totalidade 

da área, o que se poderá justificar pelo elevado predomínio de Areias de duna e de 

praia do Holocénico, sendo muito facilmente transportadas pelos ventos dominantes. 

Regista-se, no entanto, algumas zonas de declives de 7-68% correspondentes a 

arribas areníticas (entre a praia da Raposa e a lagoa de Melides) e algumas áreas de 

dunas interiores (paleodunas pleistocénicas). A Carta de Exposições de Vertente 

(Figura 28) indica uma elevada componente territorial sem orientações definidas, 

permitindo, no entanto, uma diferenciação de unidades homogéneas em termos de 

agregação de orientações de encosta, ou seja, em termos gerais, visualiza-se uma 

componente mais fresca e húmida nas orientações N/NE no quadrante S-SE da área 

de estudo; e na faixa litoral as exposições dominantes de W e NW refletem uma maior 

exposição solar e aos ventos dominantes oceânicos com salsugem. 
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Figura 27 – Fluxograma para obtenção do Modelo Numérico de Elevação (MNE), Declives, 
Exposição das Vertentes e índices morfométricos. 
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Figura 28 – Altitudes, Declives e Exposição das Vertentes da área de estudo. 
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2.2.5. Hidrografia e Massas de Água 
 

De acordo com o Artigo 5.º da Diretiva Quadro Água (DQA), a área de estudo integra-

se na  bacia hidrográfica do rio Sado (SIC 'Estuário do Sado' com 18353 ha e no SIC 

'Comporta / Galé' com 23696 ha) e na bacia das Ribeiras do Alentejo (SIC 'Estuário do 

Sado' com 332 ha e no SIC 'Comporta / Galé' com 8336 ha) (Figura 29). A área de 

estudo enquadra-se igualmente no setor sudoeste do sistema aquífero do Tejo-Sado. 

Segundo o artigo 13.º da DQA, o Estuário do Sado é classificado como estuário 

mesotidal homogéneo com descargas irregulares de rio e a zona costeira da área de 

estudo como Costa Atlântica mesotidal moderadamente exposta. Por seu lado, as 

lagoas de Santo André e de Melides, são classificadas como lagoas mesotidais semi-

fechadas (APA, 2013).  

Relativamente aos cursos de água presentes no SIC 'Estuário do Sado' destacam-se a 

ribeira da Marateca, São Martinho, Alcáçovas, Odivelas, Roxo e Ursa. Na margem 

esquerda, são afluentes as ribeiras de Grândola, Corona, Campilhas e Lousel. No sul 

do SIC 'Comporta / Galé' os cursos de água com maior expressão são, de norte para 

sul: ribeira das Fontainhas; ribeira de Melides, que desagua na Lagoa de Melides; 

ribeiras da Cascalheira, da Ponte, do Forneco, do Azinhal e da Badoca, que 

desaguam na Lagoa de Santo André; ribeira da Sancha, que desagua na Lagoa da 

Sancha; e a ribeira de Moinhos. 

Salienta-se ainda a situação da bacia hidrográfica das ribeiras da Lagoa de Santo 

André. Freitas et al. (2002) refere que esta bacia instalou-se em terrenos xistosos de 

idade paleozoica, calcários margosos mesozóicos e arenosos, de idade cenozóica. O 

sistema de drenagem é constituído por dois grupos: a norte, a ribeira da Cascalheira, 

com orientação este-oeste e abrange uma planície aluvial importante para poente da 

localidade de Cascalheira Grande. A sul, as ribeiras da Ponte, do Forneco e do 

Azinhal convergem com a ribeira da Badoca a norte da localidade de Santo André, 

constituindo uma extensa planície aluvial que se prolonga de noroeste até à localidade 

da Quinta do Monte Velho, onde ocorre uma inflexão e alarga para norte, até encontrar 

o espelho de água lagunar. Entre a praia do Monte Velho e a planície aluvial do Monte 

Velho são definidos três sistemas dunares subparalelos de grande importância, com 

presença de comunidades vegetais com elevado valor para a conservação, 

organizados em corpos lineares com orientação aproximadamente norte-sul e 

separados entre si por depressões húmidas interdunares (Poços do Barbaroxa de 
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Cima, Meio, de Baixo e dos Caniços-Parral). De este para oeste podem-se observar 

os corpos dunares de Monte Velho Este, do Barbaroxa, Caniços-Parral e Monte Velho 

Oeste. Freitas et al. (2002) carateriza o sistema do Monte Velho como o “mais 

complexo e que aparenta ser formado por estruturas múltiplas que se encontram 

truncadas a norte por um escarpado erosivo, marginado por pequenas restingas que 

ali formam a margem da laguna”. Por outro lado, os sistemas dunares do Barbaroxa e 

Caniços-Parral “são truncados pela praia e duna frontal da linha de costa atual, 

fazendo com ela um ângulo de cerca de 15º”. A mesma autora acrescenta ainda que 

“o espaço lagunar encontra-se separado do oceano por um extenso cordão arenoso, 

formando uma barreira contínua ao longo de cerca de 4km, entre a praia da Costa da 

Lagoa de Santo André e a Praia do Monte Velho”. 

Reis (2006) apresenta uma descrição pormenorizada da geomorfologia, hidrologia e 

clima das bacias hidrográficas das ribeiras da Serra de Grândola (localizadas entre o 

rio Sado, a leste, e o Oceano Atlântico, a oeste), sendo ainda feita a caraterização do 

regime pluviométrico entre Comporta e Sines, incluindo a análise das tendências de 

variação da precipitação mensal, para o período 1934/35 a 2003/04, o que possilita 

uma melhor compreensão das tendências de variação da disponibilidade de água ao 

longo do ano. Deste modo, na síntese climática apresentada pelo mencionado autor é 

evidenciado o contraste entre três setores da área de estudo, de oeste para leste: 

• "uma faixa litoral, aberta às influências oceânicas, em que as precipitações são 

relativamente baixas, e com as menores amplitudes térmicas da área de 

estudo"; 

• "uma área de serra, caraterizada essencialmente por precipitações bastante 

mais elevadas do que na área circundante"; 

• "um setor interior, sensivelmente ao longo do vale do Sado, com valores de 

precipitação similares aos da faixa litoral, mas com amplitudes térmicas 

elevadas no contexto da área de estudo". 

As caraterísticas dinâmicas das massas de ar, e da distribuição da precipitação a elas 

associada, definem a presença de um gradiente pluviométrico anual bastante forte, 

entre o setor imediatamente a leste e a nordeste da serra e as áreas mais para o 

interior, junto ao vale do Sado, sendo superior ao existente desde a costa até ao topo 

da serra de Grândola (Reis, 2006). Deste modo, estas caraterísticas manifestam-se 

em diferenciações importantes das precipitações nas várias bacias hidrográficas e 

respectivas sub-bacias. Segundo Reis (2006): "As bacias e sub-bacias hidrográficas 
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que drenam para oeste, em direcção ao oceano (Fontainhas, Melides e Santo André), 

possuem os valores de precipitação mais elevados no respectivo setor superior, que 

corresponde, também, às maiores altitudes da serra. Das cabeceiras destas bacias 

hidrográficas para jusante os valores de precipitação sofrem, então, uma redução 

significativa até ao oceano. Ao invés, as sub-bacias que se localizam totalmente, ou na 

sua maior parte, em áreas fora da serra de Grândola tiveram precipitações anuais 

médias bastante mais baixas (...)". 
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Figura 29 – Massas de Água e Hidrografia da área de estudo. 
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2.3. Materiais e Métodos 

2.3.1. Excursões à área de estudo e recolha de dado s de campo  
 

O trabalho de campo foi desenvolvido entre Junho de 2010 e Janeiro de 2013. Foram 

realizadas 66 excursões à área de estudo. O principal objetivo consistiu no 

aprofundamento do conhecimento da flora e das comunidades vegetais presentes no 

território em análise. Para o efeito, foram recolhidas espécimes vegetais e realizados 

inventários fitossociológicos e sinfitossociológicos. De referir que esta fase de recolha 

de informação de campo não teve por finalidade o desenvolvimento de análise 

estatística para a definição das comunidades vegetais, dada a existência diversas 

obras de referência no território estudado (Neto, 2002; Moreira, 1987; Ferreira & 

Gomes 2002). Contudo, permitiu, numa primeira fase, proceder a uma análise 

comparativa/qualitativa do estado ecológico e de conservação das comunidades 

vegetais face a estes estudos de referência. Numa segunda fase, estes dados 

georreferenciados relativos às principais unidades de vegetação e respetivas 

comunidades vegetais foram integrados nos procedimentos de classificação e 

validação das imagens de satélite e modelação preditiva. 

Deste modo, foram recolhidos dados com base em 1552 observações de campo, 313 

das quais relativas a inventários fitossociológicos segundo a metodologia da escola 

sigmatista paisagística de Zurique-Montpellier (Braun-Blanquet, 1932; Géhu & Rivas-

Martínez, 1981; Rivas-Martínez, 1976, 2005a) (vide Neto, 2002; Capelo, 2003; 

Monteiro-Henriques, 2010; Arsénio, 2011; Costa et al., 2012; Portela-Pereira, 2013), 

que permitiram o reconhecimento das principais comunidades vegetais presentes na 

área estudada, habitats naturais e seminaturais e uso e ocupação do solo (Figura 30). 

No processo de georreferenciação de campo foi utilizado o software ArcPAD (ESRI) 

com um GPS (‘Global Positioning System’) com correção diferencial Juno SD Trimble 

(com um erro inferior a 3m). Nos casos em que se verificou limites de erro acima dos 

3m, procedeu-se ao ajustamento em tempo real dos levantamentos de terreno com 

recurso a interpretação visual de ortofotomapas de 2007 (DGT).  
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Figura 30 – Localização Geográfica das Observações de Campo na área de estudo. 
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2.3.2. Identificação de espécimes e comunidades veg etais 

 
O elenco florístico que teve por base o material vegetal recolhido na área estudada foi 

organizado por ordem alfabética de géneros, espécies, subespécies e variedades. 

Para cada taxa, além do nome científico seguido do autor, é referido o seu caráter 

fitossociológico (ou pelo menos, o sintáxone ou os sintáxones fitossociológicos que 

apresentam o seu ótimo ecológico), família, tipo biológico, tipo de endemismo, 

espécies constantes nos anexos da Diretiva Habitats (92/43/CEE), da Convenção de 

Berna22 e estatutos de conservação de espécies RELAPE (Raras, Endémicas, 

Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de extinção).  

A nomenclatura taxonómica adotada segue, por ordem crescente de prioridade os 

critérios das seguintes floras: Nova Flora de Portugal (Franco, 1971, 1984; Franco e 

Rocha Afonso, 1994, 1998, 2003), Flora de Portugal (Coutinho, 1939), Flora 

Portuguesa (Sampaio, 1988), Flora Ibérica (Castroviejo et al., 1986-2011), Flora 

vascular da Andaluzia Ocidental (Valdés et al., 1987) e cátalogo de comunidades 

vegetais de Portugal (Costa et al., 2012). Adicionalmente foi consultado o Catálogo 

Florístico do Alentejo Litoral (Neto et al., 2009) e a base de dados on-line "Flora-On" 

(SPB, 2013). 

Ao nível da nomenclatura sintaxonómica recorreu-se ao referido trabalho de Costa et 

al. (2012). Os habitats da Rede Natura 2000 e a sua correspondência fitossociológica 

também são referidos na presente dissertação.  

 

2.3.3. Informatização e base de dados 
 

As bases de dados implementadas permitiram, além de compilação, sistematização e 

exploração da informação, posteriores análises numéricas de reconhecida importância 

na sistematização do conhecimento sobre a vegetação, habitats, dinâmicas de uso e 

ocupação e da paisagem dos SIC em análise. 

                                                           
22 A Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na Europa (Convention on the 
Conservation of European Wildlife and Natural Habitat) foi assinada em Berna, a 19 de setembro de 1979, 
apresentando um âmbito pan-europeu, estendendo-se a sua influência também ao Norte de África. Os 
objetivos da Convenção são conservar a flora e a fauna selvagens e os seus habitats naturais, em 
particular as espécies e os habitats cuja conservação exija a cooperação de diversos estados, e promover 
essa cooperação; é atribuído um ênfase particular às espécies em perigo ou vulneráveis, incluindo as 
espécies migratórias. para o cumprimento dos objetivos da conservação das espécies migradoras, 
listadas nos seus anexos (I a IV), que nesse território passam uma parte do ano (adaptado de ICNF, 
2014a). Destaca-se o anexo I referente a espécies da flora estritamente protegidas. 
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Relativamente aos inventários fitossociológicos e respetivas variáveis biofísicas e 

ecológicas foram registadas numa ficha de campo (Anexo III). Em termos de 

informatização foi utilizado o TurboVeg 2.92 (Hennekens & Schaminée, 2001), 

especialmente concebido para dados fitossociológicos. 

A totalidade dos levantamentos de campo foram posteriormente informatizados numa 

base de dados espacial e relacional do tipo 'File Geodatabase' em ambiente SIG 

(ArcGIS 10.2) (Anexo IV). Na Tabela 1apresenta-se a estrutura do modelo de dados 

utilizado.  

Tabela 1 – Modelo de Dados implementados em ambiente SIG. 

Códigos Descrição 

X Longitude 

Y Latitude 

LOCALIDADE Localidade com referência à freguesia CAOP2013 

COD_GERAL Identificador único do Código Geral do Levantamento de Campo 

COD_INV Identificador único do Código de Inventário Fitossociológico 

AREAINV Área (m2) do Inventário Fitossociológico 

COD__UO Identificador único do Código de Uso e Ocupação de Solo 

SIC_NOME Designação do Sítio de Importância Comunitária (SIC) 

SIC_COD Código do Sítio de Importância Comunitária (SIC) 

AREA_SIC Área (ha) do Sítio de Importância Comunitária (SIC) 

AREA_CLASS Designação da Área Classificada (quando aplicável) 

AREA_PROP Designação da Propriedade Privada (quando aplicável) 

BIOGEO Designação dos Biogeossistemas 

COD_SYNT Identificador único do Código de Sintáxone (constante na BD do TurboVeg 2.92) 

SYNTAXA Designação do Sintáxone (constante na BD do TurboVeg 2.92) 

UNVEG Designação da Unidade de Vegetação 

CLCN5 Designação do Código e Classe da Nomenclatura CLC Nível 5 (Guiomar et al., 2009) 

SERIEVEG Designação da Série de Vegetação 

HAB Designação do habitat da Rede Natura 2000 

MICEXP Microexposição recolhida no terreno  

POSTOP Posição topográfica recolhida no terreno 

DECCAMPO Declive de campo recolhido no terreno 

SUBMER Tipo de submersão recolhida no terreno 

SPDOM1 1.ª Espécie Dominante presente no Inventário Fitossociológico 

SPDOM2 2.ª Espécie Dominante presente no Inventário Fitossociológico 

NESTR Número de Estratos presente no Inventário Fitossociológico 

ESTR1 Estrato 1 

ESTR1ALT Altura do Estrato 1 

COBEST1 Cobertura do Estrato 1 

ESTR2 Estrato 2 
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Tabela 1 – Modelo de Dados implementados em ambiente SIG (cont.). 

Códigos Descrição 

ESTR2ALT Altura do Estrato 2 

COBEST2 Cobertura do Estrato 2 

ESTR3 Estrato 3 

ESTR3ALT Altura do Estrato 3 

COBEST3 Cobertura do Estrato 3 

ESTR4 Estrato 4 

ESTR4ALT Altura do Estrato 4 

COBEST4 Cobertura do Estrato 4 

ESTR5 Estrato 5 

ESTR5ALT Altura do Estrato 5 

COBEST5 Cobertura do Estrato 5 

ESTR6 Estrato 6 

ESTR6ALT Altura do Estrato 6 

COBEST6 Cobertura do Estrato 6 

HISTUSO Histórico de uso e ocupação do solo 

EST_CONS Estado de Conservação (A, B ou C) 

AMEACAS1 
Ameaças aos habitats da Rede Natura 2000 (de acordo com as fichas de habitats 
(semi) naturais produzidos pela ALFA (2004/2006) 

AMEACAS2 
Ameaças aos habitats da Rede Natura 2000 (de acordo com as fichas de habitats 
(semi) naturais produzidos pela ALFA (2004/2006) 

AMEACAS3 
Ameaças aos habitats da Rede Natura 2000 (de acordo com as fichas de habitats 
(semi) naturais produzidos pela ALFA (2004/2006) 

DATA Data da observação de campo (dia/mês/ano) 

AUTOR Autor do Inventário Fitossociológico/recolha de informação 

OBS Observações 

FOTOGRAFIA Registos fotográficos 

 

Esta estrutura relacional possibilitou ainda o estabelecimento de relações com outros 

dados geográficos relevantes (e.g. geologia, pedologia, altimetria e variáveis 

derivadas). 

 

2.3.4. Sistemas Nomenclaturais adotados 
 

Sendo um dos principais objetivos da dissertação a análise e implementação de 

metodologias de produção de cartografia de unidades de vegetação e de habitats de 

elevado detalhe, foi necessário analisar diversos sistemas de classificação de uso e 

ocupação do solo, nomenclatura e escala (COS, CLC, 'Land Cover Classification 

System (LCCS)' adotada pela 'Food and Agriculture Organization of the United Nations 
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(FAO)', e a 'EUNIS Habitat Classification (EHC)' para a cartografia de vegetação e 

habitats). Todavia, os sistemas de classificação do uso e ocupação do solo analisados 

apresentam diferenças semânticas relevantes, que constituem barreiras na integração 

de informação ecológica e social, bem como para a definição de modelos. 

Relativamente à análise da vegetação e habitats foi considerada uma nomenclatura de 

unidades de vegetação que serviu de base aos dados geográficos e respetiva 

cartografia temática. Estas unidades correspondem a formações distintas do ponto de 

vista da sua estrutura, composição florística e ecologia, definindo-se como unidades 

individualizadas no território em análise, identificáveis no terreno e em ortofotomapas. 

A maioria das classes consideradas apresentam uma correspondência com os 

habitats definidos na Diretiva 92/43/CEE para os SIC ‘Estuário do Sado’ e ‘Comporta / 

Galé’ (Anexo V), com sintáxones fitossociológicos e com a nomenclatura para o nível 5 

do CLC (CLC Nível 5) (Guiomar et al., 2009). Deste modo, foram consideradas as 

unidades de vegetação presentes na Tabela 2. 

Tabela 2 – Unidades de Vegetação. 

Unidades de 
Vegetação Descrição 

A Vegetação de praia e de dunas ativas litorais 

A.1 Vegetação litoral de praia e dunas móveis 

A.2 Vegetação de dunas penestabilizadas e estabilizadas 

A.3 Piornais 

B Vegetação de dunas interiores (paleodunas pleistocénicas)  

B.1 Comunidades florestais 

B.1.1 Sobreirais sobre areias 

B.1.2 Bosques mesofílicos 

B.1.3 Pinhais sobre dunas 

B.2 Matos xerofíticos 

B.3 Prados xerofíticos e acidófilos 

B.4 Prados nitrófilos de dunas e paleodunas 

C Vegetação de substratos areníticos compactos mio-pliocénicos (MP) 

C.1 Comunidades florestais  

C.1.1 Sobreirais sobre arenitos 

C.2 Matagais pré-florestais e matos xerofíticos 

D Vegetação hidrofítica, de águas doces e pouco salobras 

D.1 
Galerias florestais ou mantos espinhosos ripícolas de escoamentos mediterrânicos 
irregulares 

D.2 Juncais e prados higrófilos 

D.3 Tamargais 

D.4 Charcos temporários 

D.5 Canaviais 
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Tabela 2 – Unidades de Vegetação (cont.). 

Unidades de 
Vegetação Descrição 

E. Vegetação palustre, de solos turfosos ou hidromórficos 

E.1 Bosques palustres 

E.2 Mosaicos de vegetação arbustiva e herbácea baixa de turfeiras 

E.3 Vegetação macrofítica de meios palustres: juncais, caniçais, carriçais, tabuais, rabaçais 

F. Vegetação aquática de folhas flutuantes ou em parte submersas 

F.1 
Comunidades de plantas enraizadas com folhas flutantes e parcial ou temporariamente 
submersas  

F.2 Comunidades de acropleustófitos 

G Vegetação de salgados  

G.1.1 Bancos de areia com fanerogâmicas marinhas 

G.12 Outros sedimentos subtidais 

G.2 Sapal  

G.2.1 Lodaçais 

G.2.2 Sapal baixo e médio 

G.2.3 Sapal alto 

G.2.4 Juncais de salgados 

G.3 Salinas e caminhos salobros 

H. Vegetação exótica, sinantrópica, cultivada ou invasora 

H.1 Eucaliptais 

H.2 Acaciais 

H.3 Vegetação sinantrópica 

H.4 Culturas agrícolas 

H.5 Choupais 

H.6 Formações de chorão 

I Vegetação halocasmófila 

J Áreas Sociais 

 

Neste sentido, a ligação das unidades de vegetação a um sistema de nomenclatura de 

uso e ocupação do solo para escalas de elevado detalhe (CLC Nível 5) possibilitou:  

• A articulação com as unidades de vegetação definidas e a aplicação 

transversal de um sistema nomenclaturar que classifique o uso e ocupação 

dominante do solo e os elementos estruturais e funcionais diferenciadores a 

escalas de grande detalhe; 

• A harmonização das classes de uso e ocupação do solo nos diversos períodos 

analisados (discutido no Capítulo III).  
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2.3.5. Tecnologias de Informação Geográfica 
 

A atualidade tecnológica ao nível do processamento da informação geográfica 

(informação georreferenciada), nomeadamente os SIG e a DR, permitem adotar 

metodologias inovadoras, fiáveis e mais rentáveis em termos práticos, no domínio do 

Planeamento e Ordenamento do Território. Prova da crescente tendência da 

incorporação das TIG é o surgimento de diversos programas estratégicos na Europa 

(projeto 'Corine Land Cover (CLC)', Programa da 'European Space Agency (ESA)' 

’GMES Space Component Data Access (GSCDA)’ para 2011-2014, Programa espacial 

de monitorização da Terra ‘COPERNICUS’ para 2014-2020, Programa do Eurostat 

‘Land Use and land Cover Area frame Survey (LUCAS)’, Estratégia Europa 2020, 

Programa das Nações Unidas ‘Global Geospatial Information Management (UN-

GGIM)’, entre outros). 

A produção de mapas temáticos de uso e ocupação do solo, habitats, entre outros, 

pode ser um resultado de um processo de interpretação visual ou de uma classificação 

automática (métodos de classificação clássicos ao nível do píxel ou ao nível do 

objeto). Por um lado, a interpretação visual de imagens tem-se vindo a revelar 

dispendiosa, demorada e subjectiva. No entanto, a automatização destes processos 

analíticos ainda não é total, pois depende da intervenção humana. Acresce o problema 

que deriva das caraterísticas intrínsecas dos dados/imagens utilizados (grau de 

detalhe), da inadequação da estrutura das imagens à estrutura espacial das classes 

de uso, ocupação do solo e coberto vegetal que se pretende diferenciar e da (já muito 

debatida!) limitação dos métodos DR convencionais para produção de cartografia 

temática (Caetano et al., 2002; Foody, 2002; Dean & Smith, 2003; Xu et al., 2005; 

Hagner & Reese, 2007; Rocha & Sousa Morgado, 2007; Lillesand et al., 2008; Costa, 

2008; Xie et al., 2008; Carrão, 2009; Gil et al., 2011). Neste sentido, a classificação 

orientada por objetos será o método apresentado e discutido ao longo da dissertação, 

como sendo o mais adequado para a caraterização de habitats, uso e ocupação do 

solo (Baatz & Schape, 2000; De Kok et al., 2000, 2005; Gomes & Marçal, 2003; 

Gonçalves & Caetano, 2004; Kressler et al., 2005; Greiwe & Ehlers, 2005; Lewiński, 

2006; Plantier, 2006; Plantier & Caetano, 2007; Gil, 2011; Vanden Borre et al., 2011; 

Gil et al., 2013). 

Seguidamente são descritos os procedimentos metodológicos SIG/DR implementados 

para a caraterização da dinâmica temporal do coberto vegetal e para a cartografia de 
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habitats (segundo o método clássico de foto-interpretação e por técnicas DR 

automatizadas híbridas - píxel/objeto). 

 

2.3.5.1. Foto-interpretação 
 

A cartografia de base poligonal produzida representa unidades de vegetação 

homogéneas. Cada polígono foi sujeito a um processo de classificação de acordo com 

o modelo de dados constante na Tabela 1, sendo atribuído um código único de 

unidade de vegetação e de CLC Nível 5. As áreas com uma dimensão inferior à 

UMC23 foram sujeitas a processos de generalização cartográfica. Esta operação foi 

executada através da eliminação de unidades de vegetação inferiores à UMC definida 

através de um processo de agregação, em que unidades com áreas inferiores ao 

limiar foram incorporadas em unidades vizinhas até a unidade resultante ter uma área 

igual ou superior à UMC (Carrão et al., 2001b; Costa & Caetano, 2009). 

A cartografia temática de unidades de vegetação foi baseada na interpretação visual 

de imagens áreas ortorretificadas RGB+IV para 2007 (DGT, 2007)24 (Tabela 3). O 

processo de produção cartográfica foi igualmente suportado em diversos dados 

auxiliares (Tabela 4). 

 

Tabela 3 – Caraterísticas das imagens áereas ortorretificadas utilizadas na produção da 
cartografia de unidades de vegetação (adaptado de DGT, 2010). 

Direitos de propriedade  DGT  

Câmara  Norte – Ultracam; Sul - DMC 

Altura de voo  Aproximadamente 5800 m 

Formato das imagens  TIFF 

Seccionamento de cada orto -imagem  4 km X 5 Km 

Resolução espacial  0,5 m no terreno 

Resolução radiométrica  8 bits por banda 

Resolução espe ctral  4 bandas: Azul, Verde, Vermelho e Infravermelho 
próximo 

Sistema de georreferência  ETRS89/PT-TM06 

Data das imagens aéreas  2007-07-21 a 2007-10-09 

 

 

                                                           
23 Segundo Guiomar et al. (2009) entende-se Unidade Mínima Cartográfica (UMC) como "a menor área de 
terreno identificada e delimitada". 
24 A descrição detalhada sobre esta metodologia está apresentada em Gutierres et al. (2010). 
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Tabela 4 – Alguns dados auxiliares utilizados na produção da cartografia de unidades de 
vegetação. 

Tema Proprietário Data de Referência 
Carta Administrativa Oficial de 

Portugal (CAOP) 2013 DGT 2013 

Carta de Uso e Ocupação do 
Solo de Portugal Continental 

(COS'07 - Nível 2) 
DGT 2007 

Inventário Florestal Nacional 
(IFN) de 2005 (Foto-Pontos) ICNF 2005 

CORINE Land Cover DGT/APA/EEA 2000 e 2006 
Área maritima da Reserva 

Natural do Estuário do Sado 
(RNES) 

ICNF 2007 

Série digital (vectorial) da Carta 
de Solos de Portugal, na escala 

de 1:25.000 
IHERA (AFLOPS) 1999 

Sistema Nacional de Informação 
de Recursos Hídricos (Praias, 

Massas de Água, Lagos, 
Albufeiras e Rede Hidrográfica) 

APA 2013 

Cartografia de Vegetação e 
Habitats do SIC Comporta/Galé AFLOPS 1999 

Cartografia de Vegetação e 
Habitats da Reserva Natural do 

Estuário do Sado (RNES) 
ICNF 2007 

Cartografia de Vegetação e 
Habitats da Reserva Natural das 

Lagoas de Santo André e da 
Sancha (RNLSAS) 

ICNF 2005 

'Land Use Systems of the World' FAO 2010 
Máscara de Vegetação (NDVI) 

baseada em Ortofotomapas 
RGB+IV de 2007 (algoritmo 

'Automated Vegetation Mapping' 
- E-cognition Developer 8.2) 

DGT/Autor/FCT 2007 

Ortofotos Digitais Falsa cor (1: 
40000) DGT 1995 

Imagens de satélite RapidEye 
(Junho e Outubro) 

ESA (GMES) 2011 

Imagens de satélite SPOT-4 
HRVIR (Primavera e Verão) ESA (GMES) 2006 

Imagens de satélite IRS-P6 
Resourcesat-1/2 (LISS-III) 

(Primavera e Verão) 
ESA (GMES) 2009, 2011 e 2012 

Imagens de satélite Landsat 7 
(ETM+) (Verão) USGS 2007 e 2010 

Informação recolhida no campo Autor/FCT 2010-2013 

'LUCAS Survey' Eurostat 2009 e 2012 

Google Earth Google Datas variadas 

 

A cartografia de unidades de vegetação apresenta-se como uma cartografia de 

polígonos em formato shapefile. A tabela de atributos associada à cartografia tem os 

campos descritos na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Campos da tabela de atributos associada à cartografia de unidades de vegetação. 

Designação Terminologia/Formato 

Campo com o identificador único / tipo de dados ID / Long integer 
Campo com a unidade de vegetação / tipo de 

dados 
UNVEG / String (150 caracteres) 

Campo com a classe de ocupação/uso do solo ao 
nível 5 / tipo de dados 

CLCN5 / String (150 caracteres) 

Campo com o complexo de habitats da Rede 
Natura 2000 (concatenação) / tipo de dados 

HABCONC / String (150 caracteres) 

Campo com a área (ha) /tipo de dados AREA / Double (18 algarismos, 6 casas decimais) 

Campo com o perímetro (m) / tipo de dados 
PERIMETER / Double (18 algarismos, 1 casa 

decimal) 
 

2.3.5.2. Dinâmica temporal do coberto vegetal 
 

Na sequência da caraterização, contextualização do estado ecológico e de 

conservação das comunidades vegetais inseridas em cada unidade de vegetação, a 

abordagem multi-temporal baseada em imagens de satélite, de moderada resolução 

espacial mas com elevada resolução temporal, visa analisar a evolução do seu 

comportamento espectral. Este tipo de abordagem apresenta a vantagem de permitir a 

distinção de diferentes elementos à superfície, com base na variação espectral e 

deteção de alterações ao longo do tempo (Oliveira, 2005). A cartografia temática da 

dinâmica temporal da cobertura vegetal na área de estudo foi baseada em imagens 

multiespectrais Landsat 7 (ETM+)25 da USGS para o período 1989-2010 e obtidas no 

período ativo da vegetação (Primavera-Verão). Tendo como base as respetivas banda 

3 (radiação visivel na região do vermelho) e banda 4 (radiação visivel na região do 

infravermelho próximo) foi determinado o NDVI26 ('Normalized Difference Vegetation 

Index'). São diversos os índices de vegetação (e.g. 'Soil adjusted vegetation index 

(SAVI)', 'Enhanced vegetation index (EVI)', 'Triangular greenness index (TGI)') que 

expõem uma forte correlação com o coberto vegetal de um determinado território 

(Hunt Jr. et al., 2013). Tem sido demonstrado que o NDVI está relacionado com as 

variáveis que controlam a produtividade da vegetação e pode ser utilizado como um 

'proxy' (Oliveira, 2005; Arsénio, 2011). Dada a natureza espectral e existência de uma 

série temporal longa das imagens Landsat, adotou-se o NDVI para a caraterização da 

densidade do coberto vegetal em cada período de análise, tendo sido necessário 

efetuar procedimentos de pré-processamento, classificação de imagem, conversão de 

                                                           
25 Landsat 7 (ETM+) de 1989 adquirida a 14 de Março; Landsat 7 (ETM+) de 2000 adquirida a 24 de 
Junho; Landsat 7 (ETM+) de 2007 adquirida a 22 de Julho; e Landsat 7 (ETM+) de 2010 adquirida a 25 de 
Abril; 
26 A formulação matemática do índice NDVI é dada por: NDVI = (Banda Vermelho - Banda Infravermelho 
Próximo) / (Banda Vermelho + Banda Infravermelho Próximo) (Hunt Jr. et al., 2013) 
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sistemas de coordenadas e reclassificação (Figura 31). Foi adoptado o sistema de 

conversão de valores de NDVI em classes de densidade de coberto vegetal produzido 

por Arsénio (2011) (Tabela 6). 

 

Figura 31 – Fluxograma para obtenção da Densidade do Coberto Vegetal (1989- 2010). 

 

Tabela 6 – Tabela de conversão dos valores do NDVI no sistema de classificação da 
densidade de coberto vegetal (adaptado de Arsénio, 2011). 

Valores do índice NDVI Classe de densidade de 
coberto vegetal Classificação 

0.6 a 1 Muito Elevada 5 

0.4 a 0.6 Elevada 4 

0.25 a 0.4 Moderada 3 

0 a 0.25 Baixa 2 

-1 a 0 Muito Baixa 1 

 

Foi ainda analisada a relação de padrões do NDVI de 2000 e 2010 com as alterações 

de uso e ocupação do solo (1990-2000 e 2000-2010). 
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2.3.5.3. Cartografia automatizada de unidades de ve getação e habitats da 
Rede Natura 2000 da Reserva Natural das Lagoas de S anto André e da 
Sancha (RNLSAS) com recurso à Deteção Remota Multi- espectral 
 

a) Modelo Geral de Análise  

Tendo-se verificado que nas ISMGRE (com 4 bandas espectrais) as abordagens, quer 

ao nível do píxel quer ao nível do objeto, apresentam algumas limitações, adoptou-se 

uma abordagem combinada (píxel/objeto). A abordagem desenvolvida consistiu em 

classificar a imagem ao nível do píxel criando um MES (Mapa de Elementos de 

Superfície), apenas com base na informação das 4 bandas multiespectrais27. Para tirar 

partido da informação espacial das imagens foi aplicada a técnica OBIA, com a qual se 

segmentou a imagem para criar regiões. A combinação das regiões com o MES, 

permitiu obter o Mapa de Unidades de Vegetação e Habitats (MUVHAB) (Figura 32). 

b) Conjunto de dados utilizados  

b1) Imagem de Satélite 

A imagem GeoEye-1 de 2011 utilizada nesta análise foi adquirida à GeoEye 

Foundation, nos modos multiespectral (4m de resolução espacial) e pancromático (1m 

de resolução espacial), contendo 11 bits por píxel. 

Ambos os produtos pertencem ao tipo Geo, ou seja um formato ortorretificado. A 

imagem multiespectal contém três canais na região do visível (Azul (B), Verde (G) e 

Vermelho (R)) e um canal na região do Infravermelho Próximo (NIR). 

A imagem foi recolhida no dia 15 de Junho de 2011 às 11:35 quando o ângulo de 

elevação solar era de 65 graus. A projecção cartográfica UTM inicial associada ao 

datum WGS84 foi transformada para ETRS89-PT TM06. 

Com exceção dos processos de interpretação visual que utilizaram a fusão pansharp 

(resultante da fusão da banda pancromática com as bandas multiespectrais), todo o 

estudo foi baseado exclusivamente nas 4 bandas multiespectrais em consonância com 

o que tem sido feito por outros autores (e.g. Wang et al., 2004a,b; Carleer & Wolff, 

2004; Plantier, 2006). 

 

                                                           
27 A descrição detalhada sobre esta metodologia está apresentada em Gutierres et al. (2013a).  
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Figura 32 – Fluxograma para obtenção do Mapa de Unidades de Vegetação e Habitats 
(MUVHAB). 

 

b2) Informação auxiliar 

A informação auxiliar utilizada pretendeu melhorar a discriminação das unidades de 

vegetação (incluem as áreas de vegetação referentes a habitats naturais, 

seminaturais, áreas húmidas e solo nu) (Figura 33). O melhoramento introduzido pela 

integração de informação auxiliar é tanto maior, quanto melhor for a sua qualidade 
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e/ou mais difícil for a discriminação espectral das comunidades vegetais e respetivos 

habitats.  

 

Figura 33 – Variação espectral dos valores de refletância do solo, água e vegetação (Shaw & 
Burke, 2003). 

A combinação da informação auxiliar com as imagens de satélite foi desenvolvida 

numa primeira fase na definição da amostragem. 

O esquema de amostragem baseou-se em informação altimétrica (MNE) e derivada 

(Declives, Exposição das Vertentes e Índice Topográfico de Humidade (TWI)), Carta 

de Solos de Portugal, Carta Litológica e Cartografia de habitats de referência de 1999 

(Projecto LIFE "Rede Natura 2000 da Península de Setúbal / Sado" (AFLOPS)). 

Numa segunda fase foi desenvolvido um procedimento de melhoramento pós-

classificação (Hutchison, 1982). Para o efeito foi utilizada a COS'07 e o IFN05. 

c) Esquema de Amostragem  

c1) Definição das classes 

As classes foram definidas em função do objetivo da análise, ou seja, uma vez que se 

pretendia caraterizar as comunidades vegetais e, sobretudo, discriminar habitats 
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naturais e seminaturais. Na Tabela 2 (p. 114) pode observar-se o esquema utilizado 

para a definição das classes. 

c2) Definição da amostragem 

De forma a diminuir a subjetividade inerente à seleção manual de áreas de treino, 

optou-se por uma metodologia de seleção semi-aleatória. Neste estudo foi 

desenvolvida uma amostragem aleatória estratificada, tendo como unidade amostral o 

píxel. Na amostragem probabilística (‘equal probability sampling’) cada elemento da 

população tem uma probabilidade conhecida e igual de ser selecionado. 

De acordo com Loureiro (2008), este tipo de amostragem permite fazer estimativas 

estatisticamente válidas para todo o mapa. Os estratos considerados resultaram da 

informação auxiliar e da edição de polígonos, referentes a cada classe considerada, 

por meio de interpretação visual. A interpretação visual foi realizada sobre a imagem 

pansharp pela sua maior capacidade discriminatória dos elementos da superfície 

terrestre. 

Após a seleção dos estratos, as áreas de treino foram definidas com base no método 

de alocação proporcional (com uma fração de amostragem contínua para cada estrato 

de 5%), resultando em média 120 áreas de treino por cada classe.  

A construção da amostra de validação baseou-se na identificação determinística de 

pixéis isolados e distribuídos nos estratos considerados para evitar efeitos de 

autocorrelação espacial, e suportada ainda pelos pontos georreferenciados referentes 

aos inventários fitossociológicos. 

d) Análise de separabilidade espectral 

Para a análise de separabilidade espectral das classes definidas, utilizaram-se 

diagramas de dispersão, visualizados nas bandas do Vermelho (V) e Infravermelho 

Próximo (IVP), por serem as bandas menos correlacionadas, e uma medida de 

separabilidade (Loureiro, 2008). Assim, após um primeiro contacto visual com a 

distribuição das classes pelo espaço amostral procedeu-se ao cálculo de uma medida 

de separabilidade para a identificação dos pares de classes com maior e menor 

separabilidade. 

De entre as diversas medidas de separabilidade existentes (e.g. Divergência 

transformada, Distância de Jeffries-Matusita e Distância de Bhattacharya (B-Distance)) 

optou-se pelo Algoritmo de Clustering Hierárquico (Equação 3) (no ArcGIS10.2) (ESRI, 



 

Capítulo II | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios 
Estuário do Sado e Comporta/Galé  

125 

 

2013). O dendograma respetivo mede as distâncias entre os pares de classes com 

valores médios e variâncias, e é definido por: 

��� = � (�	
���
)�√�	
	��
�
���  

 

em que m e n representam os IDs das classes, i o número da camada, µ a média da 

classe m ou n na camada i e V a variância da classe m ou n na camada i. 

Este indicador apresenta valores que indicam o grau relativo de similaridade das 

classes, ou seja, a distância no espaço multidimensional (ESRI, 2013). 

e) Mapa de elementos de superfície (MES) 

O MES foi elaborado através da classificação da imagem com o algoritmo da Máxima 

Verossimilhança (MLC). A utilização deste algoritmo baseou-se no facto de ter vindo a 

demonstrar bons resultados noutros estudos (e.g. Wang et al., 2004a; Plantier, 2006). 

O algoritmo MLC considera a variância das classes formadas pelas áreas de treino 

('Threshold') e permite a atribuição de uma probabilidade a cada classe ('Bias'). O 

algoritmo de aprendizagem supervisionado ao nível do píxel (MLC) foi desenvolvido no 

ENVI 5. 

f) Mapa de Unidades de Vegetação e Habitats (MUVHAB) 

O MUVHAB foi criado a partir da combinação do MES com as regiões provenientes da 

Análise de Imagem Baseada em Objetos (OBIA). A OBIA inclui dois passos 

essenciais: a criação dos objetos por segmentação das imagens e a classificação dos 

objetos (De Kok et al., 2000; Franklin et al., 2000a ; Woodcock et al., 1994; Van Coillie 

et al., 2007; Lucieer, 2008; Blaschke, 2010). A segmentação multi-resolução consiste 

na subdivisão da imagem em áreas homogéneas e uniformes em função de um 

determinado atributo da imagem (Baatz & Schape, 2000). 

Este tipo de segmentação cria áreas na imagem em função de parâmetros de cor, 

forma e textura dos pixéis de uma região, e de um parâmetro de escala que define o 

limiar de heterogeneidade a partir do qual um píxel deixa de pertencer a uma dada 

região. Os parâmetros para a segmentação da imagem foram determinados 

visualmente, por comparação de diferentes níveis de segmentação, resultantes da 

variação dos parâmetros. Optou-se apenas por um nível de segmentação, cujos 

parâmetros (Tabela 7) foram os que melhor isolaram regiões congruentes com as 

[Eq.3 ] 
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classes que se pretendiam representar. A segmentação da imagem foi desenvolvida 

no modo Rule Set no E-cognition Developer 8.2. 

Tabela 7 – Parâmetros utilizados na segmentação da imagem. 

 Bandas  

 Azul (B) Verde (G) Vermelho (R) Infrav ermelho 
Próximo (IVP) 

Peso 0.5 1 1 1 

Parâmetro de 
Escala 

50    

Critério 
Cor 0.9   

Forma 0.1 Compactness 0.1 

Espectral   1 1 

 

A Figura 34 ilustra a segmentação de um extrato da imagem da área de estudo.  

Foi ainda desenvolvido um processo de melhoramento pós-classificação com recurso 

à COS'07 e ao IFN05. Para avaliação do MUVHAB recorreu-se à validação cruzada 

(matriz de confusão) de onde se extraíram índices globais de exatidão e índices 

específicos (Exatidão Global (EG), Exatidão do Produtor (EP), Exatidão do Utilizador 

(EU) e índice de concordância Kappa). 
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Figura 34 – Segmentação da ISMGRE GeoEye-1 (2011) (GeoEye Foundation©). 

 

2.3.5.4. Cartografia automatizada sinfitossociológi ca e 
geosinfitossociológica Reserva Natural das Lagoas d e Santo André e da 
Sancha (RNLSAS)  
 

Recentemente têm sido desenvolvidas abordagens metodológicas tendo em vista a 

cartografia automatizada da Vegetação Natural Potencial (VNP), nomeadamente das 
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séries de vegetação (Fitossociologia Dinâmica ou Sinfitossociologia) e da dinâmica 

sucessional das séries de vegetação na paisagem (Fitossociologia Dinâmico-catenal 

ou Geosinfitossociologia (Blasi et al., 2004, 2005; Biondi et al., 2011). O conceito de 

VNP assume um papel central na dissertação (conforme será explicitado no Capítulo 

IV), visto que permite aferir o estado de equilíbrio das comunidades vegetais (atuais) 

face ao estádio de desenvolvimento final relativamente estável da vegetação (de 

acordo com as condições ecológicas), que ocorreria num determinado local se não 

existisse qualquer influência humana (Rivas-Martínez, 2005b). Neste sentido, Biondi et 

al. (2011)28 demonstram que a integração da análise fitossociológica das comunidades 

vegetais (processo indutivo) com variáveis ambientais/biofísicas, com recurso a TIG e 

análise estatística, possilita a definição dos níveis serial (sigmetum) e catenal 

(geosigmetum) e, consequentemente, a automatização de sigma e geosigma-

inventários. Deste modo, procurou-se testar a adaptabilidade do método de Biondi et 

al. (2011) ao território da RNLSAS. De acordo com mesmos autores, tendo em 

consideração as especificidades do território em análise, foram incorporadas 

diferentes variáveis na operacionalização do modelo de análise. Deste modo, a 

metodologia proposta consiste na integração de cartografia de unidade de vegetação 

(produzida no ponto anterior) e variáveis edáficas e morfométricas (geologia, 

pedologia, Índice de Posição Topográfica (TPI) e Radiação Solar Potencial) com 

recurso a procedimentos estatísticos (não preditivos) e de análise espacial em 

ambiente SIG (Figura 35).  

A variável morfométrica Índice de Posição Topográfica (TPI), que reflete a diferença 

entre altitude de uma célula e a média numa dada vizinhança, foi classificada em 5 

classes de acordo com o modelo proposto por Weiss (2001) (Figura 36 e Tabela 8). A 

intensidade de radiação potencial29 incidente numa vertente depende da altitude, da 

declinação e altura do Sol, e do declive e orientação das vertentes (Geiger, 1980), 

bem como dos efeitos de obstáculo e de auto-ocultamento (Felicísimo, 1994). A 

construção de modelos de interacção da radiação solar com a superfície terrestre 

assenta na geometria entre uma determinada posição do Sol e o MNE da área de 

interesse. A radiação solar real depende ainda das condições meteorológicas (Mora, 

2006). Deste modo, foram consideradas 3 classes de radiação (Tabela 9). Os valores 

utilizados por Biondi et al. (2011) foram consultados para a definição de um referencial 

                                                           
28 A descrição detalhada sobre esta metodologia está apresentada em Biondi et al. (2011).  
29 A fundamentação teórica da construção do modelo de radiação solar directa potencial está descrita em 
Mora et al. (2009).  
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para a reclassificação desta variável. Deste modo, os valores por hora sugeridos são 

adaptados às condições de radiação solar do território em análise. 

 

 

Figura 35 – Fluxograma para obtenção da cartografia sinfitossociológica e 
geosinfitossociológica. 
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Figura 36 – Posição topográfica (Topographic Position) e formas do terreno (Landforms) 
(Weiss, 2001). 

 

Tabela 8 – Tabela de conversão dos valores do índice TPI no sistema de classificação de 
formas do terreno (adaptado de Weiss, 2001). 

Valores do índice TPI  Formas do Terreno  Classificação  

-8.53 a -0.59 Depressão/Vale 1 

-0.59 a 0.66 Plano 2 

0.66 a 2.67 Meia Encosta 3 

2.67 a 12.78 Topo da Encosta 4 

 

Tabela 9 – Tabela de conversão dos valores de Radiação Solar Potencial (Wh/m2) em níveis 
de exposição solar. 

Valores de Radiação Solar 
Potencial (Wh/m 2) Classes de exposição solar Classificação 

864 a 1228 Áreas com menor exposição solar face às 
condições médias da área (1578.88 Wh/m2) 1 

1228 a 1592 Áreas ensolaradas face às condições médias da 
área (1578.88 Wh/m2) 2 

1592 a 1955 Áreas com maior exposição solar face às 
condições médias da área (1578.88 Wh/m2) 3 
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2.4. Resultados 

2.4.1. Elenco Florístico 
 

a) Distribuição por Famílias  

Na área estudada, foram identificados 295 taxa (Anexo VI), repartidos por 63 famílias 

e 198 géneros. Verifica-se um predomínio das famílias Asteraceae (11.9%), Poaceae 

(9.9%), Fabaceae (7.5%), Cyperaceae e Caryophyllaceae (5.8%), Scrophulariaceae 

(3.8%), Apiaceae (3.4%), Chenopodiaceae (3.07%), Liliaceae (3.1%), Brassicaceae 

(2.7%), Cistaceae (2.7%), Lamiaceae (2.4%) e Ericaceae (2.1%) (Figura 37). As 

restantes 56 famílias apresentam pouca expressividade no território estudado (entre 

0.34 e 2%). Conforme descrito por Neto (2002) e Caraça (2002), a elevada 

representatividade das Asteraceae (compostas), Poaceae (gramíneas), Fabaceae 

(leguminosas) deve-se à facilidade de dispersão dos diásporos e à mobilização 

periódica dos solos como consequência de alterações de uso e ocupação do solo, 

uma vez que a generalidade das espécies pioneiras destas famílias apresentam ciclos 

de vida curtos e uma signitificativa capacidade de adaptação a diversas condições 

ecológicas.  

A presença da famíla Cyperaceae é justificada pela ocorrência de diversas áreas com 

vegetação palustre, de solos turfosos ou hidromórficos e vegetação hidrofítica, de 

águas doces e pouco salobras, cujos solos temporariamente alagados propriciam o 

aparecimento de espécies com uma elevada resistência ao encharcamento. Por outro 

lado, as Caryophyllaceae surgem frequentemente associadas às áreas com vegetação 

de praia e de dunas activas litorais (e.g. Herniaria maritima e Silene littorea subsp. 

littorea), e ainda às clareiras dos matos xerofíticos (e.g. Silene scabriflora subsp. 

scabriflora e Loeflingia baetica var. micrantha). 

As Chenopodiáceas surgem associadas às áreas de vegetação de salgados (sapal e 

muros de salinas), sendo disso exemplo a presença de Arthrocnemum 

macrostachyum, Halimione portulacoides, Sarcocornia fruticosa, Sarcocornia perennis 

subsp. perennis, Suaeda splendens, Suaeda vera, Atriplex halimus e Salsola 

vermiculata subsp. vermiculata. 

As famílias Cistaceae e Lamiaceae apresentam uma elevada representatividade nas 

áreas com vegetação de dunas penestabilizadas e estabilizadas e matos xerofíticos. 

Deste modo, destaca-se a presença das cistáceas Halimium halimifolium subsp. 

multiflorum, Halimium calycinum, Cistus salviifolius, Cistus ladanifer, Cistus crispus, 
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Cistus psilosepalus e Tuberaria lignosa; e das labiadas Thymus camphoratus, Thymus 

capitellatus, Thymus carnosus, Lavandula sampaioana subsp. lusitanica e Rosmarinus 

officinalis. 

No que se refere à família Ericaceae, destaca-se o posicionamento específico das 

espécies Erica ciliaris, Erica erigena em urzais palustres com Cirsium welwitschii; e 

Calluna vulgaris e Erica umbellata no Urzal Sadense e Costeiro Vicentino 

termomediterrânico seco a sub sub-húmido de Ulex australis subsp. welwitschianus. 

 

Figura 37 – Percentagem de taxa identificados pelas principais famílias botânicas (presentes 
nos SIC 'Estuário do Sado', SIC 'Comporta / Galé' e setor Norte da Península de Tróia). 

 

b) Tipos biológicos  

A análise dos tipos biológicos de Raunkier (mais tarde corrigido por Braun-Blanquet, 

1982) (vide Aguiar, 2012), definidos com base na posição das gemas de renovo, 

permitiu explicitar o tipo de adaptações dos espécimes vegetais ao período mais 

desfavorável. Na área de estudo, o tipo biológico dominante é o terófitico (25.3%), 

seguido do hemicriptófito (18.4%), caméfitico (17.8%), nanofanerófitico (10.2%) e 

geófitico (9.2%). Os restantes tipos biológicos apresentam uma menor expressividade 

no território estudado (de 1 a 5.1%) (Figura 38). 
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Figura 38 – Espetro biológico para a área de estudo. 

 

Os terófitos incluem os taxa que concluem o ciclo de vida num único ano (plantas 

anuais) adaptando-se ao período desfavorável na forma de semente (adaptado de 

Aguiar, 2012). A sua dominância (25.3%) advém da enorme facilidade de 

disseminação de sementes. Das 69 espécies de hemicriptófitos identificadas na área 

de estudo (plantas vivazes ou bienais com gemas de renovo situadas à superfície do 

solo, muitas vezes envolvidas por folhas em forma de roseta) (adaptado de Aguiar, 

2012), 54 são eu-hemicriptófitos, 15 proto-hemicriptófitos e 4 espécies podem variar 

entre o tipo terófito e hemicriptófito, consoante as condições ecológicas em que 

ocorrem. A elevada dominância deste tipo biológico deve-se ao período de vida curto 

dos seus elementos florísticos e ao referido posicionamento das gemas de renovo ao 

nível da superfície do solo. 

Os caméfitos (plantas com gemas de renovo a menos de 25cm da superfície do solo) 

(adaptado de Aguiar, 2012) apresentam igualmente uma considerável representação 

(17.8%) em diversos biogeossistemas presentes no território estudado (desde praias e 

dunas litorais sob a influência da salsugem, dunas e coberturas arenosas interiores, 

arribas areníticas e conglomeráticas, espaços húmidos sem solos turfosos a espaços 

húmidos de salgados), pelo facto de as gemas de renovo dos seus elementos se 

situarem no período desfavorável a menos de 25cm da superfície do solo. 



 

Capítulo II | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios 
Estuário do Sado e Comporta/Galé  

134 

 

De referir que os fanerófitos, com um total de 18.1%, cujas gemas de renovo são 

encontradas a mais de 25cm acima do nível do solo, dominam nos matos xerofíticos 

de dunas e coberturas arenosas interiores. Incluem os Fanerófitos escandentes, que 

se elevam acima do solo apoiadas em outras plantas ou em suportes, os 

Nanofanerófitos, com gemas de renovo 25cm a 2m acima do solo, os Microfanerófitos, 

com gemas de renovo 2 a 8m acima do solo, os Mesofanerófitos, que são árvores 

médias a grandes com gemas de renovo 8 a 30m acima do solo, e os Megafanerófitos,  

com gemas de renovo a mais de 30m altura da superfície do solo (adaptado de Aguiar, 

2012). 

Finalmente, os criptófitos (plantas vivazes com gemas de renovação ocultas no solo 

ou na água) representam 15.4% dos taxa presentes na área de estudo, subdividos em: 

Geófito (planta não aquática em que ocorre ocultação no solo sob a forma de rizomas, 

cormos, tubérculos, bolbos ou raízes), Helófito (plantas adaptadas a zonas húmidas, 

com capacidade de adaptação a períodos curtos de dessecação do solo, cujas gemas 

de renovação se encontram imersas na água ou em solos saturados de água) e 

Hidrófito (plantas com gemas de renovação sob ou à superfície da água, que 

colapsam ou sofrem modificações morfológicas caso a água livre que as sustenta se 

extinga) (adaptado de Aguiar, 2012). A maioria dos taxa com esta fisionomia são 

frequentes em espaços húmidos com solos turfosos, margens de cursos de água e 

charcos temporários. Pontualmente surgem geófitos em praias e dunas litorais sob a 

influência da salsugem (e.g. Pancratium maritimum) e em prados xerofíticos (e.g. 

Leucojum trichophyllum). 

c) Endemismos  

A posição topográfica da área de estudo (limitada a sudoeste pelo Oceano Atlântico) e 

as condições edáficas possibilitam a existência de biogeossistemas com uma grande 

originalidade florística e, consequentemente, a ocorrência de habitats específicos e 

numerosos endemismos (27% do total de taxa identificados). Na Figura 39 apresenta-

se os tipos de endemismos presentes nos distritos Sadense e Costeiro Vicentino.  
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 Figura 39 – Espetro fitogeográfico relativo à distribuição de endemismos presentes na área de 
estudo. 

 

Verifica-se que a presença de endemismos ibero-mauritânicos (11.3%) e ibéricos 

(8.5%) é bastante assinalável. Na primeira categoria destacam-se os seguintes 

elementos florísticos: Erica umbellata (Figura 40), Genista ancistrocarpa, Halimium 

halimifolium subsp. multiflorum, Lavandula sampaioana subsp. lusitanica, Leucojum 

trichophyllum, Loeflingia baetica var. micrantha, Lonicera periclymenum subsp. 

hispanica, Ononis baetica, Ononis broteroana, Pyrus bourgaeana, Quercus lusitanica, 

Reichardia gaditana, Rhynchospora modesti-lucennoi, Silene littorea subsp. litorea e 

Stauracanthus spectabilis subsp. spectabilis.  
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Figura 40 – Erica umbellata L. 

 

Na segunda categoria destaca-se Antirrhinum linkianum subsp. cirrhigerum, Arenaria 

algarbiensis, Calendula suffruticosa subsp. lusitanica, Corema album (Figura 41), 

Iberis welwitschii (Figura 42), Juncus acutiflorus subsp. rugosus, Linaria lamarckii 

(Figura 43), Plantago coronopus subsp. occidentalis (Figura 44), Salix salviifolia subsp. 

australis, Stauracanthus genistoides e Thymus carnosus. 

 

©©GGuutt iieerrrreess  ((22001122))  
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Figura 41 – Corema album (L.) D. Don. 

 

 
Figura 42 – Iberis welwitschii Boiss. 
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Figura 43 – Linaria lamarckii Rouy. 

 

 
Figura 44 – Plantago coronopus L. subsp. occidentalis. 
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Os endemismos lusitanos existentes na área de estudo (5.8%) são endemismos 

Sadense e Costeiro Vicentinos, com destaque para as seguintes espécies: Armeria 

rouyana (Figura 45), Asphodelus lusitanicus var. lusitanicus, Cirsium welwitschii, 

Dittrichia viscosa subsp. revoluta, Herniaria maritima, Jonopsidium acaule, Juniperus 

navicularis (Figura 46), Linaria ficalhoana, Malcolmia triloba subsp. gracilima, Myosotis 

lusitanica, Myosotis retusifolia (Figura 47), Santolina impressa (Figura 48), 

Scrophularia sublyrata, Thymus camphoratus, Thymus capitellatus, Ulex australis 

subsp. welwitschianus (Figura 49) e Verbascum litigiosum. 

 

 
Figura 45 – Armeria rouyana Daveau. 
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Figura 46 – Juniperus navicularis Gand. 

 

 
Figura 47 –  Myosotis retusifolia Rocha Afonso. 
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Figura 48 – Santolina impressa Hoffmann. & Link. 

 

 

Figura 49 – Ulex australis Clemente subsp. welwitschianus (Planche) Espírito Santo, Cubas, 
Lousã, C. Pardo & J.C. Costa. 

 

Os endemismos europeus apresentam uma menor representatividade (1.4%), embora 

seja de salientar a presença de Cistus psilosepalus, Hypericum elodes, Artemisia 

crithmifolia e Linaria spartea. 

c) Estatutos de proteção 

©©GGuutt iieerrrreess  ((22001122))  
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As seguintes 14 espécies integram o Anexo B-II e B-IV da Diretiva Habitats: 

• Herniaria maritima (Anexos B-II e B-IV); 

• Myosotis lusitanica (Anexos B-II e B-IV); 

• Myosotis retusifolia (Anexos B-II e B-IV); 

• Salix salviifolia subsp. australis (Anexos B-II e B-IV); 

• Santolina impressa (Anexos B-II e B-IV); 

• Thymus carnosus (Anexos B-II e B-IV); 

• Verbascum litigiosum (Anexos B-II e B-IV); 

• Armeria rouyana (Anexos B-II e B-IV); 

• Jonopsidium acaule (Anexos B-II e B-IV); 

• Linaria ficalhoana (Anexos B-II e B-IV); 

• Thymus camphoratus (Anexos B-II e B-IV); 

• Thymus capitellatus (Anexo B-IV); 

• Ruscus aculeatus (Anexo B-IV); 

• Scrophularia sublyrata (Anexo B-IV). 

As seguintes 6 espécies integram o anexo I da Convenção de Berna:  

• Armeria rouyana; 

• Herniaria maritima; 

• Jonopsidium acaule; 

• Thymus camphoratus; 

• Thymus carnosus; 

• Linaria ficalhoana. 

Em termos de espécies RELAPE importa destacar a presença de 3 plantas raras 

(Cistus psilosepalus, Juncus emmanuelis e Lavandula luisieri), 9 plantas pouco 

frequentes (Anchusa calcarea subsp. calcarea, Arenaria algarbiensis, Carduus 

meonanthus, Carex muricata subsp. lamprocarpa, Corema album, Drosera intermedia, 

Hypericum elodes, Linaria spartea e Ludwigia palustris) e 9 plantas de distribuição 

localizada (Anagallis tenella, Antirrhinum linkianum subsp. cirrhigerum, Avena 
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longiglumis, Elaeoselinum gummiferum, Myrica gale, Oenanthe lachenalii, Ononis 

ramosissima, Thelypteris palustris e Utricularia gibba subsp. exoleta). 

 

2.4.2. Unidades de Vegetação 
 

Seguidamente descrevem-se as unidades de vegetação identificadas na área de 

estudo. Para cada unidade são apresentados os seguintes elementos:  

• Mapa com a localização (base pontual) das observações de campo referentes 

a cada unidade de vegetação; 

• Correspondência (quando aplicável) com o tipo de Habitat do Anexo I da 

Diretiva 92/43/CEE (de acordo com ALFA (2004) e Neto et al., 2009); 

• Correspondência fitossociológica, apresentando-se a tipologia sintaxonómica 

apresentada em Costa et al. (2012); 

• Correspondência com a nomenclatura da CLC Nível 5 (Guiomar et al., 2009); 

• Breve diagnose dos sintáxones que integram cada unidade de vegetação, com 

base em Neto et al. (2009), tal como outros trabalhos de referência (Neto, 

2002, Neto et al., 2005; Caraça, 2002; Ferreira & Gomes 2002; Costa et al., 

1996 e Moreira, 1987); 

• Caráter sinfitossociológico (série de vegetação) na qual a associação 

fitossociológica se integra; 

• Valor patrimonial e os riscos atuais e futuros a que cada comunidade vegetal 

está sujeita, com referência a algumas propostas de gestão e conservação 

(quando aplicável). 

A cartografia temática30 de base poligonal (conforme descrito no ponto "2.3.5.1. Foto-

interpretação") das unidades de vegetação para o SIC 'Estuário do Sado', setor Norte 

da Península de Tróia e SIC 'Comporta / Galé' é apresentada nas Figura 50, Figura 51 

e Figura 52, respetivamente. 

                                                           
30 A cartografia de unidades de vegetação apresentada baseia-se numa representação simplificada das 
diversas unidades de vegetação homogéneas e mosaicos (agregados pela unidade dominante), a qual é 
complementada com um gráfico contendo o registo do cálculo das áreas totais por unidade. Esta 
cartografia temática ao nível mais detalhado pode ser consultada na Plataforma WebGIS 
NATURASADOGALÉ - "Modelo de Apoio à Gestão e Conservação dos Habitats Naturais nos SIC 
'Estuário do Sado' e ' Comporta Galé'  (apresentado no capitulo V). 
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Figura 50 – Unidades de vegetação do SIC 'Estuário do Sado'.
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Figura 51 – Unidades de vegetação da Península de Tróia (setor noroeste da área de estudo).
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Figura 52 – Unidades de vegetação para o SIC ‘Comporta / Galé’. 
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A. Vegetação de praia e de dunas ativas litorais 

A.1. Vegetação litoral de praia e dunas móveis 

CLC Nível 5 

3.3.1.1.1  

3.3.1.2.1 

3.3.1.2.2 

 

Diretiva Habitats 

i. 1210 

ii. 2110 

iii. 2120 

 

Correspondência fitossociológica 

i. SSaallssoolloo  kkaallii--CCaakkiilleettuumm  mmaarriittiimmaaee Costa & Mansanet 1981 nom.mut. 

ii. EEuupphhoorrbbiioo  ppaarraalliiaaee--EEllyyttrriiggiieettuumm  bboorreeooaattllaannttiiccaaee Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952 nom. 

mut. 

iii. LLoottoo  ccrreettiiccii--AAmmmmoopphhiilleettuumm  aarruunnddiinnaacceeaaee Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-

González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002 nom. mut. prop. 

Sinfitossociologia: Geopermasigmetum  psamófilo. 

Diagnose dos sintáxones (de acordo com Neto et al. (2009)). 

i. SSaallssoolloo  kkaallii--CCaakkiilleettuumm  mmaarriittiimmaaee Costa & Mansanet 1981 nom.mut. 

Descrição geral: comunidade halonitrófila mediterrânica, a sul de Peniche, formada por 

Cakile maritima subsp. marítima que ocorre na praia alta, onde o mar deposita os 

detritos (Figura 53 eTabela 10). 

Valor patrimonial e riscos: esta comunidade integra-se no habitat 1210. As gradagens 

diárias, para a remoção de resíduos sólidos de origem antrópica, das praias 

localizadas ao longo do arco Tróia-Sines, constitui um dos maiores riscos a esta 

comunidade vegetal. 
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Figura 53 – Aspeto geral da comunidade Salsolo kali-Cakiletum maritimae Costa & Mansanet 
1981 nom.mut. 

 

Outro fator limitante trata-se da redução, em muitos casos acelerada, das áreas de 

praia e dunas embrionárias, quer pela erosão litoral (em que os processos de 

regressão são mais acentuados no troço sul do arco Tróia-Sines), quer pela ocupação 

humana destes espaços (relativamente a 1999 ocorreu um significativo aumento de 

Bares/Apoio de praia, como por exemplo, na Praia da Aberta Nova e Praia da 

Comporta). Este processo de recuo da costa conduz a uma compressão do sistema 

dunar. Por outro lado, o crescimento demográfico na faixa litoral conduz a um aumento 

do pisoteio, volume de lixo e circulação de veículos neste habitat. 

Gestão e Conservação: esta comunidade vegetal revela uma grande capacidade de 

resistência a perturbações. Contudo, são requeridas algumas medidas de 

conservação e gestão, ao nível do reforço da sinalização das áreas balneares, das 

áreas de ocorrência do habitat, da fiscalização do acesso e circulação de veículos 

motorizados e condicionar as obras costeiras que modifiquem a dinâmica de 

sedimentos junto a costa (adaptado de ALFA, 2006). 

©©GGuutt iieerrrreess  ((22001111))  
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Tabela 10 – Salsolo kali-Cakiletum maritimae.  

Salsolo kali-Cakiletum maritimae Costa & Mansanet 1981 nom.mut.     

(Cakilion maritimae, Cakiletalia integrifoliae, Cakiletea maritimae)   

Altitude (m) 8.3 8.6 8.8 9.6 9.3 8.9 

Superfície (m2) 2 2 2 2 2 2 

Grau de cobertura (%) 5 5 5 10 5 10 

Exposição (octante) W NW NW W SW SW 

Nº. de espécies 2 7 8 9 8 8 

Nº. de Ordem 1 2 3 4 5 6 

Caraterísticas da associação e unidades superiores 

Cakile maritima subsp. maritima . 3 3 2 2 2 

Salsola kali subsp. kali + . . . . . 

Euphorbia peplis . . . . . . 

Companheiras 

Polygonum maritimum + 1 . + 1 . 

Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica . 1 1 1 + 1 

Eryngium maritimum . + 1 3 2 2 

Euphorbia paralias . . + + + 1 

Pancratium maritimum . + + + . . 

Medicago marina . + + 1 1 1 

Calystegia soldanella . . . + . . 

Silene littorea subsp. littorea . . 1 . . . 

Linaria lamarckii . . . . 1 1 

Malcolmia littorea . . . . + 1 

Otanthus maritimus . 1 + 2 . + 
Local: 1-6 – Praia do Monte Velho (INV. 82, 133, 144, 155, 120 e 121). 
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ii. EEuupphhoorrbbiioo  ppaarraalliiaaee--EEllyyttrriiggiieettuumm  bboorreeooaattllaannttiiccaaee Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952 nom. 

mut. 

Descrição geral: associação das dunas embrionárias a sul de Quiaios em que 

participam Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica, Ammophila arenaria subsp. 

arundinacea, Otanthus maritimus e Crithmum maritimum (Figura 54 e Tabela 11).  

 

 

Figura 54 – Aspeto geral da comunidade Euphorbio paraliae-Elytrigietum boreoatlanticae 
Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952 nom. mut. 

 

Valor patrimonial e riscos: esta comunidade vegetal, que se integra no habitat 2110, 

apresenta um papel fundamental no equilíbrio ecológico e sedimentar do sistema 

dunar móvel. A presença da espécie Ammophila arenaria subsp. arundinacea confere 

uma função agregadora de areias, e deste modo, constitui a primeira barreira de 

protecção do litoral. Neste sentido, um dos principais riscos associados está 

relacionado com a desregulação desta caraterística funcional. Face aos trabalhos de 

Neto (2002) e Ferreira & Gomes (2002) continua a verificar-se um desordenado uso da 

praia alta e das dunas embrionárias pelos frequentes utilizadores destes espaços, 

tendo vindo a contribuir para uma cada vez mais significativa fragmentação do cordão 

dunar (desde a Praia da Comporta, Praia da Aberta Nova, Praia de Melides, Praia da 

©©GGuutt iieerrrreess  ((22001111))  
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Vigia, Pinheirão, Lagoa da Sancha, Praia do Monte Velho, Praia do Carvalhal, Praia do 

Pego, Praia da Raposa, Praia da Lagoa de Santo André, Pinheirinho, Sol Tróia, 

Reserva Botânica de Tróia à Praia do Norte). A este impacto acresce a invasão de 

flora exótica (Carpobrotus edulis) nos sistemas dunares. No extremo oposto, destaca-

se o exelente estado de conservação desta comunidade vegetal na Praia da Torre.  

Gestão e Conservação: as medidas de gestão para a preservação desta comunidade 

no território estudado deverão focar-se num reforço da fiscalização do acesso e da 

circulação de veículos motorizados, da sinalização nas áreas balneares das áreas de 

ocorrência do habitat e implementação de técnicas de restauro ecológico nos cordões 

dunares com maiores índices de fragmentação (e.g. com recurso a sementeiras de 

espécies herbáceas caraterísticas (Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica) e 

diferenciais (Ammophila arenaria subsp. arundinacea), colocação de paliçadas e 

interdição de acesso às áreas em recuperação ou com necessidades de protecção 

(adaptado de ALFA, 2006). 
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Tabela 11– Euphorbio paraliae-Elytrigietum boreoatlanticae. 
Euphorbio paraliae-Elytrigietum boreoatlanticae Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952 nom. mut.  

(Honckenyo peplodis-Elytrigienion boreoatlanticae, Honckenyo peploidis-Elytrigion boreoatlanticae,  Ammophiletalia arundinaceae, Euphorbio paraliae-Ammophiletea arundinaceae) 

Altitude (m) 2.6 2.4 2.8 6.3 6.4 5.9 5.9 8.2 7.4 9.2 9 8 8 9.7 10 10 10.7 10 10.3 10 9.1 10.8 10 

Superfície (m2) 16 16 6 16 16 32 8 4 32 16 4 12 8 16 4 6 6 6 6 4 4 6 4 

Grau de cobertura (%) 40 40 30 30 40 50 40 60 55 85 40 50 45 85 20 85 90 75 70 25 30 40 20 

Exposição (octante) W W W S SW SW NW W SW W SE SW SW W W W W W SW W W W W 

Nº. de espécies 8 8 6 8 8 13 9 6 12 16 2 9 2 6 17 16 20 19 14 16 19 15 7 

Nº. de Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Caraterísticas da associação e unidades superiores 

Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 1 4 3 3 4 3 3 4 2 

Eryngium maritimum 1 1 + 1 + 2 1 1 1 1 . + . 1 2 1 1 + + + 1 1 1 

Euphorbia paralias 1 2 . + + . 1 . 2 1 . + . + + 2 1 1 2 + + 1 + 

Pancratium maritimum . . 1 1 + . + . . + . + . . 1 1 2 1 + 1 1 + . 

Medicago marina . . . . . + . . . . . . . 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 

Polygonum maritimum 1 1 . . . + . + . 1 . + . . + 1 + + . + . + . 

Crucianella maritima . . . + . + 1 . 1 + . + . . . 1 1 . 1 1 1 . . 

Calystegia soldanella 2 . 3 . . . 1 . . + . . . . . . . 2 . . . . . 

Diferenciais da subassociação linarietosum lamarckii: 

Otanthus maritimus 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 1 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 

Ammophila arenaria subsp. arundinacea . . . . + 3 1 + + + . 1 . . 1 . 1 1 . . . . . 

Linaria lamarckii . . . + . . . . . . . . . . + . . . 2 + 2 2 . 

Diferenciais da subassociação crithmetosum maritimi : 

Crithmum maritimum . . . . . . . . + 1 . . . . . . . . . . . . . 

Companheiras 

Malcolmia littorea + + . . . . . . . . . . . . . + + + + + + 1 . 

Anchusa calcarea subsp. calcarea . . . . . . . . . . . . . . . . 1 + . + + . . 

Cakile maritima subsp. maritima + + . . + . . . . . . . . . + + + . + + + . . 

Euphorbia peplis . . . . . . + . . . . . . + . . . . . . . . . 

Thymus carnosus . . . + + 1 . . + + . . . . . . 2 1 . . 1 + . 

Reichardia gaditana . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Silene littorea subsp. littorea . . . . . . . . . . . . . . + + 1 + + + 1 1 . 

Armeria pungens subsp. pungens . . . . . 1 . + 1 2 . . . . 2 2 2 2 1 + + 1 + 

Artemisia crithmifolia . . + . . + . . . . . . . . + + 1 + . . + . . 

Lotus creticus . . . . . + . . 1 1 . . . . . + . + . . 1 1 . 

Salsola kali subsp. kali . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . 

Centranthus calcitrapae . + . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Senecio gallicus . . . . . . . . . + . . . . + + + . . . . . . 

Anagallis monelli var. microphylla . . . . . . . . . . . . . . + . 1 1 + + + + . 

Erodium aethiopicum subsp. pilosum . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . 

Sedum sediforme . . . . . . . . + + . . . . . . 1 1 + . + . . 

Carpobrotus edulis . . . . . . . . 1 + . . . . 1 1 2 1 . + + + + 
Local: 1-3 – Península de Tróia (Reserva Botânica de Tróia) (INV. 36-38); 4-6 – Praia da Malha da Costa (Península de Tróia) (INV. 234-236); 7 – Comporta (Praia da Comporta) (INV.103); 8 – Comporta (Praia da Torre) (INV. 106); 9 – Aberta Nova (Praia da 
Aberta Nova) (INV.65); 10 – Pinheirão (Herdade da Aberta Nova) (INV. 51); 11-13 – Praia de Melides (INV. 1-3); 14-23 – Praia do Monte Velho (INV. 74, 116-119, 122-125 e 83). 
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iii. LLoottoo  ccrreettiiccii--AAmmmmoopphhiilleettuumm  aarruunnddiinnaacceeaaee Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-

González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002 nom. mut. prop. 

Descrição geral: associação das cristas dunares móveis dominada pela Ammophila 

arenaria subsp. arundinacea acompanhada de Lotus creticus a sul de Peniche (Figura 

55 e Tabela 12). 

 

 
Figura 55 – Aspeto geral da comunidade Loto cretici-Ammophiletum arundinaceae Rivas-

Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002 nom. mut. prop. 

 

Valor patrimonial e riscos: esta comunidade vegetal está integrada no habitat 2120. À 

semelhança da anterior, esta comunidade vegetal apresenta um papel fundamental no 

equilíbrio ecológico e sedimentar do sistema dunar móvel. A espécie Ammophila 

arenaria subsp. arundinacea destaca-se como a grande fixadora de areia, 

apresentando-se como um importante agente natural.  

Na generalidade dos locais inventariados, e em virtude da subida de nível do mar com 

a consequente erosão litoral deste geossistema psamófilo, observa-se uma migração 

do sistema dunar móvel para o interior (com compressão da duna primária com a duna 

cinzenta). Face aos trabalhos de Neto (2002) e Ferreira & Gomes (2002) continua a 

verificar-se um mau estado de conservação desta comunidade, consequência deste 
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processo erosivo, mas também de um crescente aumento de apoios de praia e da 

invasão de flora exótica (Carpobrotus edulis e Acacia saligna) (em que se destaca a 

Praia de Sol Tróia, Praia do Carvalhal, Praia do Pego, Praia da Aberta Nova, Praia da 

Comporta, Praia da Torre, Praia do Monte Velho e Praia do Norte). No extremo 

oposto, destaca-se a melhoria do estado de conservação desta comunidade vegetal 

em certos troços da Praia da Comporta e Praia da Fonte do Cortiço.  

Gestão e Conservação: análoga à anterior. 
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Tabela 12 – Loto cretici-Ammophiletum arundinaceae. 
Loto cretici-Ammophiletum arundinaceae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco , Loidi, Lousã & Penas 2002 nom. mut. prop.  

(Ammophilenion arundinaceae, Ammophilion arundinaceae, Ammophiletalia arundinaceae, Euphorbio paraliae-Ammophiletea arundinaceae) 

Altitude (m) 5 4 3 10.6 9.8 9.6 9.4 10.8 14 10 11.9 12.9 17.4 12.4 11.9 18.7 10 10 10 

Superfície (m2) 20 10 20 20 10 20 6 16 16 12 20 10 10 10 6 6 20 20 6 

Grau de cobertura (%) 65 50 75 80 65 70 30 25 55 45 30 35 55 45 25 25 75 80 20 

Exposição (octante) S S S NW SE S W SW W S W SW W SW SW SW SW NW NW 

Nº. de espécies 12 8 12 19 11 15 7 13 10 12 11 16 15 17 16 18 20 20 9 

Nº. de Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Caraterísticas da associação e unidades superiores 

Ammophila arenaria subsp. arundinacea 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

Eryngium maritimum + 1 1 + + 1 . + . 1 1 . . . . + + + . 

Pancratium maritimum + . . . . + + + + 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 

Lotus creticus . . . . 2 1 . 1 + 1 + + + 1 . 1 + 1 . 

Medicago marina . . . + . . .   . . . . . . . . + + . 

Herniaria maritima                       . . . . 1 . .   

Caraterísticas da subassociação artemisietosum crithmifoliae: . 

Armeria pungens subsp. pungens 2 . 1 3 1 3 1 2 1 . 2 1 2 2 2 2 1 1 3 

Crucianella maritima 1 1 . 1 . 2 2 1 . 3 2 . + + + . 1 + . 

Artemisia crithmifolia . 2 1 3 . + . . . . . 1 1 1 + 2 3 1 1 

Companheiras 

Silene littorea subsp. littorea 1 . 1 1 2 1 . . . . . + . + 2 1 + + . 

Thymus carnosus . . 2 1 3 3 2 3 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 + 

Linaria ficalhoana . . . + . . . . . . . . + + 3 2 . . . 

Linaria lamarckii . . . . . . . . . + . + . . . . . . . 

Sedum sediforme 1 + 1 2 2 2 1 . 1 . . 1 2 3 2 + 1 2 . 

Malcolmia littorea 1 . 1 . . . . 1 . . . . . . + 1 . 1 . 

Anchusa calcarea subsp. calcarea . . . 1 . + . . 1 . . 1 . . + . + + . 

Anagallis monelli var. microphylla 1 . + + . . . . + + + 1 2 1 2 1 + + . 

Senecio gallicus 1 . . + . . . . . + . . 2 + 1 1 + 1 . 

Calendula algarbiensis . . . 2 1 2 . . . . . . . . . . . . . 

Reichardia gaditana . . . + . . . . . . . . . . . . . . . 

Cakile maritima subsp. maritima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Helichrysum picardii  1 2 . + 3 + . . 2 1 . 2 2 3 2 1 2 2 1 

Ononis ramosissima . . . 2 . . . . . . . 1 . + . . . . . 

Antirrhinum linkianum subsp. cirrhigerum 1 + 1 2 2 . . . . . . + . . . . . . . 

Otanthus maritimus . . + . . . + + . 3 1 . + 1 . . 1 + + 

Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica . . . . . . . 1 . + . + + + + + 1 + . 

Euphorbia paralias . . . . . . . 2 . . 1 . . . . + + . . 

Polygonum maritimum . . . . . . . + . . . . . . . . . . . 

Calystegia soldanella . + + . . . . . . . . . . . . . + 1 . 

Cladonia mediterranea . . . 1 . + . . . . . . . . . . . . . 

Carpobrotus edulis . . . . + + . 1 1 . + 2 2 2 1 1 1 1 1 

Acacia saligna . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Local: 1-3 – Península de Tróia (Reserva Botânica de Tróia) (INV. 33-35); 4-6 – Praia da Malha da Costa (Península de Tróia) (INV. 231-233); 7 – Comporta (Praia da Torre) (INV. 107); 8 – Aberta Nova (Praia da Aberta Nova) (INV. 66); 9 – Pinheirão (Herdade da 
Aberta Nova) (INV. 52); 10 – Praia de Melides (INV. 4); 11-19 – Praia do Monte Velho (INV. 75, 126-130, 147, 148, 84). 
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A.2. Vegetação de dunas penestabilizadas e estabili zadas 

CLC Nível 5 

3.3.1.2.3 

3.2.3.5 

3.2.2.8 

3.3.1.4.1 

 

Diretiva Habitats 

i. *2130pt1 

ii. *2250pt1 

iii. 2230pt1 

iv. 2330 

 

Correspondência fitossociológica 

i. AArrtteemmiissiioo  ccrriitthhmmiiffoolliiaaee--AArrmmeerriieettuumm  ppuunnggeennttiiss  Rivas Goday & Rivas-Martínez 1958. 

ii. OOssyyrriioo  qquuaaddrriippaarrttiittaaee--JJuunniippeerreettuumm  ttuurrbbiinnaattaaee  Rivas-Martínez ex Rivas-Martínez, 

Lousã, T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 1990. 

iii. RRuubbiioo  lloonnggiiffoolliiaaee--CCoorreemmeettaattuumm  aallbbii  Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa, 

Castroviejo & E. Valdés 1980. 

iv. HHeerrnniiaarriioo  aallggaarrvviiccaaee--LLiinnaarriieettuumm  ffiiccaallhhooaannaaee  Díez Garretas 1984. 

v. HHeerrnniiaarriioo  mmaarriittiimmaaee--CCoorryynneepphhoorreettuumm  mmaarriittiimmii  Pinto-Gomes, P. Ferreira, Cano & S. 

Mendes in Acta Bot. Gallica 153(3): 344, 2006. 

vi. GGeerraanniioo  ppuurrppuurreeii--GGaalliieettuumm  mmiinnuuttuullii Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 

1980. 

Sinfitossociologia: Geopermasigmetum psamófilo (i) e Osyrio quadripartitae-Junipereto 

turbinatae sigmetum (ii a v). 

Diagnose dos sintáxones (de acordo com Neto et al. (2009)). 

i. AArrtteemmiissiioo  ccrriitthhmmiiffoolliiaaee--AArrmmeerriieettuumm  ppuunnggeennttiiss  Rivas Goday & Rivas-Martínez 1958. 

Descrição geral: associação das dunas fixadas por caméfitos entre o Tejo e Tarifa 

(Figura 56 e Tabela 13).  
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Figura 56 – Aspeto geral da comunidade Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis Rivas 
Goday & Rivas-Martínez 1958. 

Valor patrimonial e riscos: trata-se de uma comunidade vegetal que incorpora 

numerosos elementos endémicos (Linaria lamarckii, Thymus carnosus e Herniaria 

marítima) e integra-se no habitat prioritário *2130pt1. À semelhança das comunidades 

anteriores, observa-se uma migração do sistema dunar móvel para o interior (com 

relevância para alguns troços da Praia da Comporta, Praia de Melides, Praia do 

Carvalhal, Praia do Pinheirinho, Praia do Pego, Praia da Costa de Santo André, Praia 

do Monte Velho, algumas áreas na envolvência da Lagoa da Sancha e ainda em 

certos troços da Reserva Botânica de Tróia). No extremo oposto, destaca-se a 

melhoria do estado de conservação desta comunidade na Praia da Malha da Costa, 

Praia da Comporta, Praia do Carvalhal, Praia da Torre, Praia da Costa de Santo André 

e Praia do Monte Velho). Deste modo, e face aos trabalhos de Neto (2002) e Ferreira 

& Gomes (2002), destaca-se o aumento significativo de área de ocorrência das 

espécies Carpobrotus edulis e Acacia saligna (com maior magnitude na Reserva 

Botânica de Tróia, Praia da Comporta, Praia do Carvalhal, Praia da Aberta Nova e 

Praia do Monte Velho).  

Gestão e Conservação: as ações de conservação terão que ser implementadas ao 

nível da comunidade de Ammophila arenaria subsp. arundinacea, visando a promoção 

de uma maior imobilização do substrato arenoso, pois apenas com uma reduzida 

mobilidade será possível a recuperação plena da comunidade Artemisio crithmifoliae-

Armerietum pungentis. 
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Tabela 13 – Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis.  
Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis  Rivas Goday & Rivas -Martínez 1958  

(Helichrysion picardii, Crucianelletalia maritimae, Euphorbio paraliae-Ammophiletea arundinaceae) 
Altitude (m) 0.8 10.4 6.5 7.1 10.0 6.5 7.7 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.0 9.9 10.0 14.2 30.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.4 13.3 10.0 
Superfície (m2) 25 30 20 10 8 32 32 32 32 8 16 8 8 32 32 32 32 32 32 32 32 50 50 8 
Grau de cobertura (%) 80 80 65 85 90 70 60 90 60 50 40 30 20 80 90 35 70 70 70 70 65 90 80 80 
Exposição (octante) SW NE SW SW SW W W - S S SE SE W NE NW W E SE SE SE SE - NW - 
Nº. de espécies 6 9 9 10 8 15 12 12 21 15 16 13 15 15 15 13 17 20 19 19 19 21 24 9 
Nº. de Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Caraterísticas da associação e unidades superiores  
Artemisia crithmifolia 3 4 . 3 3 3 3 3 3 1 . . . . 1 . 4 3 4 4 4 4 3 3 
Armeria pungens subsp. pungens 1 . 1 + 1 + 2 + 2 1 2 2 3 1 1 2 3 3 2 2 3 2 2 1 
Helichrysum picardii  . 3 3 3 3 + 1 2 2 . . 3 3 . 2 2 3 2 1 2 2 1 1 1 
Ammophila arenaria subsp. arundinacea . . + 1 1 + 1 + 1 2 . . 1 2 + 2 2 1 2 2 2 + 1 + 
Pancratium maritimum . . . . . + + . 1 + + . . 1 . 1 + 1 + 1 1 1 + . 
Lotus creticus 2 . . . . . . . + . + + + + + . + + + 1 + + + . 
Crucianella maritima 2 . + 2 2 1 2 1 . 3 1 + + 1 + + . 1 + . . . 1 . 
Polygonum maritimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Malcolmia littorea + . + + . + . . 1 . . . . 2 . . + 1 + + + + + . 
Scrophularia frutescens . 1 . . . . + . . . . . . . . . . + . + . . + . 
Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica . . . . . + . . + . . . . 1 . . . + + . + + . . 
Eryngium maritimum 2 . . . . 1 + + 2 1 . . + + + . . + . . + + . . 
Calystegia soldanella . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . 
Herniaria maritima . . . . . . . . . . + . . . . . 1 . . . . . . . 
Otanthus maritimus . . . . . + . . . 1 . . . + . + . . + . + + . . 
Anagallis monelli var. microphylla . . . . . . . . + + 1 1 1 1 + 1 2 1 + + 1 1 + . 
Seseli tortuosum . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Euphorbia portlandica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . 
Euphorbia paralias . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . + . 
Corynephorus canescens var. maritimus  . 1 . 1 . 1 + + . . . . . . 1 . . . . . . . . . 
Cyperus capitatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diferenciais da subassociação linarietosum lamarckii  
Thymus carnosus . 1 2 2 1 2 3 2 3 + 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 + 2 
Linaria lamarckii . . . . . . . . 1 + . . . + . . 2 2 2 1 2 + 1 . 
Companheiras  
Sedum sediforme . 1 1 1 1 1 1 1 + + 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2 3 1 1 
Corema album . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . + . . . . 
Cakile maritima subsp. maritima . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rumex bucephalophorus subsp. hispanicus . . . . . . . . + . . . . . . . . . + . . . . . 
Reichardia gaditana . . . . . . . . . . + . . . . . . . . + . . . . 
Silene littorea subsp. littorea . . . . . . . . + + + + 1 . . . 1 . . + + + + . 
Anchusa calcarea subsp. calcarea . . . . . . . . + . . . . + + . . + + . + . + . 
Senecio gallicus . . . . . . . . + + + + + . . . 2 + . + . + + . 
Senecio vulgaris . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . 1 + . 
Antirrhinum linkianum subsp. cirrhigerum . + 3 + 1 . . . . . . . . . . . . . + . . . + . 
Medicago marina . . . . . . . . + 1 2 . . . . + . + . + + + + + 
Ononis broteroana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . 
Centranthus calcitrapae . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . 1 
Linaria ficalhoana . . . . . . . . . . + + 1 . . + . . . . . . . . 
Erodium aethiopicum subsp. pilosum . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . 
Papaver somniferum subsp. setigerum . . . . . . . . . . + + + . . . . . . . . . . . 
Polycarpon alsinifolium . . . . . . . . + . . + . . . . . . . . . . . . 
Lagurus ovatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dactylis glomerata subsp. hispanica  . . . . . . . + . . . . . . 1 . . . . . . . . . 
Pimpinella villosa . + . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . 
Iberis welwitschii . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . .   
Santolina impressa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . 
Cladonia mediterranea . . . . . . . . . . . 1 + . + . .   . . . . . . 
Acacia saligna . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . + + + 2 . 
Carpobrotus edulis . . . . . . 1 + 1 1 1 . 1 + 1 1 + 1 2 1 2 2 2 1 
Local: 1 – Praia da Questã (Península de Tróia) (INV. 310); 2-3 – Malha da Costa (Península de Tróia) (INV. 295 e 297); 4-7 – Praia da Comporta (Herdade da Comporta) (INV. 287, 288, 63 e 104); 8 – Comporta (Praia da Torre) (INV. 108); 9-13 – Praia de 
Melides (INV. 5-9); 14 – Lagoa de Melides (próx. da Praia da Vigia) (INV. 48); 15 - Praia da Lagoa de Santo André (INV. 100); 16-24 – Praia do Monte Velho (INV. 76, 132, 149-154 e 85). 
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iiii..  OOssyyrriioo  qquuaaddrriippaarrttiittaaee--JJuunniippeerreettuumm  ttuurrbbiinnaattaaee  Rivas-Martínez ex Rivas-Martínez, 

Lousã, T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 1990.  

Descrição geral: sabinais termomediterrânicos, seco a sub-húmidos, próprios das 

dunas e paleodunas fixas lusitano-andaluzes litorais (Figura 57 e Tabela 14). 

 

Figura 57 – Aspeto geral da comunidade Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae Rivas-
Martínez ex Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 1990. 

Valor patrimonial e riscos: o valor desta comunidade vegetal é confirmado pela sua 

incorporação no habitat prioritário *2250pt1. Apesar deste regime de proteção legal, a 

degradação das formações de Juniperus turbinata subsp. turbinata na área de estudo 

é bastante acentuada (com destaque para a Malha da Costa, Península de Tróia 

(setor noroeste da área de estudo), Praia da Comporta, Praia do Carvalhal, Praia da 

Aberta Nova, Pinheirão, Praia do Pinheirinho, Praia da Lagoa de Santo André, Praia 

do Monte Velho e Praia do Norte). Os principais agentes de destruição estão 

relacionados com a ação antrópica, ao nível do desordenado uso deste biótopo único 

pelos cada vez mais frequentes utilizadores destes espaços, e com a invasão de flora 

exótica (Carpobrotus edulis e Acacia saligna). Deste modo, e face aos trabalhos de 

Neto (2002) e Ferreira & Gomes (2002) destaca-se a expansão desta flora exótica em 

determinados troços da Reserva Botânica de Tróia, Lagoa da Caldeira, Praia da 

Comporta, Praia do Carvalhal, Praia do Pinheirinho, Praia da Aberta Nova, Praia da 

Lagoa de Santo André, Lagoa da Sancha, Praia do Monte Velho e Praia do Norte.  
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Segundo Gutierres et al. (2011), a Península de Tróia apresenta um elevado potencial 

de ocorrência da espécie Acacia saligna31 (Figura 58), assumindo-se assim como uma 

das maiores ameaças para a biodiversidade vegetal nas dunas litorais (especialmente 

nos habitats prioritários *2130pt1, *2250pt1 e no 2230pt1) deste território. 

 

Figura 58 – Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. 

Apenas na Reserva Botânica de Tróia podemos ainda contemplar vastas áreas de 

zimbral que permanecem em bom estado de conservação, tanto ao nível da estrutura 

como da sua composição. De referir que, no troço litoral compreendido entre a Lagoa 

de Santo André a Praia do Norte estes zimbrais surgem, com alguma frequência, em 

posições mais interiores. 

Gestão e Conservação: as ações de conservação desta comunidade está diretamente 

dependente da ação antrópica. Deste modo, para uma melhoria do seu estado de 

conservação, é aconselhável a promoção de planos de recuperação, revegetação e 

bio-remediação tendendo a restaurar os zimbrais na sua área potencial de ocorrência, 

onde tenha sido alterado ou extinto; restrição de circulação tanto de pessoas como 

veículos; implementação de redes de caminhos e passadiços que salvaguardem este 

habitat; sinalizar a importância da consagração da protecção deste habitat nos IGT e 

promover uma divulgação mais eficaz acerca da importância do habitat e acções de 

sensibilização para a sua conservação (adaptado de ALFA, 2006).  

                                                           
31 A descrição detalhada sobre esta metodologia está apresentada em Gutierres et al. (2011).  
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Tabela 14 – Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae.  

Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae  Rivas-Martínez ex Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz , Fernández-González & J.C. Costa 1990 

(Juniperion turbinatae, Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni, Quercetea ilicis) 

Altitude (m) 10 10 11 10 20 19.9 10 10 11.5 10 20 30 20 20.1 22.5 27.4 22.3 26.3 21.8 33.7 10 10 10 15.5 12.6 

Superfície (m2) 64 64 32 64 64 64 64 64 64 64 64 64 32 64 64 32 32 64 64 64 32 64 32 128 15 

Grau de cobertura (%) 60 65 45 85 85 80 60 40 40 75 35 95 75 70 65 20 40 80 95 60 30 25 20 70 30 

Exposição (octante) W NW SE N SE W SW SW W E E NE E E NE NE E - NW SE W W NE SE - 

Nº. de espécies 31 20 16 20 19 18 20 17 18 12 27 19 19 23 25 20 16 19 19 21 18 18 16 17 16 

Nº. de Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Caraterísticas da associação e unidades superiores 

Juniperus turbinata subsp. turbinata 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 

Corema album . + 3 1 2 3 . . 1 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 1 + 2 1 

Antirrhinum linkianum subsp. cirrhigerum 1 . 1 1 + . . . . . . + 1 + 1 1 . + 1 1 . . . . . 

Rubia peregrina subsp. longifolia  . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pistacia lentiscus 2 1 1 1 1 . . . . . 3 1 + 2 1 . . 1 1 2 . . . 2 + 

Asparagus aphyllus . . . . . . 1 1 + . . . . 1 + . . . . . . . . . . 

Phillyrea angustifolia  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Osyris quadripartitae . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rhamnus oleoides . . . 2 . . . . . . + + . . . . . . . . . . . . . 

Daphne gnidium  . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Companheiras 

Pinus pinaster subsp. atlantica . . . . . 1 . + . . 1 . . 1 3 . . + . . . . . + . 

Sedum sediforme  2 1 1 1 2 1 1 1 + . 2 1 1 1 1 1 + 2 1 1 2 2 1 1 1 

Thymus carnosus  + 1 2 + 1 1 1 3 1 1 3 + 1 2 + + 2 1 2 + 2 2 2 1 1 

Helichrysum picardii 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 + 2 2 2 1 2 2 2 2 2 + 

Cistus salviifolius 1 1 1 1 . . 3 3 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . 

Ulex australis subsp. welwitschianus . . . . . . 1 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stauracanthus spectabilis subsp. spectabilis . . . . 2 2 1 3 1 + + 1 . 1 2 . . 2 . . . . . . . 

Juniperus navicularis  + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rosmarinus officinalis 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 

Ononis ramosissima . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . 1 . 

Genista triacanthos . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Armeria rouyana . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 + 

Lavandula sampaioana subsp. lusitanica 2 3 + . + . 1 2 . + . 1 . . . . . . . . . . . . . 

Pimpinella villosa  + + . . . . . . + . + . 1 + + 1 + + . + . . . . . 

Anagallis monelli var. microphylla  + . . . . . . . . . 2 1 1 2 + 1 2 + + 1 1 . 1 1 . 

Ammophila arenaria subsp. arundinacea  . . . . . + 2 1 2 1 + . + + + 2 2 + + + 2 1 2 . + 

Armeria pungens subsp. pungens . . + . + . 1 . . + + + 1 + + . + . . + 2 + 1 . . 

Iberis welwitschii . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 2 1 1 + 1 . . . . . 

Artemisia crithmifolia 1 1 . . . . . . . . . . + . . 2 . . . 1 . . . + . 

Cladonia portentosa  . . + 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cladonia mediterranea  2 1 . . . . + . + . + . . . . . . + . . . . . + 1 

Santolina impressa 2 . . . . 1 2 3 1 + . . . 1 2 . . 2 + 1 . . . + 3 

Linaria lamarckii 2 1 1 1 . 1 . + +   . . . . . . . . . . + + 1 . . 

Linaria ficalhoana . . . . . . . . . . 1 . + + 1 + + . . . . . . . . 

Carlina racemosa . . . . + . + + . + + . + + 1 1 + . . . . . . + + 

Silene littorea subsp. littorea 1 . 1 1 . + . . . . + 1 + + + + + . + + + + . . . 
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Calendula algarbiensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Calendula suffruticosa subsp. lusitanica  . . . . . . . . . . 1 1 . . + . . . 1 1 . . . . . 

Halimium halimifolium subsp. multiflorum 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 + . . . 

Halimium calycinum 2 1 1 1 1 1 + 1 + . + . . 1 2 . . 2 1 . . . . . . 

Dactylis glomerata subsp. hispanica  . . . . . . 1 1 + . . . . + . 1 . + + + . . . + . 

Arrhenatherum album var. album 2 . . . . + + . .   . . . . . . . . . . . + . . . 

Seseli tortuosum  . . . + . . . . . . + + . . . . . . . . . . . . . 

Scrophularia frutescens . . . + . . + . . . . . . . . . + . . . . . . . . 

Pancratium maritimum . . . . . . . . . . + . + + . + 1 . + + + + + . . 

Malcolmia littorea . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . + 1 + . . 

Senecio gallicus 1 2 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . + + . . + 

Senecio vulgaris . . . . . . . . . . + . . . + . . . + . . . . . . 

Papaver somniferum subsp. setigerum . . . + + . . . . . . . . . . . . . . . + 1 + . . 

Erodium aethiopicum subsp. pilosum 1 . . 1 .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Centranthus calcitrapae 1 1 + + + . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + 

Euphorbia portlandica 1 . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lagurus ovatus + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arenaria algarbiensis + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Anchusa calcarea subsp. calcarea . + . . . . . . . . + . . . . . . . . + + + + . . 

Lotus creticus . . . . . . . . . . . . + . + + . . . . . . . . . 

Herniaria maritima . . . . . + . . . . + . . . . . . . . . . . . . . 

Reichardia gaditana + + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . 

Tuberaria guttata 1 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Briza maxima 1 . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lithodora lusitanica . + . . . . . . . . . + . . . 1 . + . + . . . . . 

Rumex bucephalophorus subsp. hispanicus . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . 

Corynephorus canescens var. maritimus . . . . + 1 . . . + . . . . . . . . . . . . . . . 

Scrophularia frutescens . . . . . . . . . . . . . . + + . . . . . . . . . 

Carpobrotus edulis  1 . . . 1 1 2 3 2 1 + 2 2 1 1 1 + 2 2 1 1 1 1 1 1 

Acacia saligna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 . 2 
Local: 1-4 – Península de Tróia (Reserva Botânica de Tróia) (INV. 29-31 e 39); 5-6 – Pinheirão (Herdade da Aberta Nova) (INV. 53 e 58); 7-9 – Praia de Melides (INV. 10-12); 10 – Melides (próx. da Praia da Vigia) (INV. 27); 11-25 – Praia do Monte Velho 
(INV. 133-138, 140-144, 17-19, 77 e 87). 
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iiiiii..  RRuubbiioo  lloonnggiiffoolliiaaee--CCoorreemmaatteettuumm  aallbbii  Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa, 

Castroviejo & E. Valdés 1980.  

Descrição geral: camarinhais termomediterrânicos, secos a sub-húmidos, do litoral da 

Província Lusitano-Andaluza Litoral. Constitui a orla e a etapa de substituição do 

sabinal de Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae (Figura 59 e Tabela 15). 

 

 

Figura 59 – Aspeto geral da comunidade Rubio longifoliae-Corematetum albi Rivas-Martínez in 
Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980. 

Valor patrimonial e riscos: a presença da espécie Corema album confere um valor 

biogenético característico a esta comunidade vegetal. Os riscos destas formações são 

idênticos aos zimbrais de Juniperus turbinata subsp. turbinata anteriormente descritos, 

visto serem elementos do mesmo biótopo e estarem integradas na mesma série de 

vegetação (série de vegetação edafoxerófila psamófila termomediterrânica sub-húmida 

a seca litoral de Juniperus turbinata subsp. turbinata: Osyrio quadripartitae-Junipereto 

turbinatae sigmetum).  

Gestão e Conservação: as ações de conservação desta comunidade são idênticas às 

preconizadas para os zimbrais de Juniperus turbinata subsp. turbinata. 
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Tabela 15 – Rubio longifoliae-Coremetum albi.  

Rubio longifoliae-Coremetum albi Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa, Castroviej o & E. Valdés 1980 

(Rubio longifoliae-Coremation albi, Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni, Quercetea ilicis) 

Altitude (m) 13.6 7.3 10 10.6 7.4 7.3 9.8 10 10 8.8 15.6 12 30 28.7 28.2 14.4 14.8 20 20 10 

Superfície (m2) 32 32 32 32 32 32 32 20 32 32 32 32 64 32 20 64 64 64 64 32 

Grau de cobertura (%) 90 70 70 95 90 70 80 65 60 50 65 55 90 70 70 50 70 80 70 70 

Exposição (octante) SE S SE NW NW SW SW N S E SW E W W W NW - SW SE - 

Nº. de espécies 12 11 14 20 20 17 24 18 12 13 16 14 21 14 11 22 35 33 25 11 

Nº. de Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Caraterísticas da associação e unidades superiores 

Corema album 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 

Antirrhinum linkianum subsp. cirrhigerum 2 2 2 + 1 1 + 1 . . . . . . . 1 + 1 1 . 

Asparagus aphyllus . . . . . . + . . . . . . . . . + + . . 

Pistacia lentiscus . . 2 . + . 1 2 . . . . 1 . . + + . 1 . 

Daphne gnidium  1 . . 1 . . . . . . . . + . . . . + . . 

Juniperus turbinata subsp. turbinata . . . . . . . . . . . . 2 . . . 1 2 + . 

Osyris quadripartitae . . . . . . . . . . . . . . . . + . .   

Scilla monophyllos . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . 

Companheiras 

Sedum sediforme  1 1 1 . 2 + 1 + 2 2 . 1 1 3 2 1 1 1 2 + 

Cistus salviifolius . . . . 1 . + + . . . . . . . + + 1 . . 

Halimium calycinum . . . . 1 . + 2 . . . . . . . + + + + . 

Senecio gallicus . . . . 1 + + + . . . . 1 . 1 + + + + + 

Senecio vulgaris . . . . . . . . . . . . . . . + 1 . . . 

Lavandula sampaioana subsp. lusitanica . . . + . 1 2 1 . . . + . . . . + 1 + . 

Helichrysum picardii 1 1 1 1 1 1 . . + 2 2 2 1 . . 1 . 3 . 2 

Calendula algarbiensis . . 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Calendula suffruticosa subsp. lusitanica  . . . . . . . . . . . . + . . . 1 1 1 . 

Cladonia mediterranea  . + + . . 1 1 + . + . . . . . . . . . . 

Cladonia portentosa  . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . 

Euphorbia portlandica . . . + . + + + . . . . . . . . . . . . 

Thymus carnosus  1 1 2 2 2 2 . 1 1 3 2 1 + + . 1 2 1 1 2 

Arrhenatherum album var. album . . . . . . 1 1 . . . . . .   . + + . . 

Armeria pungens subsp. pungens . . 1 1 1 + 1 . + 1 1 1 . 3 2 1 + 2 1 + 

Ononis ramosissima 1 . . . . + + 2 . . . . . . . + + . + . 

Pinus pinaster subsp. atlantica 2 1 . . . 2 2 2 + 3 . 1 + + + . . . + . 

Dianthus broteri subsp. hinoxianus . . + 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Silene littorea subsp. littorea . . 1 . 1 1 1 . . . . . + + + + + + + . 

Reichardia gaditana + 1 . . + 1 1 + . . . . . . . . . . . . 

Rumex bucephalophorus subsp. hispanicus . + + + . . . . . . . . . . . . . . + . 

Halimium halimifolium subsp. multiflorum . . . . . + + 3 . . . . . . . . . + . . 

Corynephorus canescens var. maritimus . . . 2 . . + . 2 1 + 1 . . . . . . + . 

Ulex australis subsp. welwitschianus . . . + . . . . . . . . . . . . + + . . 

Stauracanthus spectabilis subsp. spectabilis . . . . . . . . . . . 2 1 . . . . + . . 

Rosmarinus officinalis . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . 
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Thymus camphoratus  . . . . . . . . . . . . . . . . + + .   

Calluna vulgaris . . . . . . . . . . . . . . . . . + .   

Artemisia crithmifolia . 1 1 1 1 . . . 2 + . . 1 . . 2 3 + 1 + 

Anagallis monelli var. microphylla  . . . . . . + . . . 1 . 1 + . . + + 1 . 

Santolina impressa . . . 1 . . . . . . . 1 . . . 2 2 1 2 . 

Pimpinella villosa . . . . + . + . . . . . . . + . . + . . 

Linaria lamarckii . . . . + 1 . + . . . . . + + . . . . . 

Linaria ficalhoana . . . . . . . . . . + . + + . + . . . . 

Cyperus capitatus + . . + . . 1 . . . . . . . . . . . . . 

Lotus creticus . . . . + . . . . . . . . 1 + . + . + . 

Anchusa calcarea subsp. calcarea . . 1 . . . . . . . 1 . . . . + + + + . 

Scrophularia frutescens . . . + . . . . + 1 . . . . . . . . . . 

Ammophila arenaria subsp. arundinacea . . . . 1 . . . + . + 1 1 + . + 1 1 + + 

Malcolmia littorea . . . . 2 . . . 1 1 1 . . . . + + + + . 

Crucianella maritima . . . . . . . . 1 + . . . . . . . . . . 

Eryngium maritimum . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . 

Pancratium maritimum . . . . . . . . . . + . . + . . + . . . 

Herniaria maritima . . . . . . . . . . + . + . . . . . . . 

Euphorbia portlandica . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . 

Centranthus calcitrapae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 

Dactylis glomerata subsp. hispanica  . . . . . . . . . . . + . . . . + . . . 

Lithodora lusitanica . . . . . . . . . . . . + . . . + + . . 

Iberis welwitschii . . . . . . . . . . . . 1 2 1 . 1 + 1 . 

Carlina corymbosa subsp. corymbosa . . . . . . . . . . . + + . . . + + . . 

Sesamoides purpurascens  . . . . . . . . . . . . . . . . + . .   

Iris xiphium var. xiphium  . . . . . . . . . . . . . . . . . + .   

Acacia saligna 1 . . + . 1 1 1 . . 1 . . . . 3 1 . . 3 

Carpobrotus edulis  + + . + + . + . . + + 1 1 1 + 2 2 1 2 1 
Local: 1-4 – Península de Tróia (Malha da Costa) (INV. 228-230 e 261); 5 – Península de Tróia (Reserva Botânica de Tróia) (INV. 32); 6-10 – Comporta (Praia da Comporta) (INV. 23, 247, 243, 64 e 105); 11 – Aberta Nova (Praia da Aberta Nova) (INV. 67); 12 - 
Melides (próx. da Praia da Vigia) (INV. 26); 13-20 – Praia do Monte Velho (INV. 131, 139, 143, 155-158 e 86). 
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iv. HHeerrnniiaarriioo  aallggaarrvviiccaaee--LLiinnaarriieettuumm  ffiiccaallhhooaannaaee Díez Garretas 1984. 

Descrição geral: associação psamófila dunar, termomediterrânica, seca, costeiro 

vicentina, promontória vicentina e sadense, caraterizada pela presença do endemismo 

Linaria ficalhoana (Figura 60 e Tabela 16). 

 

 

Figura 60 – Aspeto geral da comunidade Herniario algarvicae-Linarietum ficalhoanae Díez 
Garretas 1984. 

Valor patrimonial e riscos: esta comunidade vegetal integra-se no habitat 2230pt1 e 

constitui-se como a etapa de maior degradação da série de vegetação edafoxerófila 

psamófila de Juniperus turbinata subsp. turbinata (Osyrio quadripartitae-Junipereto 

turbinatae sigmetum). Deste modo, coloniza as áreas anteriormente ocupadas pelo 

zimbral de Juniperus turbinata subsp. turbinata e pelos matos heliófilos de Corema 

album. O valor natural desta comunidade é muito elevado pela presença da espécie 

Linaria ficalhoana. Esta espécie integra os anexos B-II e B-IV da Diretiva Habitats e o 

anexo I da Convenção de Berna. Os riscos associados a esta comunidade vegetal 

estão relacionados com o pisoteio, invasão por plantas exóticas (Acacia saligna, 

Cortaderia selloana e Carpobrotus edulis), subida do nível do mar, com consequente 

migração dos sistemas dunares móveis para o interior e compressão do cordão dunar, 

e pelas alterações de uso e ocupação do solo decorrentes da expansão urbano-

turística que se tem vindo a verificar ao longo do arco Tróia-Sines (adaptado de ALFA, 

2006). 
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Gestão e Conservação: as ações de conservação desta comunidade estão integradas 

nas medidas preconizadas para todo o sistema de praia, dunas ativas litorais e dunas 

penestabilizadas e estabilizadas anteriormente descritas.  

Tabela 16 – Herniario algarvicae-Linarietum ficalhoanae.  

Herniario algarvicae-Linarietum ficalhoanae Díez Garretas 1984  

(Linarion pedunculatae, Cutandietalia maritimae, Tuberarietea Guttatae)  

Altitude (m) 10 10 12.6 20.2 

Superfície (m2) 3 1 5 10 

Grau de cobertura (%) 20 15 25 20 

Exposição (octante) - - E NW 

Nº. de espécies 8 7 11 10 

Nº. de Ordem 1 2 3 4 

Caraterísticas da associação e unidades superiores 

Linaria ficalhoana 2 1 + + 

Silene littorea subsp. littorea 2 1 2 1 

Polycarpon alsinifolium  + 1 1 . 

Rumex bucephalophorus subsp. hispanicus  . . . . 

Ononis broteroana . . . . 

Erodium aethiopicum subsp. pilosum . . + . 

Tuberaria guttata  . . . . 

Hypochaeris glabra  + . + . 

Cutandia maritima . . . . 

Vulpia membranacea  . + + . 

Companheiras 

Senecio gallicus 1 1 1 . 

Malcolmia littorea . . . . 

Sedum sediforme . + + + 

Papaver somniferum subsp. setigerum . . 1 . 

Herniaria maritima + . + . 

Anagallis monelli var. microphylla . . . 1 

Euphorbia portlandica . . . . 

Pimpinella villosa  . . . . 

Thymus carnosus . . . 2 

Armeria pungens subsp. pungens . . . 1 

Helichrysum picardii  . . . + 

Linaria lamarckii . . . + 

Ononis ramosissima . . . + 

Corynephorus canescens var. maritimus + . 1 + 

Cyperus capitatus + . . . 

Cynoglossum creticum . . . . 

Calendula algarbiensis . . . . 

Centranthus calcitrapae . + . . 
Local: 1-3 – Praia do Pego (Carvalhal) (INV. 269, 270 e 272); 4 – Praia do Monte Velho (INV. 313). 
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v. HHeerrnniiaarriioo  mmaarriittiimmaaee--CCoorryynneepphhoorreettuumm  mmaarriittiimmii  Pinto-Gomes, P. Ferreira, Cano & S. 

Mendes in Acta Bot. Gallica 153(3): 344, 2006. 

Descrição geral: arrelvado de Corynephorus maritimus com Herniaria maritima, 

termomediterrânico, seco em dunas olissiponenses, sadenses e costeiras vicentinas. 

vi. GGeerraanniioo  ppuurrppuurreeii--GGaalliieettuumm  mmiinnuuttuullii Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 

1980. 

Descrição geral: associação escionitrófila de desenvolvimento invernal e floração 

primaveril, termomediterrânica, em solos arenosos costeiros sob coberto de sabinas-

das-praias, Lusitano-Andaluza Litoral e presidida por Galium minutulum, Myosotis 

ramosissima subsp. ramosissima, Geranium purpureum, Cardamine hirsuta, 

Centranthus calcitrapae e Urtica membranacea. 

 

A.3. Piornais 

CLC Nível 5 

3.2.2.1 

 

Diretiva Habitats 

i. 5330pt1 

Correspondência fitossociológica 

i. PPyyccnnooccoommoonnoo  rruuttiiffoolliiii--RReettaammeettuumm  mmoonnoossppeerrmmaaee  

Pérez-Chicano 1983. 

Sinfitossociologia: não obedece à lógica  

sucessional (vegetação não serial). 

 

Diagnose dos sintáxones (de acordo com Neto et al. (2009)) 

i. PPyyccnnooccoommoonnoo  rruuttiiffoolliiii--RReettaammeettuumm  mmoonnoossppeerrmmaaee Pérez-Chicano 1983. 

Descrição geral: piornal-branco psamofílico, termomediterrânico, seco, dominado pela 

Retama monosperma acompanhada de Pycnocomon rutifolium, geralmente é uma 

comunidade permanente das dunas algarvias e da Península de Tróia (Figura 61). 

Valor patrimonial e riscos: esta comunidade dominada pela espécie Retama 

monosperma e estritamente heliófila integra-se no habitat 5330pt1, ocorrendo em 
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dunas penestabilizadas e estabilizadas perturbadas pelo homem (sujeitas a pisoteio e 

mobilização artificial das areias) e abrigadas dos ventos marinhos. Os contactos 

catenais mais comuns verificam-se com a comunidade caméfitica Artemisio 

crithmifoliae-Armerietum pungentis. Trata-se de uma comunidade muito pontual nos 

cordões dunares mediterrânicos, particularmente bem representada no setor norte da 

Península de Tróia. No entanto, a pressão sobre o litoral faz supôr uma diminuição da 

sua área de distribuição nos próximos anos. Os riscos associados a esta comunidade 

estão relacionados com a destruição directa do habitat, decorrente da expansão 

urbano-turística e invasão por flora exótica (e.g. Acacia saligna). 

Gestão e Conservação: as ações de conservação desta comunidade deverão focar-se 

no condicionamento das alterações ao uso e ocupação do solo que impliquem a 

destruição directa do habitat, nomeadamente a realização de obras (construções, 

aterros, abertura ou alargamento de vias de comunicação, etc.) e um controlo mais 

eficaz da expansão de espécies invasoras nos ecossistemas dunares (adaptado de 

ALFA, 2006).  

 

 

Figura 61 – Aspeto geral da comunidade Pycnocomono rutifolii-Retametum monospermae 
Pérez-Chicano 1983. 
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B. Vegetação de dunas interiores (paleodunas pleist océnicas) 

B.1. Comunidades florestais 

B.1.1. Sobreirais sobre areias 

CLC Nível 5 

2.4.4.1.1 

3.1.1.1.1 

3.1.3.1.19 

3.1.3.1.1 

Diretiva Habitats 

i. 6310 

 

Correspondência fitossociológica 

i. AArroo  nneegglleeccttii--QQuueerrcceettuumm  ssuubbeerriiss Rivas-Martínez & Díez Garretas in Itinera Geobot. 
18(2): 426, 2011. 

 
Sinfitossociologia: Aro neglecti-Querceto suberis sigmetum. 

Diagnose dos sintáxones (de acordo com Neto et al. (2009)). 

i. AArroo  nneegglleeccttii--QQuueerrcceettuumm  ssuubbeerriiss Rivas-Martínez & Díez Garretas in Itinera Geobot. 
18(2): 426, 2011. 

 

Descrição geral: sobreirais psamófilos, termomediterrânicos, sub-húmidos a secos, de 

distribuição Tingitana e Lusitano-Andaluza Litoral (Figura 62 e Tabela 17). 

Valor patrimonial e riscos: esta comunidade vegetal integra-se no habitat 6310 e 

atualmente apresenta-se como um mosaico de vegetação arbórea e herbácea 

(eventualmente arbustiva ao nível do sub-bosque), resultante do corte seletivo das 

árvores de antigos bosques de sobreiro que se desenvolvem em solos psamíticos e 

em condições de compensação edáfica devido à proximidade temporária do lençol 

freático (Neto, 2002). Devido à avançada destruição em que se encontram os 

sobreirais do Sado, foi difícil encontrar formações em bom estado de conservação na 

área de estudo. Nesta, é evidente uma dominância do montado típico, onde a 

regeneração das árvores se encontra muito deprimida ou mesmo inexistente, por 

efeito do uso pastoril (agrícola) do sob-coberto. Esta unidade cobre uma significativa 
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extensão a norte do rio Sado e a leste do Canal de Águas de Moura, nomeadamente 

nas Herdades do Zambujal, Pinheiro e Abul, e ainda na zona da Gâmbia. Encontram-

se ainda pequenas manchas de montado de sobro a sul do rio Sado e no extremo 

sudeste da área de estudo (com destaque para Montalvo, Foros de Albergaria, 

Texugueiras e Moinho da Ordem), e também na envolvente da Lagoa de Santo 

André/Monte Velho. 

Gestão e Conservação: as ações de conservação e recuperação destes sobreirais 

psamófilos passam por promover e ordenar a regeneração natural, gerindo o 

adensamento de parcelas do montado, bem como promover a sustentabilidade 

económica de atividades tradicionais ligadas ao montado e ordenar o pastoreio (ICNF, 

2014b). 

 

 

Figura 62 – Aspeto geral da comunidade Aro neglecti-Quercetum suberis Rivas-Martínez & 
Díez Garretas in Itinera Geobot. 18(2): 426, 2011. 
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Tabela 17– Aro neglecti-Quercetum suberis.  
Aro neglecti-Quercetum suberis Rivas-Martínez & Díez Garretas in Itinera Geobot. 1 8(2):426, 2011  

(Querco rotundifoliae-Oleenion sylvestris, Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris, Quercetalia ilicis, Quercetea ilicis)  
Altitude (m) 8.3 4.5 11.5 10.4 36.2 36.4 80.7 9.7 13.3 10 20 18.8 20 20 20 
Superfície (m2) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Grau de cobertura (%) 100 90 90 90 100 90 90 90 90 10 10 100 90 95 100 
Exposição (octante) N NW NW NW N S NE E SE S NE NE S - - 
Nº. de espécies 14 10 13 8 10 13 10 14 12 9 8 8 19 16 22 
Nº. de Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Caraterísticas da associação e unidades superiores 
Quercus suber  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 
Quercus coccifera subsp. coccifera 1 1 1 . . . . 1 1 . . . . 2 2 
Smilax aspera var. aspera . . . . . . . 1 . . . . . 1 2 
Crataegus monogyna 3 . . . . . . . . . . . . + 3 
Daphne gnidium  + + + . . + 2 . . 1 . . 1 1 + 
Asparagus aphyllus 1 + 1 + 1 1 1 . 2 . . . 1 . 2 
Asparagus acutifolius . . . . . . . . . . . . . 2 + 
Olea europaea var. sylvestris . . . . . . . . . . . . . 1 + 
Osyris alba . . . . . . . . . . . . . . 2 
Rubia peregrina subsp. longifolia  . . . . . . . . . . . . . . 1 
Pyrus bourgaeana  + . . . . . . . . . . . . 1 . 
Ruscus aculeatus 1 . . . . . . + . . . . . 2 . 
Arbutus unedo  . . . . . . . + . . . . . + . 
Phillyrea angustifolia  + . 1 . . . . . . . . . . + . 
Pistacia lentiscus  1 . . 1 . . . 1 . . 1 1 . . + 
Tamus communis . . . . . . . . . . . . . + . 
Companheiras 
Rubus ulmifolius  . . . . . . . . + . . . . + + 
Pteridium aquilinum var. aquilinum  . . . . . . . . . 1 . . . + + 
Stauracanthus genistoides  . 1 + 1 1 2 2 . . 1 . . + + + 
Cistus salviifolius 2 + + . 2 3 3 1 + 3 2 2 2 . + 
Ulex australis subsp. welwitschianus  2 . 2 2 1 3 2 . . . . . 3 . + 
Thymus capitellatus . . . . . . . . . . . . . + . 
Gladiolus illyricus subsp. reuteri . . . . . . . . + + + + . . + 
Lonicera periclymenum subsp. hispanica . . . . . . . . . . . . . . + 
Lavandula sampaioana subsp. lusitanica . + 1 1 + 2 1 . . . . . 2 . + 
Halimium halimifolium subsp. multiflorum . . . 2 . . . . . . 1 1 2 . + 
Halimium calycinum  . + . . . + . . . . . . 1 . . 
Cynara humilis . . . . . . . . . . . . . . + 
Micropyrum tenellum  . . . . . . . . . . . . . . 1 
Lithodora lusitanica  . + . . . . . . . . . . . . . 
Urginea maritima  + + + . + + . 2 1 . + . . . . 
Pterospartum tridentatum . . . . + 1 1 . . . . . 1 . . 
Tuberaria lignosa  . . . . . . + . + + . + + . . 
Jasione blepharodon . . . . . . . + + 1 . 1 + . . 
Genista triacanthos 1 . . . 1 2 . 2 . . . . 1 . . 
Corynephorus canescens var. maritimus  . . . . . . . . . . . . 1 . . 
Briza maxima  . . + . . . . 2 2 1 1 + . . . 
Briza minor  + . . + . . . . . . . . + . . 
Elaeoselinum gummiferum  . . . . . . . . . . . . + . . 
Conyza bonariensis . . . . . . . . . . . . 1 . . 
Carlina corymbosa subsp. corymbosa . . + . 1 + + 2 . . . . + . . 
Galactites tomentosa . . . . . . . 1 + . + .   . . 
Arrhenatherum album var. album . . . . . + . 2 2 . 1 . + . . 
Local: 1-2 – Cruinha (Gâmbia) (INV. 206 e 207);  3-4 – Vale Judeus (Gâmbia) (INV. 208 e 209); 5-6 – Monte da Moinhola (Vendas Novas - Landeira) (INV. 238 e 239); 7 – Monte Reboredo (Palmela) (INV. 240); 8-9 – Herdade das Paulinas (Zambujal - Agualva) 
(INV. 250 e 251); 10-12 – Herdade do Zambujal (Águas de Moura - Palmela) (INV. 252-254); 13 – Foicinhas (Herdade do Abul) (INV. 268); 14-15 – Montalvo. Alcácer do Sal (INV. 95 e 99). 
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B.1.2. Bosques mesofílicos 

CLC Nível 5 

3.1.1.3.12 

Diretiva Habitats 

i. 9240 

Correspondência fitossociológica 

i. UUlliiccii  wweellwwiittsscchhiiaannii--QQuueerrcceettuumm  bbrrootteerrooii   
Vila-Viçosa, P. Mendes, Del Rio, C. Meireles,  
Quinto-Canas, Arsénio & Pinto-Gomes in Plant  
Biosyst. 146(1): 5, 2012.  

 

 

 

 

Sinfitossociologia: Ulici welwitschiani-Querco broteroi sigmetum. 

Diagnose dos sintáxones (de acordo com Vila-Viçosa et al. (2012)). 

ii. UUlliiccii  wweellwwiittsscchhiiaannii--QQuueerrcceettuumm  bbrrootteerrooii C. Vila-Viçosa, P. Mendes, S. Del Rio, C. 
Meireles, R. Quinto-Canas, P. Arsénio & C. Pinto-Gomes in Plant Biosyst. 146(1): 5, 
2012. 

 

Descrição geral: micro a mesobosque marcescente dominado por Quercus faginea 

subsp. broteroi, termomediterrânico, hiperoceânico a euoceânico, seco superior a sub-

húmido, calcícola, com caráter tempori-higrófilo, da Província Lusitano-Andaluza 

Litoral, maioritariamente Ribatagano-Sadense, podendo alcançar o Distrito Costeiro 

Altoalgárvico (Vila-Viçosa et al., 2012). Desenvolve-se em materiais calcários e 

arenosos do Miocénico (algumas manchas da Formação do Vale do Guiso e manchas 

adjacentes à Formação de Esbarrondadoiro), solos do Plio‐plistocénico (Formação da 

Marateca, tal como sob areias, arenitos e cascalheiras do litoral do Baixo Alentejo) 

(Vila-Viçosa et al., 2012).  

Valor patrimonial e riscos: dada a elevada especificidade da tipologia edáfica em que 

se insere, assim como o caráter tempori-higrófilo desta associação, este cercal possui 

um elevado valor patrimonial (Vila-Viçosa et al., 2012). Trata-se, portanto, de uma 

(nova) associação vegetal de grande originalidade e singularidade que se integra no 

habitat 9240. Como consequência do seu caráter tempori-higrófilo justificou-se a sua 



 

Capítulo II | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios 
Estuário do Sado e Comporta/Galé  

174 

 

inclusão na província Lusitano-Andaluza, o que conduziu a uma proposta de alteração 

dos limites dos setores Ribatagano-Sadense, Mariânico-Monchiquense e Toledano-

Tagano. Por outro lado, apesar de se tratar de uma associação tipicamente 

termomediterrânica, o mencionado caráter tempori-higrófilo reforça a proximidade a 

associações mesomediterrânicas. De facto, o caráter tempori-higrófilo desta 

associação é confirmado pela presença de elementos das classes Rhamno 

Catharticae-Prunetea Spinosae, Magnocarici Elatae-Phragmitetea Australis e Molinio-

Arrhenatheretea. Convém ainda salientar que, embora se trate de uma comunidade 

tipicamente calcícola, surgem na sua composição florística várias espécies acidófilas 

(e.g. Ulex australis subsp. welwitschianus). A sua presença é devida à 

descarbonatação dos calcários (consequência do supra-mencionado caráter tempori-

higrófilo) e ao contacto com os solos psamófilos dos territórios do setor Ribatagano-

Sadense. 

Esta nova formação de Quercus faginea subsp. broteroi foi posicionada na Província 

Lusitano-Andaluza Litoral e corresponde à etapa mais evoluída da série tempori-

higrófilo de calcários miocénicos (Ulici welwitschiani-Querco broteroi sigmetum), 

contactando catenalmente com os zambujais de Aro negleti-Oleetum sylvestris sobre 

calcários margosos com propriedades vérticas (Vila-Viçosa et al., 2012). Destacam-se 

ainda os contactos catenais com os azinhais de Rhamno oleoidis-Quercetum 

rotundifoliae e de Rhamno laderoi-Quercetum rotundifoliae, sobreirais de Aro neglecti-

Quercetum suberis, salgueirais palustres de Salix atrocinerea e freixiais de Ficario 

ranunculoidis–Fraxinetum angustifoliae. 

No território estudado, esta comunidade ocorre numa pequena área no norte RNLSAS. 

No entanto, é expectável que existam outros locais de ocorrência. Os riscos 

associados a esta comunidade estão relacionados com a destruição directa do habitat 

decorrentes de alterações de uso e ocupação do solo e escassez de informação sobre 

a naturalidade e o valor do habitat para a conservação. 

Gestão e Conservação: esta comunidade inclui endemismos lusitanos, como o Ulex 

australis subsp. welwitschianus, e representa um importante refúgio para espécies do 

anexo II e IV (Narcissus calcicola) e V (Ruscus aculeatus) da Diretiva Habitats (Vila-

Viçosa et al., 2012). As ações de conservação desta comunidade deverão basear-se 

na interdição de alterações ao uso do solo na área de ocupação do habitat; na 

promoção e inclusão deste habitat em redes de micro-reservas integrais a criar; no 

condicionamento do trânsito de pessoas, veículos e animais domésticos na área de 



 

Capítulo II | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios 
Estuário do Sado e Comporta/Galé  

175 

 

ocupação do habitat; e na divulgação da importância do habitat para a conservação e 

controlo/remoção de flora exótica (adaptado de ALFA, 2006). 

 

B.1.3 Pinhais sobre dunas 

CLC Nível 5 

3.1.2.1.1 

3.1.2.1.2 

3.1.2.2.1 

3.1.3.1.1 

3.1.3.1.5 

3.1.3.1.6 

3.1.3.1.7 

Diretiva Habitats 

ii. *2270 

Correspondência fitossociológica: não se aplica. 

Sinfitossociologia: não se aplica. 

 

Descrição geral: pinhais de pinheiro-bravo ou pinheiro-manso, com origem em 

plantações ou em regeneração natural, sobre dunas litorais sob a influência da 

salsugem e dunas e coberturas arenosas interiores, com sob-coberto constituído por 

matos xerofíticos e prados apresentados no ponto seguinte (B.2 e B.3) (Figura 63). 

Valor patrimonial e riscos: estes pinhais integram o habitat *2270. Estes pinhais 

desenvolvem um húmus mor ou moder e ocorrem em solos mais ou menos 

podzolizados, em dunas de origem holocénica ou plio-pleistocénica. Esta unidade 

surge um pouco por toda a área de estudo, ocupando extensas áreas na margem sul 

do rio Sado, e desde Melides à Ribeira de Moinhos. Nas Herdades do Pinheiro, 

Zambujal e Abul é frequente ocorrer em mosaico com montado de sobro. Atualmente 

estes pinhais são sujeitos a diversas pressões, ao nível de mobilizações profundas do 

solo, pragas e doenças (nemátodo) e invasão por flora exótica (e.g. Acacia sp.pl.).  
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Gestão e Conservação: devem ser aplicadas medidas que melhorem o grau de 

conservação dos núcleos de pinhal disclimácico num grau de conservação sofrível ou 

mediano, assim como dos habitats que ocorrem no sob-coberto. Neste sentido, é 

fundamental garantir no curto prazo uma gestão dos pinhais orientada para a não-

mobilização do solo e a não-desmatação; cortes com objetivos sanitários restringidos 

ao mínimo e o desenvolvimento de programas de erradicação ou controlo de invasoras 

(adaptado de ALFA, 2006). 

 

 

Figura 63 – Aspeto geral do habitat *2270 - Dunas com florestas de Pinus pinea ou Pinus 
pinaster subsp. atlantica. 
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B.2. Matos xerofíticos 

CLC Nível 5 

3.2.2.7 

3.2.2.2 

3.2.2.3 

3.2.2.13 

Diretiva Habitats 

i. *2250pt2 

ii. *2150pt1 

iii. 2260 

 

Correspondência fitossociológica 

i. DDaapphhnnoo  ggnniiddiiii--JJuunniippeerreettuumm  nnaavviiccuullaarriiss Rivas Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernández-
González & J.C. Costa 1990.  

ii. EErriiccoo  uummbbeellllaattaaee--UUlliicceettuumm  wweellwwiittsscchhiiaannii Capelo, J.C. Costa, Neto & Lousã in J.C. 
Costa, Capelo, Neto, Espírito Santo & Lousã 1997.  

iii. TThhyymmoo  ccaappiitteellllaattii--SSttaauurraaccaanntthheettuumm  ggeenniissttooiiddiiss (Rothmaler 1954) Rivas-Martínez, T.E. 
Díaz & Fernández-González 1990.  

iv. TThhyymmoo  ccaammpphhoorraattii--SSttaauurraaccaanntthheettuumm  ssppeeccttaabbiilliiss (Rothmaler 1954) Rivas-Martínez, 
T.E. Díaz & Fernández-González 1990.  

v. SSaannttoolliinneettuumm  iimmpprreessssaaee  Rivas-Martínez ex Neto, Capelo, J.C. Costa & Lousã 1997.  
 

Sinfitossociologia: Daphno gnidi-Junipereto navicularis sigmetum. 

Diagnose dos sintáxones (de acordo com Neto et al. (2009)). 

i. DDaapphhnnoo  ggnniiddiiii--JJuunniippeerreettuumm  nnaavviiccuullaarriiss Rivas Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernández-
González & J.C. Costa 1990. 

 

Descrição geral: zimbrais de Juniperus navicularis, termomediterrânicos, sub-húmidos 

das paleodunas sadenses e costeiro-vicentinas (Figura 64 e Tabela 18).  

Valor patrimonial e riscos: esta comunidade vegetal integra-se no habitat prioritário 

*2250pt1 e constitui-se como a etapa madura da série edafoxerófila psamófila, 

termomediterrânica sub-húmida a seca de Juniperus navicularis (Daphno gnidi-

Junipereto navicularis sigmetum). O valor natural desta comunidade é muito elevado 

pela presença do endemismo lusitano Juniperus navicularis. Embora esta espécie não 
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integre o anexo II da Diretiva Habitats, é a única árvore (ou arbusto arborescente) 

endémica que existe apenas nas areias dos territórios sadenses. 

 
Figura 64 – Aspeto geral da comunidade Daphno gnidii-Juniperetum navicularis Rivas 

Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 1990. 

Deste modo, é vital a tomada de medidas ativas que visem a sua conservação. Por 

outro lado, os núcleos mais importantes deste habitat têm vindo a ser destruídos pela 

expansão urbano-turística (construções, zonas de caça, acessos e campos de golfe e 

ainda alguns usos agrícolas intensivos (e.g. culturas regadas)) e pelo arroteamento ou 

corte do mato sob-coberto dos pinhais com objetivos de prevenção de incêndios. 

Gestão e Conservação: devem ser identificadas as zonas onde o habitat tem melhor 

grau de conservação e promover uma rede de reservas e micro-reservas tendo em 

vista a sua conservação estrita, incluindo os núcleos em melhor estado de 

conservação  e mais antigos da bacia do Sado (com destaque para os existentes na 

Herdade da Comporta (Cova do Morto), Malha da Costa, Montevil, Melides (Vigia), 

Costa Terra, Pinheiro da Cruz (Praia da Raposa), Monte Velho e Lagoa da Sancha); 

incentivar a implementação de planos de gestão florestal que integrem objetivos de 

conservação deste zimbral, quer sob-coberto quer em mosaico com áreas de pinhais 

disclimácico; reconverter áreas florestais ou agrícolas com potencialidade de 

recuperação do zimbral; reavaliar projetos turísticos e florestais em curso, de forma a 

ponderar impactes sobre o habitat e propor medidas com vista à sua salvaguarda e 

promover o desenvolvimento de programas de erradicação ou controlo de espécies 

invasoras (Carpobrotus edulis e Acacia saligna) (adaptado de ALFA, 2006). 

©©GGuutt iieerrrreess  ((22001122))  
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Tabela 18 – Daphno gnidii-Juniperetum navicularis. 

Daphno gnidii-Juniperetum navicularis Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernández-Gonzále z & J.C. Costa 1990 

(Juniperion turbinatae, Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni, Quercetea ilicis) 

Altitude (m) 8.5 14.2 11.5 39.6 11.1 10.5 30 40 50 20 12 20 20 10 10 10.5 11.4 

Superfície (m2) 70 70 70 64 50 50 50 128 128 64 128 32 32 128 32 32 32 

Grau de cobertura (%) 90 100 90 60 70 70 50 45 100 100 100 100 100 60 80 90 100 

Exposição (octante) NE E NW E SE SE W SE NW W E - - W SW N NW 

Nº. de espécies 17 12 11 17 13 12 18 19 18 14 19 19 23 24 21 20 31 

Nº. de Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Caraterísticas da associação e unidades superiores 

Juniperus navicularis  2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 

Daphne gnidium 1 . . 1 3 3 2 . . 1 . 2 2 2 . + + 

Phillyrea angustifolia  + . . 1 . . 1 . 2 . . 1 2 . . . . 

Juniperus turbinata subsp. turbinata . . . . . . . . . . 2 . . . . + + 

Corema album . 2 2 + + . 2 1 1 1 1 2 . 2 2 . + 

Asparagus aphyllus . . . 1 . . . . . . . . 1 + . + . 

Osyris alba . . . . . 4 . . . . . . . . . . . 

Osyris quadripartitae . . . . 3 . . . . . . . . . . . . 

Pistacia lentiscus 2 . . . . . . . 2 2 1 + + 2 2 . 2 

Rubia peregrina subsp. longifolia  . . . . . . . . + . + . . . . 2 . 

Rhamnus alaternus subsp. alaternus f. alaternus . . . . . . . . + 1 . . + . . . + 

Companheiras 

Ulex australis subsp. welwitschianus 3 . . . 3 2 2 . 3 2 1 1 1 2 3 + 1 

Stauracanthus spectabilis subsp. spectabilis . . . . . . . 2 2 . + + 2 2 2 1 2 

Stauracanthus genistoides  . . . 2 . + 3 . . . . . . . . . . 

Erica umbellata  . . . . . . . . 2 2 . 2 + . . . . 

Calluna vulgaris . . . . . 2 . . . . . 2 2 . . 1 1 

Pterospartum tridentatum . . . . . . . 1 1 + . . . . . . . 

Rosmarinus officinalis . . . . . 2 . . 2 1 . 2 2 2 3 . + 

Iberis welwitschii  . . . . . . . . . . . + + . . + + 

Halimium halimifolium subsp. multiflorum 1 . . 2 . . 2 2 2 1 . 1 2 + 2 . + 

Armeria rouyana . . . 2 . . 1 1 . . 1 . . . . . 1 

Cladonia portentosa  . 2 1 1 1 . . . . + . . + . . . + 

Cladonia mediterranea  . . . . 2 . + 1 1 . . + . . . . . 

Lithodora lusitanica + . . . . . + . . . . 1 1 + + . + 

Pinus pinaster subsp. atlantica . 1 2 2 . . 3 2 3 . 1 . + . 1 1 + 

Cistus salviifolius + . . . + + 1 + . 1 + . . 2 2 + 1 

Halimium calycinum 2 1 . 1 . . . 2 . . 1 + . . . 2 2 

Lavandula sampaioana subsp. lusitanica 2 1 + 1 1 1 2 1 1 1 . . 1 2 1 1 1 

Thymus capitellatus + 2 1 1 . + 2 . . . + . . 1 1 + . 

Thymus camphoratus  . . . . . . . 1 1 . . 1 1 . . 1 1 

Silene scabriflora subsp. scabriflora . . . . . . . . . + . . . . . . . 

Senecio gallicus 1 . . . + . 1 + . . . . . . 1 . . 

Tuberaria guttata . . . . . . + . . . . . . . . . . 

Genista triacanthos . . . . 1 + . . . . + . + . . . . 
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Arrhenatherum album var. album 1 . + . + + + . . . . . . 1 1 + + 

Sedum sediforme  1 . . 1 . . . 1 1 . 1 1 + 1 1 1 1 

Helichrysum picardii 2 2 1 2 . . . + . . 1 + . 1 1 1 + 

Corynephorus canescens var. maritimus . 2 2 1 . . . 1 . . . . . + . . . 

Jasione montana subsp. montana . + . . + . . . . . 1 . . . . . . 

Linaria spartea 1 + + . . . . . . . . . . . . . + 

Thapsia villosa . 2 . . . . . . + . . . + 1 + . + 

Santolina impressa . . . . . . . . . . 1 + + 1 1 2 2 

Cistus ladanifer . . . . . . . . . . . . . 1 1 . 1 

Vulpia membranacea . . . . . . . + . . . . . + . . . 

Briza maxima . . . . . . + . . .   . . . . . . 

Carduus meonanthus . . . . . . . . . . . . . + 1 . . 

Iris xiphium var. xiphium  . . . . . . . . . . . . . + . . + 

Ammophila arenaria subsp. arundinacea  . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 

Ononis baetica  . . . . . . . . . . . . . . . . + 

Calendula suffruticosa subsp. lusitanica . . . . . . . . . . . . . . . . + 

Dianthus broteri subsp. hinoxianus . . . . . . . . . . + . . . . . . 

Antirrhinum linkianum subsp. cirrhigerum . . . . . . . . . . . . + . . . . 

Conyza bonariensis . . . + . . . . . . . . . . . . . 

Acacia saligna . . . . . . . 1 . . . . . . . . . 

Carpobrotus edulis  + . 1 . . . . 1 . . . . . 1 1 2 2 
Local: 1-3 – Península de Tróia (Reserva Botânica de Tróia e Malha da Costa) (INV. 249, 260 e 262); 4 – Montevil (INV. 109); 5-6 – Dunas do Açude da Murta (Comporta) (INV. 266 e 267); 7 – Herdade da Comporta (Sobreiras) (INV. 21); 8-9 – Fontainhas de 
Baixo (Herdade da Costa Terra) (INV. 61 e 62); 10 – Pinheirão (Herdade da Aberta Nova) (INV. 57); 11 - Melides (próx. da Praia da Vigia) (INV. 28); 12-17 – Praia do Monte Velho (INV. 145, 146, 16, 22, 163 e 164). 
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ii. EErriiccoo  uummbbeellllaattaaee--UUlliicceettuumm  wweellwwiittsscchhiiaannii Capelo, J.C. Costa, Neto & Lousã in J.C. 
Costa, Capelo, Neto, Espírito Santo & Lousã 1997.  
 

Descrição geral: urzal de Ulex australis subsp. welwitschianus termomediterrânico, 

seco a sub-húmido, psamófilo, acidófilo, típico de solos podzolizados mas não 

exclusivo destes, colonizando também solos arenosos, arenitos e conglomerados do 

Plio‐plistocénico, do Ribatagano-Sadense e Costeiro Vicentino, e representa a 

primeira etapa de substituição da série edafoxerófila de Juniperus navicularis (Daphno 

gnidi-Junipereto navicularis sigmetum) (Figura 65 e Tabela 19).  

Valor patrimonial e riscos: este urzal integra o habitat prioritário *2150pt1. A presença 

desta comunidade deve-se à presença da formação da Marateca que impermeabiliza 

todo o sistema dunar pela base, o qual permite um hidromorfismo do solo durante o 

Inverno. Este estado de encharcamento, nomeadamente dos níveis de solo mais 

profundos, esteve na origem da formação dos podzóis, que constituem a base para a 

associação Erico umbellatae-Ulicetum welwitschiani. Associado a este processo de 

formação pedológica está o surgimento de níveis de surraipa. Outro aspeto 

relacionado com a podzolização do solo prende-se com a profundidade do lençol 

freático. Este, embora ligeiramente oscilante, em alguns locais, situa-se no nível médio 

das águas do mar (NMM), estando, portanto, a uma profundidade muito pequena e a 

pouca distância deste urzal psamofilo de Ulex australis subsp. welwitschianus, 

separados por materiais arenosos plio-plistocénicos. No elenco florístico salientam-se 

algumas espécies de grande interesse para a conservação, como o Ulex australis 

subsp. welwitschianus, Calluna vulgaris, Erica umbellata e Genista triacanthos 

(Ferreira & Gomes 2002). Destaca-se o bom estado de conservação desta 

comunidade no Açude da Murta, Península de Tróia (Canal da Comporta),  Pinheiro da 

Cruz, Melides (Vigia), Pinheirão, Malha Branca (Fonte das Fontaínhas), Praia das 

Areias Brancas, Praia da Fonte do Cortiço, Praia do Monte Velho e Lagoa da Sancha. 

Ao invés, e face aos trabalhos de Neto (2002) e Ferreira & Gomes (2002), destaca-se 

a crescente degradação do estado de conservação para algumas áreas inseridas na 

Costa Terra, Montevil, Pinheirão e no aldeamento turístico do Pinheirinho. Os riscos 

associados são muito idênticos aos referidos para os zimbrais de Juniperus 

navicularis. 

Gestão e Conservação: deve-se ordenar a expansão urbano-turística; reforçar a 

fiscalização sobre deposição ilegal de lixos, entulho e outros resíduos; controlo de 

espécies invasoras e promover a substituição da actividade agrosilvícola com recurso 
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a mobilizações profundas pela que recorre a mobilizações ligeiras do substrato 

(adaptado de ALFA, 2006).  

 

 
Figura 65 – Aspeto geral da comunidade Erico umbellatae-Ulicetum welwitschiani Capelo, J.C. 

Costa, Neto & Lousã in J.C. Costa, Capelo, Neto, Espírito Santo & Lousã 1997. 
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Tabela 19 – Erico umbellatae-Ulicetum welwitschiani. 

Erico umbellatae-Ulicetum welwitschiani Capelo, J.C. Costa, Neto & Lousã in J.C. Costa, Cap elo, Neto, Espírito Santo & Lousã 1997 

(Ericenion umbellate, Ericion umbellatae, Calluno-ulicetalia minoris,Calluno vulgaris-Ulicetea minoris)  

Altitude (m) 37.9 38.8 40 42.5 59.2 75.8 75.9 31.3 31.0 11 14 19 27.5 21.9 27.4 17.3 24.4 19.3 27.6 27.5 26.9 19.1 15.9 

Superfície (m2) 60 60 60 128 128 64 128 128 128 128 64 32 128 64 64 32 32 32 32 32 32 32 32 

Grau de cobertura (%) 90 90 90 95 50 50 75 85 85 95 80 70 90 90 100 85 90 80 70 85 80 70 90 

Exposição (octante) E E W SW E SW N NW N SE E W SE W NW S SE SE NE N SE E NE 

Nº. de espécies 21 18 14 27 22 26 27 21 20 19 16 14 17 15 23 20 20 17 14 18 18 22 20 

Nº. de Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Caraterísticas da associação e unidades superiores 

Ulex australis subsp. welwitschianus  3 3 2 4 2 2 3 2 2 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 

Calluna vulgaris . . . 2 . . 1 . 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 

Erica umbellata        2 . + + 1 1 . 2 2 1 . + 3 4 3 3 3 3 3 3 

Pterospartum tridentatum . . . . 1 2 2 . 2 . . 1 . . . . . . . . . . + 

Genista triacanthos . + . . . + + . . . . . + 1 . . . . . . . . + 

Tuberaria lignosa  + + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Companheiras 

Pinus pinaster subsp. atlantica 3 2 3 1 2 1 1 2 1 + 1 + + + + 1 + 1 1 + + . . 

Pistacia lentiscus . . . 3 + . . 1 . + . . + 2 + . . . . + 1 1 + 

Phillyrea angustifolia  . . . 2 . . 1 . . . . . . . + . + 1 . . + 1 + 

Stauracanthus spectabilis subsp. spectabilis . . . . 2 . . 1 + 2 . . 1 1 1 3 2 2 2 2 1 2 2 

Stauracanthus genistoides  . . . 2 . . . . . . . . . . . . . .     . . . 

Osyris alba . . . 1 . . + . . . . . . . . . . .     . . . 

Halimium halimifolium subsp. multiflorum + 2 1 3 1 2 1 1 2 2 3 3 2 + 2 2 3 2 2 2 2 1 1 

Halimium calycinum . . . 3 . . + . . . . . 1 3 1 1 1 + 1 + 1 1 . 

Cladonia portentosa  + + . 2 . . . . 1 1 1 + . . . . + 1 . . . . + 

Lithodora lusitanica  . 2 . . . . 1 . . . . . . . . + 1 1 1 1 + 1 . 

Rosmarinus officinalis 2 1 + 1 + . . . . 1 1 + + . 1 1 1 2 1 2 1 1 1 

Juniperus navicularis  + . . 3 . . 2 3 3 3 2 1 2 . . . 3 1 . 3 + . 2 

Juniperus turbinata subsp. turbinata . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . + . . 

Rhamnus alaternus subsp. alaternus f. alaternus . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . + . . . 

Corema album . . . 3 + + 2 3 1 1 2 2 2 . . + + 1 + 1 1 1 2 

Armeria rouyana . . . . . . . 1 . 1 . . . . . . . . . . . . . 

Helichrysum picardii . . . 1 2 1 1 2 1 + 1 . 1 . . + . . . . . 1 + 

Halimium calycinum  3 3 2 . 1 1 . 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . 

Lavandula sampaioana subsp. lusitanica . + 1 3 2 1 2 1 + 1 1 . 2 + 2 2 1 1 2 1 1 1 + 

Thymus capitellatus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . 2 . 

Thymus camphoratus  . . . 3 + 1 2 1 1 1 + . . 2 + 2 1 1 1 + + 1 + 

Iberis welwitschii  . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . + + . + . 

Cistus salviifolius . . 1 2 1 2 . . + + . + . 1 + . . . . . . + + 

Phillyrea angustifolia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Santolina impressa . . . 1 . . 1 + . . . + . 1 2 1 . . . . . 3 . 

Arrhenatherum album var. album . . . 1 + . 1 . . . + . . . + . . . . . . + . 
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Asphodelus lusitanicus var. lusitanicus + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Daphne gnidium  + 1 + . . . . . . . . 1 . 2 + . 1 1 . 1 1 1 + 

Elaeoselinum gummiferum  1 + + 1 . + . . . 1 . . 1 . . + + + . + + + + 

Scilla monophyllos  . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Silene scabriflora subsp. scabriflora 2 + + . . + . + . . . . . . + . + . . . . . . 

Cistus ladanifer . . 1 . . . . + . . . . . . + . . . . . . 1 . 

Jasione blepharodon . . . . . . + . + . . . . . . + . . . . . . . 

Jonopsidium acaule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Leucojum trichophyllum + + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Malcolmia triloba subsp. triloba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Linaria spartea  + . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . 

Celtica gigantea subsp. gigantea  + . 1 . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . 

Briza maxima  1 1 . . 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Corynephorus canescens var. maritimus  2 . . + 1 3 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . 

Rumex bucephalophorus subsp. hispanicus 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Verbascum litigiosum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Asparagus acutifolius  + . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . 

Asparagus aphyllus . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Carlina racemosa 1 1 + . + 1 + . . . . . . . + + . . . . . . . 

Andryala integrifolia var. integrifolia . . . . . + 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Calendula suffruticosa subsp. lusitanica . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Chamaemelum mixtum  + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tolpis barbata . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . 

Foeniculum vulgare subsp. piperitum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ononis baetica  . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Allium sphaerocephalon . . . . . 1 + . . . . . . . . . . . . . . . . 

Urginea maritima . . . . . + . . . . . . . . + . . . . . . . . 

Sedum sediforme  . . . 1 . . . + + 1 + . . . . + . . . . . . + 

Vulpia membranacea . . . . . + 1 . . . + . . . . . . . . . . . . 

Hordeum murinum subsp. murinum . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dactylis glomerata subsp. hispanica  . . . 1 . + . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dittrichia viscosa subsp. revoluta . . . . + 2 1 + + . . . . . . . . . . . . . . 

Euphorbia portlandica . . . . 1 . . .   . . . . . . . . . . . . . . 

Anagallis arvensis . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . 

Iris xiphium var. xiphium  . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . 

Eucalyptus globulus . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . 

Acacia saligna . . . + 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carpobrotus edulis  . . . 1 1 . . + . 1 + + + 1 + + . . . . . . . 
Local: 1-3 – Landeira (INV. 215-217); 4 - Pinheiro da Cruz (Estabelecimento Prisional Pinheiro Cruz) (INV. 101); 5 – Fontainhas (Herdade da Costa Terra) (INV. 60); 6-7 – Aberta Nova (Fonte das Fontainhas) (INV. 50 e 71); 8-9 – Pinheirão (Herdade da Aberta 
Nova) (INV. 55 e 70); 10-12 – Melides (próx. da Praia da Vigia) (INV. 43-45); 13 – Lagoa da Sancha (INV. 73); 14-16 – Praia do Monte Velho (INV. 89, 166 e 189); 17-23 – Areias Brancas (INV. 190-196). 
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iii. TThhyymmoo  ccaappiitteellllaattii--SSttaauurraaccaanntthheettuumm  ggeenniissttooiiddiiss (Rothmaler 1954) Rivas-Martínez, T.E. 
Díaz & Fernández-González 1990.  
 

Descrição geral: comunidade psamófila dominada por Stauracanthus genistoides e 

Thymus capitellatus, com presença de Armeria rouyana, Armeria pinifolia, Ulex 

australis subsp. welwitschianus, Halimium halimifolium subsp. multiflorum, Lavandula 

sampaioana subsp. lusitanica e Halimium calycinum, termomediterrânica, sub-húmida, 

ribatagana-sadense, típica dos regossolos psamíticos das dunas interiores 

estabilizadas, e resulta da degradação por via antrópica (agricultura e exploração 

florestal) da série edafoxerófila de Juniperus navicularis (Daphno gnidi-Junipereto 

navicularis sigmetum) (Figura 66 e Tabela 20). 

Valor patrimonial e riscos: este tojal sadense psamofílico integra o habitat 2260. Esta 

comunidade vegetal inclui numerosos endemismos lusitanos (Thymus capitellatus e 

Ulex australis subsp. welwitschianus e ibéricos (Stauracanthus genistoides e Corema 

album). Face aos trabalhos de Neto (2002) e Ferreira & Gomes (2002) verifica-se uma 

regressão nítida deste habitat, por via das práticas de desmatação com objetivos de 

limpeza dos povoamentos florestais com vista a evitar os incêndios e ainda pela 

pressão turística sobre o litoral.  

Gestão e Conservação: dever-se-á condicionar alterações ao uso do solo na área de 

ocupação do habitat, interditando atividades prejudiciais à vegetação ou alterações ao 

uso do solo em áreas dunares não arborizadas; controlo de espécies invasoras; 

condicionar o trânsito de pessoas e veículos na área de ocupação do habitat e divulgar 

a importância do habitat para a conservação (adaptado de ALFA, 2006).  

 

iv. TThhyymmoo  ccaammpphhoorraattii--SSttaauurraaccaanntthheettuumm  ssppeeccttaabbiilliiss (Rothmaler 1954) Rivas-Martínez, T.E. 
Díaz & Fernández-González 1990.  
 

Descrição geral: Comunidade psamófila de Stauracanthus spectabilis, Thymus 

camphoratus, Corema album, Ulex australis subsp. welwitschianus, Halimium 

halimifolium subsp. multiflorum, Lavandula sampaioana subsp. lusitanica, 

termomediterrânica inferior, seca a subhúmida, costeiro vicentina, subserial da série 

edafoxerófila de Juniperus navicularis (Daphno gnidi-Junipereto navicularis sigmetum) 

(Figura 67 e Tabela 21). 

Valor patrimonial e riscos: análoga à anterior. Com exceção para a presença do 

endemismo ibero-mauritânico Stauracanthus spectabilis subsp. spectabilis. 

Gestão e Conservação: análoga à anterior.  
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Figura 66 – Aspeto geral da comunidade Thymo capitellati-Stauracanthetum genistoidis 
(Rothmaler 1954) Rivas-Martínez, T.E. Díaz & Fernández-González 1990. 

 

 

Figura 67  – Aspeto geral da comunidade Thymo camphorati-Stauracanthetum spectabilis 
(Rothmaler 1954) Rivas-Martínez, T.E. Díaz & Fernández-González 1990.  

©©GGuutt iieerrrreess  ((22001100))  
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Tabela 20 – Thymo capitellati-Stauracanthetum genistoidis. 

Thymo capitellati-Stauracanthetum genistoidis (Rothmaler 1954) Rivas-Martínez, T.E. Díaz & Fernán dez-González 1990  

(Coremation albi, Stauracantho genistoidis-Halimietalia commutati, Cisto-Lavanduletea) 

Altitude (m) 10 30.3 38.1 23.3 9.3 10 10 19.2 26 70 51.9 16.7 10 49.4 74.8 30 37.8 

Superfície (m2) 128 128 60 80 50 30 40 20 50 50 50 40 40 80 80 60 50 

Grau de cobertura (%) 55 80 70 80 70 80 100 85 90 90 70 70 80 80 100 90 100 

Exposição (octante) N NE NW NE NE SW - NW NW - SE SW NE W SW - NW 

Nº. de espécies 20 29 18 11 13 12 8 12 16 11 18 13 19 14 13 13 10 

Nº. de Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Caraterísticas da associação e unidades superiores 

Stauracanthus genistoides  2 3 4 2 3 3 4 4 4 4 1 1 + 3 3 4 4 

Thymus capitellatus  1 2 2 . 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 . 2 1 

Halimium calycinum  . 1 1 2 1 2 3 2 2 1 3 . 3 2 1 3 1 

Halimium halimifolium subsp. multiflorum . 2 . . 3 1 . . 2 2 3 1 + 1 2 3 1 

Lavandula sampaioana subsp. lusitanica + 1 . + 2 . 2 2 2 2 . + . 2 1 2 2 

Ulex australis subsp. welwitschianus  . 1 . . 2 3 3 2 2 + 2 + 1 2 + + + 

Lithodora lusitanica  . 1 . . . 1 . . . . 1 . . 1 . . . 

Armeria rouyana + + . . + . . + . . 2 . . 2 . . 1 

Corema album 1 . 3 . . + . . . . + . 2 . . . . 

Malcolmia triloba subsp. gracilima . . . . . . . . . . . . . . + . . 

Dianthus broteri subsp. hinoxianus  + + . . . . . + . . + . + . . . . 

Cistus salviifolius . 1 + . . . . . . . . . . . . . . 

Iberis welwitschii . + . . . . . . . . 2 . . . . . . 

Euphorbia boetica . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Companheiras 

Conyza bonariensis + + . + . . . . + 1 . + . . 1 + 1 

Cladonia mediterranea  . . . + 2 + 1 2 1 . 1 . . . 1 + . 

Cladonia portentosa  2 . . + 1 + 1 1 1 . + . . . + + . 

Arrhenatherum album var. album 1 + + . . . + + . 1 1 . 1 . + . . 

Santolina impressa  1 . 2 2 2 . . . . . . 2 1 . . . + 

Sedum sediforme  1 . 1 1 + . . . + . + 2 + . . . . 

Rumex bucephalophorus subsp. gallicus 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pinus pinaster subsp. atlantica 3 3 + + . 2 . 3 . 2 . . . 3 . 2 . 

Pinus pinea . . . . . . . . . . . . . . 2 + . 

Corynephorus canescens var. maritimus 3 . 1 + 1 + . . 1 . 1 . . 1 . . 1 

Carlina corymbosa subsp. corymbosa  . 1 . + . . . . + . + . . + . 1 . 

Euphorbia portlandica . . . . . . . + . . + + . + + . . 

Helichrysum picardii + . 2 . 1 2 . . . . . . 2 . . . . 

Daphne gnidium . . . . . . . . . . . + . + + + . 

Elaeoselinum gummiferum  . + . . . . . . . . + . 1 . . . . 

Dittrichia viscosa subsp. revoluta + . . . . . . . + . . + . 1 . . . 

Phillyrea angustifolia  . + . . . . . . . . . . . . . . . 

Verbascum litigiosum . 1 . . . . . . . . . . . . . . . 
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Genista triacanthos . 1 . . . . . . . . . . . . . . . 

Jonopsidium acaule . + . . . . . . . . . . . . . . . 

Pimpinella villosa  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rosmarinus officinalis . . . . . . . . 2 . . + . . . . . 

Asparagus aphyllus . . . . . . . . + + . . . . . . . 

Quercus suber  . . . . . . . . . 2 . . . . . . . 

Osyris alba . . 1 . . . . . . . . . . . . . . 

Pistacia lentiscus . . + . . . . . . . . . . . . . . 

Retama sphaerocarpa . . . . . . . . . . . + . . . . . 

Juniperus navicularis  . . . . . . . . . . . . + . . . . 

Juniperus turbinata subsp. turbinata . . 1 . . . . . . . . . . . . . . 

Thymus carnosus  . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 

Jasione blepharodon . 1 . . . . . . . . . . . . . . . 

Cistus crispus . + . . . . . . . . . . . . . . . 

Scrophularia frutescens . . . . . . . . . . . . + . . . . 

Armeria pungens subsp. pungens . . . . . . . . . . . . + . . . . 

Silene scabriflora subsp. scabriflora . 1 . . . . . . . . . . . . . . . 

Anagallis arvensis . + . . . . . . . . . . . . . . . 

Calendula algarbiensis . 1 . . . . . . . . . . + . . . . 

Ammophila arenaria subsp. arundinacea . . 1 . . . . . . . . . . . . . . 

Celtica gigantea subsp. gigantea  + 1 . . . . . . . . . . . . . . . 

Lagurus ovatus . + . . . . . . . . . . . . . . . 

Briza maxima + 1 . . . . . . . . . . . . . . . 

Dactylis glomerata subsp. hispanica  . + + . . . . . . . . . . . . . . 

Acacia longifolia + . 1 . . . . . . . . . 1 . . . . 

Eucalyptus camaldulensis  . . . . . . . . . . . . + . . . . 

Carpobrotus edulis  + . 1 . . . . . + . . . . . . . . 
Local: 1 – Cambado (Herdade da Comporta) (INV. 265); 2 – Foicinhas (Herdade do Pinheiro) (INV. 255); 3– Pinheiro da Cruz (Estabelecimento Prisional Pinheiro Cruz) (INV. 102); 4 – Praia do Pego (Carvalhal) (INV. 271); 5 – Torre (Comporta) (INV. 282); 6-7 – 
Carvalhal (INV. 275 e 276); 8 – Dunas do Açude da Murta (Comporta) (INV. 307); 9 – Chã dos Pinheiros (Comporta) (INV. 284); 10, 15 – Bicas de Baixo (Carvalhal) (INV. 273 e 277); 11 –  Montalvo (INV. 293); 12 – Carrasqueira (INV. 296); 13 – Malha da Costa 
(Península de Tróia) (INV. 294); 14 – 2Km para Norte do Açude de Vale de Coalheiros (INV. 278); 16-17 – Chaparralinho (Brejos da Carregueira - Carvalhal) (INV. 280 e 281). 
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Tabela 21 – Thymo camphorati-Stauracanthetum spectabilis. 

Thymo camphorati-Stauracanthetum spectabilis  (Rothmaler 1954) Rivas-Martínez, T.E. Díaz & Ferná ndez-González 1990 

(Coremation albi, Stauracantho genistoidis-Halimietalia commutati, Cisto-Lavanduletea) 

Altitude (m) 22.2 28.2 30 27 12.3 20 16 10 16 11.7 10 12.6 21.8 10 20 23.0 20 20 26.9 20 12.9 19.7 19.3 20 20 10 13.8 

Superfície (m2) 128 128 32 128 64 32 32 128 128 128 128 128 128 64 64 32 32 32 32 32 64 32 32 32 32 128 64 

Grau de cobertura (%) 55 90 40 60 50 50 60 45 60 85 70 85 70 75 100 100 90 95 75 70 60 65 65 80 55 80 95 

Exposição (octante) NW W SE W NW W NW NE W W NW S W SW NW W W NW NW NW E - NW NW NW NW W 

Nº. de espécies 14 20 11 19 20 15 19 25 30 24 24 16 20 17 30 23 26 21 18 18 19 20 20 17 15 14 18 

Nº. de Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Caraterísticas da associação e unidades superiores 

Stauracanthus spectabilis subsp. spectabilis 2 3 3 3 4 3 4 2 3 3 2 4 2 1 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 

Thymus camphoratus  1 1 . 1 1 . . 1 2 + . + 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 . + 

Ulex australis subsp. welwitschianus . + . . 2 1 1 2 3 2 3 3 2 2 + 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 . 1 

Lavandula sampaioana subsp. lusitanica . . . 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 3 2 3 2 2 + 2 

Halimium calycinum 2 2 1 2 2 . 2 . 1 2 1 . 1 . 3 2 2 1 3 . 2 1 1 3 2 2 1 

Cistus salviifolius . . . . 1 . 1 . + . 2 . 1 1 1 1 1 + 1 1 + 1 1 . . . 1 

Halimium halimifolium subsp. multiflorum . + + . 2 2 . . . . 1 . 1 . 2 . 1 + . + + + 1 1 2 . . 

Lithodora lusitanica . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Helichrysum picardii 1 1 1 1 1 . 1 1 2 1 . 1 1 2 1 + 1 + + + 1 + 1 1 + . 1 

Armeria rouyana + 1 + 1 . . . 1 2 . . 1 . 1 . . . . . . 1 . . . . 1 . 

Thymus capitellatus . . . . 1 1 1 . . . . . . . + . + . + + . + + + . . . 

Corema album 3 3 2 2 1 2 2 . 2 + . 1 + 2 2 2 + + . . . . . . . . . 

Companheiras 

Santolina impressa . . . 1 1 1 + 1 1 1 . 1 1 . 2 2 3 2 3 1 1 2 2 2 1 2 2 

Pistacia lentiscus . 2 . 1 + . . . . . 1 . . 1 + 2 + 1 . . + 1 + + . + 2 

Pterospartum tridentatum . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . 

Cladonia portentosa  . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cladonia mediterranea  . + . 1 . . . . + . . . . + . . . . . . . . . . . . . 

Centaurea sphaerocephala var. polyacantha . . . . + + + + . . . . . . . . . . . . . . . + . . . 

Sedum sediforme  1 1 . 1 1 . . + . . . 1 . 1 + + 1 1 . + 1 . + 1 1 + 1 

Jonopsidium acaule . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . 

Linaria viscosa + . . . . . . . + + . . . . . . . + . . + . . . . . . 

Pinus pinaster subsp. atlantica 2 . 3 2 2 1 3 1 . 2 . . 3 . . . + . 3 4 1 1 + . + 2 + 

Pinus pinea . . . . . . . . . 1 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrhenatherum album var. album . . . . + + 1 1 1 1 1 . 1 . 2 + + + + + + + + 1 + + . 

Lagurus ovatus . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Carlina racemosa . . . . . . . 1 1 + + + + + + + . . + + . + + . . . 1 

Urginea maritima . . . . . . . . . . . . . . + + 1 + + . + . . . . . . 

Asparagus aphyllus . . . . . + . . . . + . + . + + + + + . . + . + . . . 

Iris xiphium var. xiphium  . . . . . . . . . . . . . . 1 + 1 . + . . + . . . . . 

Rosmarinus officinalis . . . . . . . 1 + . . . . 1 . . + . . . . . 2 . . . . 

Daphne gnidium  . . . . . . . . . + 2 + . . + + + + + + + + + + + . + 

Smilax aspera var. aspera . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Dianthus broteri subsp. hinoxianus . . . . . . . 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Iberis welwitschii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Euphorbia portlandica + + . + . . . 1 + 1 . . + . . + . . + . . . . . . . . 

Jasione blepharodon . . . . . . . 1 1 + . . . + . . . . . . + . . . . . . 

Sesamoides purpurascens  . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . 

Pimpinella villosa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Calendula suffruticosa subsp. lusitanica . . . . . . . .   . . . . . 1 . . + . . . . . . . . . 

Corynephorus canescens var. maritimus + 1 . + . . . 3 1 1 . . . . + 1 1 1 . . . . . . . 1 . 

Erica umbellata . . 2 1 . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . 

Rumex bucephalophorus subsp. gallicus . . . . . . . . + . . . . . + . . . . . . . . . . . . 

Calluna vulgaris . . + . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . 

Genista triacanthos . . + . . . . . . . . . . . + + + . . . . . . . . 1 1 

Rubia peregrina subsp. longifolia  . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Juniperus turbinata subsp. turbinata . 3 . + 3 . 3 . + + 3 2 . 2 1 2 . . . . . + . . + . + 

Juniperus navicularis  . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . 

Ammophila arenaria subsp. arundinacea  . 1 . + + . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . + 

Cistus ladanifer . . . . . + + . . . . . . . . . . . . + . . + + . . . 

Cistus crispus . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Briza maxima . . . . . . + 1 + + + . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pterocephalus diandrus . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dittrichia viscosa subsp. revoluta . . . . . . . 1 + + . . 1 . . . . . . . . . . . . . . 

Andryala integrifolia var. integrifolia . . . . . . + . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Paronychia argentea . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vulpia membranacea . . . . . . . + + . 1 . . . . . . . . . . . . . . 1 . 

Avena barbata subsp. barbata . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dactylis glomerata subsp. hispanica  . . . 1 . . . . . 2 2 . . . + . . . . . . . . . . . . 

Tolpis barbata 1 1 . . . . . + + . + . . . . . . . . . . . . . . . . 

Senecio gallicus 1 + . . . . + + + . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Allium sphaerocephalon  . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Silene scabriflora subsp. scabriflora . . . . . . . . + . . . + . . . + . . . . . + . . . . 

Ononis baetica  . . . . . . . . + + . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rubus ulmifolius . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . 

Elaeoselinum gummiferum  . . . . . . . . . . . . 1 . + + + + . + . . + . + + + 

Galactites tomentosa . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Anagallis arvensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . .     

Pteridium aquilinum var. aquilinum . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Carpobrotus edulis  1 1 1 1 1 + 1 + 1 1 2 1 1 + 1 2 2 2 1 1 1 + . 1 1 + 1 

Acacia saligna . . . . . . . . . + + 1 + . . . . . . . . . . . . . . 
Local: 1-2 – Aberta Nova (Praia da Aberta Nova) (INV. 68 e 69); 3-4 – Pinheirão (Herdade da Aberta Nova) (INV. 54 e 56); 5-7 – Praia de Melides (INV. 13-15); 8 - Melides (Bairro Alto) (INV. 24); 9-10 - Melides (Vale da Lagoa) (INV. 25 e 46); 11 - Melides 
(Sesmarias) (INV. 47); 12 - Melides (Vigia) (INV. 49); 13 - Melides (Azenha da Lagoa) (INV. 59); 14 - Monte Velho (Poço do Barbaroxa de Baixo) (INV. 72); 15-27 – Praia do Monte Velho (INV. 159-162, 165, 167-172, 81 e 88). 
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v. SSaannttoolliinneettuumm  iimmpprreessssaaee Rivas-Martínez ex Neto, Capelo, J.C. Costa & Lousã 1997.  
 
Descrição geral: associação nitrófila, psamófila, de margem de caminhos e areias 

removidas, termomediterrânica, seca, sadense caraterizada pelo endemismo Santolina 

impressa (Figura 68 e Tabela 22). 

Valor patrimonial e riscos: representa a etapa de degradação dos tojais de Thymo 

capitellati-Stauracanthetum genistoidis e Thymo camphorati-Stauracanthetum 

spectabilis em solos algo nitrofilizados. A espécie Santolina impressa trata-se de um 

endemismo lusitano e integra os anexos B-II e B-IV da Diretiva Habitats. Esta 

comunidade exclusiva dos territórios sadenses e costeiro vicentinos é detentora de um 

enorme valor para a conservação. 

Gestão e Conservação: análoga às anteriores.  

  

  

Figura 68  – Aspeto geral da comunidade Santolinetum impressae Rivas-Martínez ex Neto, 
Capelo, J.C. Costa & Lousã 1997.  

©©GGuutt iieerrrreess  ((22001122))  
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Tabela 22 – Santolinetum impressae. 
Santolinetum impressae Rivas-Martínez ex Neto, Capelo, J.C. Costa & Lousã 1997 1996  

(Artemisio glutinosae-Santolinion rosmarinifoliae, Helichryso stoechadis-Santolinetalia squarrosae, Pegano-Salsoletea)  
Altitude (m) 17.9 12.4 13.9 19.2 20.8 28.4 10 10.2 14.2 17.9 
Superfície (m2) 25 30 32 32 32 32 32 64 32 32 
Grau de cobertura (%) 80 80 65 80 75 80 80 90 80 80 
Exposição (octante) NW NE W NW NW NW SW SW NW W 
Nº. de espécies 12 9 19 13 19 17 17 18 19 19 
Nº. de Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Caraterísticas da associação e unidades superiores 
Santolina impressa  4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
Scrophularia canina subsp. canina + . 1 . . . . 1 + . 
Companheiras 
Lavandula sampaioana subsp. lusitanica . . . 1 + + 2 2 + . 
Ulex australis subsp. welwitschianus  . . + . 1 1 1 3 2 1 
Halimium calycinum . . 2 2 3 2 2 2 3 1 
Stauracanthus spectabilis subsp. spectabilis . 1 3 3 3 3 3 1 2 2 
Helichrysum picardii 2 + 1 1 2 . + . . . 
Sedum sediforme  . . 1 1 1 + 1 + + 1 
Cistus salviifolius . . . + + + + 1 1 1 
Cladonia mediterranea  + . . . . . . + . . 
Elaeoselinum gummiferum  . . . + + + + . + + 
Dittrichia viscosa subsp. revoluta . . . . . . . . . . 
Thymus camphoratus  . . + 2 1 1 1 2 + + 
Halimium halimifolium subsp. multiflorum . . . . . + . 1 . . 
Arrhenatherum album var. album 1 . + 1 1 + 1 1 1 1 
Lithodora lusitanica  . . . . . . . . . . 
Carlina racemosa . . + . . 1 . . . + 
Corynephorus canescens var. maritimus  1 + 2 . . 1 . . . + 
Sesamoides purpurascens . . + . . . . . . . 
Pistacia lentiscus . . . . . . . 1 + . 
Daphne gnidium  . . + . . . . + 1 + 
Armeria rouyana + 1 . . . . 1 2 . . 
Pimpinella villosa  . 1 . . . . . . + + 
Verbascum thapsus subsp. montanum . + . . . . . . . . 
Scrophularia frutescens . . . . . . . . . . 
Iberis welwitschii + . + . + . + . + . 
Scilla monophyllos  . . . . . . . . . . 
Corema album . . . . . . + . . . 
Armeria pungens subsp. pungens . . . . . . . . . . 
Rosmarinus officinalis . . . . . . . . . . 
Genista triacanthos . . . . . . . . . . 
Anagallis monelli var. microphylla  . . + . + + . . . . 
Jasione blepharodon + 1 + 1 + + + + 1 + 
Urginea maritima . . . . + . . . . . 
Malcolmia triloba subsp. gracilima + . . . . . . . . . 
Euphorbia portlandica 1 2 + . . . . . . . 
Silene scabriflora subsp. scabriflora . . . + + . . . 1 + 
Calendula suffruticosa subsp. lusitanica . . . . + . . . . . 
Hypochaeris glabra . . . . . . . . . + 
Linaria viscosa . . . . . . . . . + 
Anchusa calcarea subsp. calcarea + . . . . . . . . . 
Pinus pinaster subsp. atlantica . . + . . 1 + . . 2 
Pinus pinea . . . . + . . 1 1 . 
Carpobrotus edulis  . . 1 1 2 1 1 2 1 1 
Local: 1 –  Alcácer do Sal, Montalvo (INV. 93); 2 – Alcácer do Sal, Cachopos (INV. 94); 3-10 – Praia do Monte Velho (INV. 90-92 e 173-177). 
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B.3. Prados xerofíticos e acidófilos 

 

CLC Nível 5 

2.3.1.4 

 

Diretiva Habitats 

i. 2230pt2 

 

Correspondência fitossociológica 

i. CCoorryynneepphhoorroo  mmaaccrraanntthheerrii--AArreennaarriieettuumm    
aallggaarrbbiieennssiiss P. Silva & Teles ex Rivas-Martínez  
& Izco 2002. 

 

Sinfitossociologia: Daphno gnidi-Junipereto navicularis sigmetum. 

Diagnose dos sintáxones (de acordo com Neto et al. (2009)). 

i. CCoorryynneepphhoorroo  mmaaccrraanntthheerrii--AArreennaarriieettuumm  aallggaarrbbiieennssiiss P. Silva & Teles ex Rivas-
Martínez & Izco 2002. 

 

Descrição geral: associação psamófila, termomediterrânica, seca a sub-húmida, 

ribatagana-sadense, caraterizada por Corynephorus macrantherus, Loeflingia baetica 

var. micrantha, Rumex bucephalophorus subsp. hispanicus, Malcolmia triloba subsp. 

gracilima, Coronilla repanda, e corresponde à etapa de maior degradação da série 

edafoxerófila de Juniperus navicularis (Daphno gnidi-Junipereto navicularis sigmetum) 

(Figura 69 e Tabela 23). 

Valor patrimonial e riscos: trata-se de uma comunidade de caráter pioneiro, 

colonizadora dos tojais psamofílicos de Thymo capitellati-Stauracanthetum genistoidis 

e Thymo camphorati-Stauracanthetum spectabilis. É uma comunidade que integra o 

habitat 2230pt2 e é exclusiva dos territórios sadenses e costeiro vicentinos, 

colonizando as dunas e coberturas arenosas interiores, com especial incidência nos 

aceiros que irrompem os pinhais disclimácicos. Esta comunidade encontra-se mais 

ameaçada do que as comunidades dunares costeiras, devido ao pastoreio e à 

ocupação humana do território. 
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Gestão e Conservação: análoga às anteriores, esta comunidade está bastante bem 

representada na área de estudo (com destaque para Monte Velho), o que confirma os 

níveis de degradação da cabeça de série. Tratando-se de uma comunidade herbácea, 

a sua conservação poderá assentar numa gestão regular dos aceiros. 

 

 

Figura 69 – Aspeto geral da comunidade Corynephoro macrantheri-Arenarietum algarbiensis 
P. Silva & Teles ex Rivas-Martínez & Izco 2002. 
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Tabela 23 – Corynephoro macrantheri-Arenarietum algarbiensis. 

Corynephoro macrantheri-Arenarietum algarbiensis P. Silva & Teles ex Rivas-Martínez & Izco 2002  

(Hymenocarpo hamosi-Malcolmion tribolae, Malcolmietalia, Tuberarietea guttatae)  

Altitude (m) 20.2 20 10.2 16.6 22.0 13.6 10.5 30 

Superfície (m2) 5 5 5 5 5 1 5 4 

Grau de cobertura (%) 30 30 40 25 40 40 40 35 

Exposição (octante) NW NW SW SW W NE SW - 

Nº. de espécies 19 25 13 19 19 21 15 14 

Nº. de Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 

Caraterísticas da associação e unidades superiores 

Erodium aethiopicum subsp. pilosum 1 2 1 1 + 1 1 + 

Linaria spartea 1 2 + 2 + + 2 . 

Linaria viscosa . . . . . . . + 

Corynephorus macrantherus + 1 1 1 2 1 1 1 

Rumex bucephalophorus subsp. hispanicus 2 1 2 + 2 2 1 . 

Tuberaria guttata  1 1 + 2 1 + 2 . 

Hypochaeris glabra 1 + 1 1 + 1 2 + 

Logfia gallica 1 + . + . + 1 . 

Silene scabriflora subsp. scabriflora + 2 . 1 + 1 1 + 

Polycarpon alsinifolium . + + + + + . . 

Asterolinon linum-stellatum 1 . + 1 . . 1 . 

Micropyrum tenellum + . + 1 + + + . 

Loeflingia baetica var. micrantha . + . 2 1 . . . 

Leucojum trichophyllum . + + . + 1 . + 

Silene littorea subsp. littorea 1 . 1 . . + . . 

Aira caryophyllea subsp. caryophyllea . . . + . . + . 

Coronilla repanda + . . . . . . . 

Silene gallica . + . . . + . . 

Briza maxima . . . + . . . + 

Hymenocarpos hamosus 1 + . + + . . . 

Lupinus angustifolius . + . . + 1 . . 

Ononis baetica . . . . + . . . 

Jasione blepharodon 1 1 . . . . . 2 

Euphorbia exigua . . . . . . . . 

Vulpia membranacea . + 1 . 1 . . . 

Ononis broteroana . . . . 1 + . + 

Arenaria algarbiensis . . . . . . . . 

Tolpis barbata . . . . + . + + 

Ornithopus pinnatus + . . . . + . . 

Rumex angiocarpus . . . . . . . . 

Evax pygmaea subsp. ramosissima . . . . . . . . 

Lotus castellanus . . . . . . . . 

Paronychia cymosa . . . . . . . . 
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Jonopsidium acaule . . . . . . + . 

Loeflingia baetica var. tavaresiana . . . . . . . . 

Arenaria conimbricensis . . . . . . . . 

Lathyrus angulatus . . . . . . . . 

Agrostis tenerrima . . . . . . . . 

Companheiras 

Mibora minima + + . + . + +   

Sesamoides purpurascens 1 . 1 . . 1 . + 

Centranthus calcitrapae + . . . . . . . 

Corynephorus canescens var. maritimus . + . . . . . . 

Silene colorata . 1 . . . . . . 

Malcolmia triloba subsp. gracilima . 1 . . . + . . 

Papaver somniferum subsp. setigerum . . . . . . + . 

Andryala arenaria subsp. arenaria  . + . + . . . . 

Dipcadi serotinum  . 1 . 1 . + . . 

Brassica oxyrrhina . + . . . . . . 

Carduus meonanthus . . . + . . . . 

Chamaemelum mixtum . + . . . . . . 

Raphanus raphanistrum . . . . . . . . 

Arrhenatherum album var. album . . . . . . . . 

Avena barbata subsp. barbata . + . . + . . . 

Avena longiglumis . . . . . . . + 

Lagurus ovatus . . . . . . . . 

Anagallis arvensis . . . . . . . . 

Elaeoselinum gummiferum . . . . . + . . 

Silene nicaeensis . . . . + . . . 

Centaurea sphaerocephala var. polyacantha . . . . . . . + 

Paronychia argentea . . . . . . . . 

Anemone palmata + . . . . . . . 

Scilla monophyllos . . . . . . . . 

Geranium molle . . . . . . . . 

Radiola linoides . . . . . . . . 

Senecio gallicus . . . . . . . . 

Carpobrotus edulis . . . . . . . + 
Local: 1-2 – Montalvo (Alcácer do Sal) (INV. 97 e 98); 3 – Comporta (Herdade da Comporta) (INV. 289); 4 – Carrasqueira (Herdade da Comporta) (INV. 298); 5 – Açude da Murta (Comporta) (INV. 299); 6 – Murta (Herdade da Comporta) (INV. 308); 7 – Península 
de Tróia (309); 8 – Praia do Monte Velho (INV. 312). 
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B.4. Prados nitrófilos de dunas e paleodunas 

 

CLC Nível 5 

2.3.1.4  

 

Diretiva Habitats: não se aplica. 

 

Correspondência fitossociológica 

i. CChhaammaaeemmeelloo  mmiixxttii--VVuullppiieettuumm  aallooppeeccuurroorriiss Rivas  
Martínez in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo 
& Valdés ex J.C. Costa, Lousã, Capelo, Espírito   
Santo, Izco & Arsénio 2000.  

ii. LLiinnaarriioo  vviissccoossaaee--CCaarrdduueettuumm  mmeeoonnaanntthhii Rivas   
Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980.  

 

Sinfitossociologia: não se aplica. 

Diagnose dos sintáxones (de acordo com Neto et al. (2009) e Neto (2002)). 

i. CChhaammaaeemmeelloo  mmiixxttii--VVuullppiieettuumm  aallooppeeccuurroorriiss Rivas Martínez in Rivas-Martínez, Costa, 
Castroviejo & Valdés ex J.C. Costa, Lousã, Capelo, Espírito Santo, Izco & Arsénio 
2000. 
 

Descrição geral: comunidade termomediterrânica de dunas nitrofilizadas de solos 

arenosos removidos. Distribui-se desde o Costeiro Português até ao Setor Onubense, 

e é caraterizada pela presença de Vulpia alopecurus e Chamaemelum mixtum. 

ii. LLiinnaarriioo  vviissccoossaaee--CCaarrdduueettuumm  mmeeoonnaanntthhii Rivas Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 
1980. 
 

Descrição geral: comunidade vegetal psamofílica, subnitrofílica e terofítica com 

desenvolvimento primaveril, que coloniza os espaços onde, por origem antrópica, os 

tojais Thymo capitellati-Stauracanthetum genistoidis e Thymo camphorati-

Stauracanthetum spectabilis, e os zimbrais de Juniperus navicularis foram sujeitos e 

elevados níveis de perturbação. Apresentam ótimo desenvolvimento nos aceiros e 

corta-fogos que são lavrados anualmente, assim como em locais onde os pinhais e 

eucaliptais são lavrados, com destruição da estrutura superficial do solo e da cobertura 

de líquenes arenícolas (Cladonia sp.). A diminuição da nitrofilia do meio, 

acompanhada de uma diminuição da perturbação antrópica cria condições para que 
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estas espécies caraterísticas da associação Corynephoro macrantheri-Arenarietum 

algarbiensis comecem a dominar face à associação Linario viscosae-Carduetum 

meonanthi. 

Quando o nível de eutrofização do biótopo aumenta, verifica-se uma substituição da 

associação subnitrofílica Linario viscosae-Carduetum meonanthi por uma comunidade 

de terófitos anuais de médio porte caraterísticos de meios fortemente nitrofilizados 

(muitas vezes associados a lixeiras) (Emici spinosae-Malvetum parviflorae). 
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C. Vegetação de substratos areníticos compactos mio -pliocénicos (MP) 

C.1. Comunidades florestais 

C.1.1. Sobreirais sobre arenitos 

 

CLC Nível 5 

3.1.1.1.1 

3.1.3.1.19 

 

Diretiva Habitats 

i. 9330 

 

Correspondência fitossociológica 

i. AAssppaarraaggoo  aapphhyyllllii--QQuueerrcceettuumm  ssuubbeerriiss J.C.   
Costa, Capelo, Lousã & Espírito Santo 1996.  

 

Sinfitossociologia: Asparago aphylli-Querceto suberis sigmetum. 

Diagnose dos sintáxones (de acordo com Neto et al. (2009) e Neto (2002)). 

i. AAssppaarraaggoo  aapphhyyllllii--QQuueerrcceettuumm  ssuubbeerriiss J.C. Costa, Capelo, Lousã & Espírito Santo 
1996. 

 

Descrição geral: Sobreirais silicícolas, mesomediterrânicos superiores a 

termomediterrânicos inferiores (oceânicos), subhúmidos a húmidos do Divisório 

Português, Ribatagano-Sadense e Alto-Alentejano (Figura 70 e Tabela 24). 

Valor patrimonial e riscos: comunidade florestal que integra o habitat 9330, dominada 

no estrato arbóreo por Quercus suber que representa a etapa climácica (vegetação 

florestal potencial) dos ecossistemas típicos dos solos siliciosos sobre os arenitos, 

conglomerados e pelitos da Formação da Marateca. Estes sobreirais ocupariam, 

outrora, grandes extensões, actualmente representadas pelos montados de sobro, 

muitos dos quais já abandonados e colonizados por matos de recuperação em etapas 

basais quase monoespecíficas, e dominadas por Cistus salviifolius e Cistus ladanifer. 

Os sobreirais de Asparago aphylli-Quercetum suberis apenas se mantêm em 

pequenos núcleos nas vertentes dos vales, onde os solos sobre arenitos e 
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conglomerados se mantêm pouco alterados e impedem a entrada de espécies 

exclusivamente psamofílicas. Os principais riscos associados a esta comunidade 

estão relacionados com a alteração do uso e ocupação do solo devido a expansão 

urbana, transformação em montado e agricultura e planeamento florestal 

desadequado (aceiramento abusivo, desmatação do sub-bosque para prevenção de 

incêndios e substituição por arborizações com espécies florestais de crescimento 

rápido). 

Gestão e Conservação: a sua conservação poderá assentar numa interdição de 

alterações ao uso e ocupação do solo na área de ocupação do habitat, tais como, a 

expansão do uso agrícola, florestação com espécies de crescimento rápido e 

expansão urbana; promover a inclusão deste habitat, nas situações mais bem 

conservadas, em redes de micro-reservas integrais a criar; executar medidas 

orientadas para a prevenção e a redução de risco de incêndio; condicionar o trânsito 

de pessoas, veículos e animais domésticos na área de ocupação do habitat e 

promover a divulgação da importância do habitat para a conservação (adaptado de 

ALFA, 2006). 

 

 

Figura 70 – Aspeto geral da comunidade Asparago aphylli-Quercetum suberis J.C. Costa, 
Capelo, Lousã & Espírito Santo 1996. 

©©GGuutt iieerrrreess  ((22001111))  
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Tabela 24 – Asparago aphylli-Quercetum suberis.  
Asparago aphylli-Quercetum suberis J.C. Costa, Capelo, Lousã & Espírito Santo 1996  

(Quercenion rivasmartinezii-suberis, Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris, Quercetalia ilicis, Quercetea ilicis)  
Altitude (m) 12 7.9 25.3 23 23.6 31.5 20 30.2 22 
Superfície (m2) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Grau de cobertura (%) 95 100 100 100 100 100 100 100 100 
Exposição (octante) NE NE S S S N - SW NW 
Nº. de espécies 16 15 15 12 15 21 16 17 14 
Nº. de Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Caraterísticas da associação e unidades superiores  
Quercus suber  2 3 3 4 3 4 3 3 4 
Asparagus aphyllus 1 1 2 1 1 1 1 + + 
Quercus coccifera subsp. coccifera . . . . . 4 + 2 3 
Phillyrea angustifolia  . . . . . 2 1 3 1 
Myrtus communis . + . . . 3 2 2 1 
Pistacia lentiscus  . . . . . 1 . 2 . 
Osyris alba . . . . . + + + . 
Rubia peregrina subsp. longifolia  . . . . . 1 1 + . 
Ruscus aculeatus . . . . . + 1 . 1 
Arbutus unedo  . . . . . . . 2 3 
Smilax aspera var. aspera  . . . . . 1 1 . . 
Daphne gnidium  1 2 1 . 1 + + . . 
Asparagus acutifolius . . . . 1 . . . . 
Scilla monophyllos . . . . + . . . . 
Quercus lusitanica  . 1 . . . 1 . . . 
Olea europaea var. sylvestris . . . . + . . . + 
Crataegus monogyna . . . . . . . . + 
Phillyrea latifolia subsp. latifolia  . . . . . + . . . 
Pyrus bourgaeana  . . . . . . . + . 
Tamus communis . . . . . . . . . 
Companheiras  
Pteridium aquilinum var. aquilinum  . . . . . + + + 1 
Cistus salviifolius 1 . 2 3 2 + . . + 
Erica scoparia  + . 2 3 1 + 1 . + 
Pulicaria odora  . . + . . + . . . 
Ulex australis subsp. welwitschianus  2 1 2 3 2 + . . + 
Stauracanthus genistoides  . + . . . . . . . 
Halimium halimifolium subsp. multiflorum 1 . 2 . + . . . . 
Gladiolus illyricus subsp. reuteri . . . + . . + . . 
Cynara humilis . . . . . . + + . 
Rubus ulmifolius  . . . . . + . . + 
Lonicera periclymenum subsp. hispanica . + . . . 1 + . . 
Micropyrum tenellum  . . . . . + . . . 
Silene latifolia  + + . . . . + . . 
Cistus crispus 1 1 + + + . . + . 
Cistus ladanifer 1 1 1 . . . . 2 . 
Rosmarinus officinalis  . . . + . . . + . 
Lavandula luisieri 1 1 + 1 1 . . + . 
Lithodora lusitanica  1 + 1 . . . . . . 
Pinus pinea + + + . + . . . . 
Asphodelus ramosus subsp. distalis  + . . . . . . + . 
Celtica gigantea subsp. gigantea  + . + 1 1 . . . . 
Avena barbata subsp. barbata . . . 1 . . . . . 
Briza maxima + + + + 1 . . . . 
Local: 1-2 – Gâmbia, Herdade da Gâmbia, Pontal de Musgos (INV. 210 e 211); 3-5 – Marateca (Águas de Moura) (INV. 212-214); 6 – Montalvo (INV. 292); 7-9 – Açude das Quintas (Montalvo) (INV. 286, 290 e 285). 
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C.2. Matagais pré-florestais e matos xerofíticos 

 

CLC Nível 5 

3.2.3.1 

3.2.4.3 

 

Diretiva Habitats 

i. 5330pt3 

ii. 5330pt4 

iii. 5330pt6 

 

Correspondência fitossociológica 

i. PPhhiillllyyrreeoo  aanngguussttiiffoolliiaaee--AArrbbuutteettuumm  uunneeddoonniiss Rivas  
 Goday & Galiano in Rivas Goday et al. 1959.  

ii. JJuunniippeerroo  nnaavviiccuullaarriiss--QQuueerrcceettuumm  lluussiittaanniiccaaee   
(Rothmaler 1954) Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. 
Costa 1990.  

iii. EErriiccoo  ssccooppaarriiaaee--QQuueerrcceettuumm  lluussiittaanniiccaaee Rothmaler ex Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1964.  
iv. AAssppaarraaggoo  aapphhyyllllii--MMyyrrtteettuumm  ccoommmmuunniiss Rivas-Martínez, Cantó, Fernández-González & 

Sánchez-Mata ex J.C. Costa, Lousã & Espírito Santo 1997.  
 

Sinfitossociologia: Asparago aphylli-Querceto suberis sigmetum (i, iii e iv) e Aro 

neglecti-Querceto suberis sigmetum (i e ii). 

Diagnose dos sintáxones (de acordo com Neto et al. (2009) e Neto (2002)). 

i. PPhhiillllyyrreeoo  aanngguussttiiffoolliiaaee--AArrbbuutteettuumm  uunneeddoonniiss Rivas Goday & Galiano in Rivas Goday et 
al. 1959. 

 

Descrição geral: Medronhais termomediterrânicos a mesomediterrânicos, sub-

húmidos, húmidos a hiper-húmidos de distribuição mediterrânica ocidental. 

Valor patrimonial e riscos: comunidade que integra o habitat 5330, subtipo pt3. O 

medronhal Sadense constitui uma comunidade arbustiva alta (pré-florestal) dominada 

por Arbutus unedo que constitui a primeira etapa de degradação dos sobreirais 

Sadenses sobre os conglomerados, arenitos e pelitos da Formação da Marateca 

(Asparago aphylli-Quercetum suberis) e/ou dos sobreirais psamofílicos (Aro neglecti-

Quercetum suberis). Os principais riscos associados a esta comunidade estão 

relacionados com a desmatação orientada para a protecção contra incêndios e 

transformação em montado de áreas de sobreiro com este habitat; pastoreio e 

incêndios florestais.  
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Gestão e Conservação: a sua conservação requer o condicionamento das operações 

de desmatação e da atividade pastoril na vizinhança deste habitat; aplicação de 

medidas preventivas dos incêndios florestais (e.g. aceiramento de faixas corta-fogo 

nas imediações das manchas pré-climácicas) e sensibilizar os gestores e proprietários 

florestais para a conveniência e necessidade da conservação do habitat (adaptado de 

ALFA, 2006). 

ii. JJuunniippeerroo  nnaavviiccuullaarriiss--QQuueerrcceettuumm  lluussiittaanniiccaaee (Rothmaler 1954) Rivas-Martínez, Lousã, 
T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 1990.  

 

Descrição geral: formação vegetal de porte arbustivo alto, com elevada densidade, 

com dominância da carvalhiça (Quercus lusitanica), espécie que apresenta uma nítida 

preferência pelos solos siliciosos ácidos. Constitui uma etapa de degradação dos 

sobreirais termomediterrânicos sadenses (Aro neglecti-Quercetum suberis). 

Valor patrimonial e riscos: comunidade que integra o habitat 5330, subtipo pt4. Face 

ao trabalhos de Neto (2002), continua a verificar-se uma fraca representatividade do 

mato de Quercus lusitanica e Juniperus navicularis. Convém salientar que os materiais 

consolidados da Formação da Marateca não possibilitam um fácil escoamento da água 

para a toalha freática, o que origina uma situação de compensação superficial do solo 

em humidade e consequentemente a instalação dos sobreirais psamofílicos de Aro 

neglecti-Quercetum suberis. Portanto, a presença de uma cobertura arenosa 

sobreposta aos arenitos e conglomerados do Plio‐plistocénico possibilita a 

coexistência de espécies típicas das formações areníticas e conglomeráticas (Quercus 

lusitanica), e espécies tipicamente psamofílicas (Juniperus navicularis, Stauracanthus 

genistoides, Lavandula sampaioana subsp. lusitanica, Thymus capitellatus e Lithodora 

lusitanica). Os principais riscos associados são semelhantes aos preconizados para a 

comunidade anterior. 

Gestão e Conservação: análoga às anterior. 

iii. EErriiccoo  ssccooppaarriiaaee--QQuueerrcceettuumm  lluussiittaanniiccaaee Rothmaler ex Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1964. 
 

Descrição geral: formações de carvalhiça termomediterrânicas superiores a 

mesomediterrânicas inferiores, sub-húmidas a húmidas, em solos derivados de 

arenitos siliciosos do Divisório Português (quercetosum lusitanicae), do Ribatagano 

(ulicetosum airensis Capelo, J.C. Costa, Lousã & Mesquita 2002) e do Sadense 

(ulicetosum welwitschiani Capelo, J.C. Costa, Lousã & Mesquita 2002). Resultam da 

destruição do Asparago aphylli-Quercetum suberis (Figura 71). 

 



 

Capítulo II | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios 
Estuário do Sado e Comporta/Galé  

204 

 

 

Figura 71 – Aspeto geral da comunidade Erico scopariae-Quercetum lusitanicae Rothmaler ex 
Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1964. 

Valor patrimonial e riscos: comunidade que integra igualmente o habitat 5330, subtipo 

pt4. Nas áreas em que as formações de arenitos e conglomerados do Plio‐plistocénico 

afloram à superfície, sem cobertura arenosa superficial, a associação Junipero 

navicularis-Quercetum lusitanicae é substituída por esta associação, onde se verifica a 

perda dos elementos florísticos exclusivamente psamofílicos, caraterísticos do mato de 

Quercus lusitanica e Juniperus navicularis. A associação Erico scopariae-Quercetum 

lusitanicae é rara no Superdistrito Sadense. Apresenta uma nítida preferência por 

solos mais húmidos do que a comunidade de Quercus lusitanica e Juniperus 

navicularis. No Sado, esta associação ocupa quase exclusivamente as vertentes dos 

vales talhados na Formação da Marateca, onde obtém uma compensação edáfica (em 

humidade) suficiente para a sua sobrevivência enquanto a associação Junipero 

navicularis-Quercetum lusitanicae ocupa biótopos que apresentam maior xericidade. 

Os principais riscos associados são semelhantes aos preconizados para as 

comunidades anteriores.  

Gestão e Conservação: análoga às anteriores. 
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iv. AAssppaarraaggoo  aapphhyyllllii--MMyyrrtteettuumm  ccoommmmuunniiss Rivas-Martínez, Cantó, Fernández-González & 
Sánchez-Mata ex J.C. Costa, Lousã & Espírito Santo 1997.  
 

Descrição geral: murteiras termomediterrânicas, secas a sub-húmidas, em solos 

arenosos ligeiramente edafo-higrófilos, de distribuição onubense, algarvia, ribatagano-

sadense e serrano-monchiquense. Subserial do Asparago aphylli-Quercetum suberis 

em situação edafófila. 

Valor patrimonial e riscos: comunidade que integra o habitat 5330, subtipo pt6. São 

dominados por Myrtus communis e constituem a terceira fase na dinâmica serial dos 

sobreirais de Asparago aphylli-Quercetum suberis. Geralmente esta associação forma 

a orla seca ou etapa de substituição dos sobreirais sobre arenitos e conglomerados. 

Nos setores onde o sobreiral coloniza solos com maior proximidade da toalha freática 

próxima da superfície, é o medronhal de Arbutus unedo (Phillyreo angustifoliae-

Arbutetum unedonis), que constitui a orla ou primeira etapa de substituição do 

Asparago aphylli-Quercetum suberis. Nos locais com menores valores de humidade, o 

medronhal apresenta algumas limitações no seu desenvolvimento, surgindo, deste 

modo, a associação Asparago aphylli-Myrtetum communis como a primeira etapa de 

substituição do sobreiral. Os riscos associados a esta comunidade são semelhantes 

aos preconizados para as comunidades anteriores. 

Gestão e Conservação: análoga às anteriores. 
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D. Vegetação hidrofítica, de águas doces e pouco sa lobras 

D.1. Galerias florestais ou mantos  

espinhosos ripícolas de escoamentos  

mediterrânicos irregulares 

 

CLC Nível 5 

3.1.1.3.2 

3.2.3.12 

 

Diretiva Habitats 

i. 92A0pt3 

 

Correspondência fitossociológica 

i. VViittii  ssyyllvveessttrriiss--SSaalliicceettuumm  aattrroocciinneerreeaaee  Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, 
Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 corr. Rivas-Martínez in Itinera Geobot. 18(1): 
338, 2011.  

ii. LLoonniicceerroo  hhiissppaanniiccaaee--RRuubbeettuumm  uullmmiiffoolliiii Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 
1980.  

 

Sinfitossociologia: Geosérie ripícola de Salix atrocinerea. 

Diagnose dos sintáxones (de acordo com Neto et al. (2009) e Neto (2002)). 

i. VViittii  ssyyllvveessttrriiss--SSaalliicceettuumm  aattrroocciinneerreeaaee  Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, 
Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 corr. Rivas-Martínez in Itinera Geobot. 18(1): 
338, 2011. 

 

Descrição geral: Salgueirais de borrazeira-negra termomediterrânicos do sudoeste da 

Península Ibérica (Figura 72). 

Valor patrimonial e riscos: comunidade que integra o habitat 92A0, subtipo pt3. Trata-

se de uma comunidade hidrofílica arbórea, densa e alta, dominada por salgueiros 

(Salix atrocinerea) e com um muito representativo estrato arbustivo (com Vitis vinifera 

subsp. sylvestris). Na área estudada, estes salgueirais desenvolvem-se como bosques 

lineares ripícolas, nas situações em que se define uma faixa com águas correntes 

(regime lótico), ao longo das pequenas linhas de água, em regra, valeiros apertados 
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cujo talvegue se desenvolve na Formação da Marateca. Apresentam água corrente 

durante o Inverno e elevada humidade superficial durante o período estival. Apenas 

nestes casos surgem galerias ripícolas, fundamentalmente ao longo da Ribeira da 

Marateca e, pontualmente, no sul da área de estudo. As principais ameaças a esta 

comunidade vegetal decorrem do corte de árvores dominantes e limpeza mecânica de 

linhas de água. 

 

 

Figura 72 – Aspeto geral da comunidade Viti sylvestris-Salicetum atrocinereae Rivas-Martínez 
& Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 corr. Rivas-Martínez in Itinera 

Geobot. 18(1): 338, 2011. 

Gestão e Conservação: a sua conservação, tendo em vista a manutenção da sua área 

de ocupação, deverá contemplar as seguintes medidas: condicionamento ao corte de 

árvores; interdição à limpeza mecânica das linhas de água com máquinas pesadas, na 

área de ocupação do habitat e limpeza manual de silvados e extração de árvores 

mortas, evitando a resistência do canal à circulação da água e os consequentes 

efeitos erosivos em áreas vizinhas (adaptado de ALFA, 2006). 
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i. LLoonniicceerroo  hhiissppaanniiccaaee--RRuubbeettuumm  uullmmiiffoolliiii Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 
1980. 
 

Descrição geral: Silvados termomediterrânicos a mesomediterrânicos, luso-

estremadurenses e lusitano-andaluzes litorais. 

Valor patrimonial e riscos: comunidade arbustiva espinhosa, dominada por Rubus 

ulmifolius que coloniza, de forma pontual, as margens dos pequenos cursos de água 

da área estudada. Usualmente forma a orla (manto espinhoso) ou etapa de 

substituição dos salgueirais de Viti sylvestris-Salicetum atrocinereae. Contudo, estes 

silvados poderão igualmente desenvolver-se, embora de forma pontual e em situação 

com solos secos turfosos, como resultado da degradação do salgueiral palustre de 

Carici lusitanicae-Salicetum atrocinereae. Os principais riscos associados são 

semelhantes aos preconizados para as comunidades anteriores.  

Gestão e Conservação: análoga às anteriores. 

 

D.2. Juncais e prados higrófilos 

 

CLC Nível 5 

2.3.1.2 

3.2.1.1 

4.1.1.3 

 

Diretiva Habitats 

i. 6420 

ii. 3280 

iii. 2190 

 

Correspondência fitossociológica 

i. JJuunncceettuumm  rruuggoossoo--eeffffuussii Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, 
Castroviejo & E. Valdés 1980.  

ii. GGaalliioo  ppaalluussttrriiss--CCaarriicceettuumm  lluussiittaanniiccaaee Rivas-Martínez, Belmonte & Sánchez-Mata in 
Sánchez-Mata 1989.  
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iii. GGaalliioo  ppaalluussttrriiss--JJuunncceettuumm  mmaarriittiimmii Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, 
Castroviejo & E. Valdés 1980.  

iv. HHoolloosscchhooeennoo--JJuunncceettuumm  aaccuuttii Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, 
Castroviejo & E. Valdés 1980.  

v. PPaassppaalleettuumm  ddiillaattaattoo--ddiissttiicchhii Herrera & F. Prieto in T.E. Díaz & F. Prieto 1994.  
vi. TTrriiffoolliioo  rreessuuppiinnaattii--CCaarriicceettuumm  cchhaaeettoopphhyyllllaaee Rivas Martínez & Costa in Rivas-

Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980.  
 

Sinfitossociologia: Geosérie ripícola de Salix atrocinerea. 

Diagnose dos sintáxones (de acordo com Neto et al. (2009) e Neto (2002)). 

i. JJuunncceettuumm  rruuggoossoo--eeffffuussii  Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, 
Castroviejo & E. Valdés 1980.  

 

Descrição geral: Juncais de Juncus effusus e Juncus acutiflorus subsp. rugosus, 

termófilos, lusitano-andaluzes litorais, em solos arenosos, hidromórficos, com gley, 

com estagnação permanente de água freática e pobre em nutrientes. Representa uma 

etapa de substituição do salgueiral de Viti sylvestris-Salicetum atrocinereae, 

bordejando frequentemente o urzal higrófilo de Cirsio welwitschii-Ericetum ciliaris 

(Figura 73 e Tabela 25). 

 

 

Figura 73 – Aspeto geral da comunidade Juncetum rugoso-effusi Rivas-Martínez & Costa in 
Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980. 
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Tabela 25 – Juncetum rugoso-effusi. 
Juncetum rugoso-effusi Rivas -Martínez & Costa in Rivas -Martínez, Costa, Castroviejo & 

E. Valdés 1980  

(Juncion acutiflori, Molinietalia caeruleae, Molinio-Arrhenatheretea)  

Altitude (m) 78 10 10 10 10 

Superfície (m2) 5 16 16 16 16 

Grau de cobertura (%) 90 100 100 90 90 

Exposição (octante) SW SE SE SE SE 

Nº. de espécies 5 14 13 13 16 

Nº. de Ordem 1 2 3 4 5 

Caraterísticas da associação e unidades superiores 

Juncus effusus 4 2 4 2 3 

Scirpoides holoschoenus subsp. holoschoenus . 3 3 2 3 

Lotus pedunculatus . + . + + 

Agrostis stolonifera var. stolonifera + . . 1 1 

Juncus acutiflorus subsp. rugosus 2 + . + + 

Lobelia urens . . . + + 

Carum verticillatum . . . . + 

Companheiras 

Lythrum salicaria . + 2 + + 

Phragmites australis  . 2 2 3 2 

Dittrichia viscosa subsp. revoluta . . + + + 

Leontodon tuberosus . + + . . 

Conyza albida . + . + . 

Sonchus asper subsp. asper  . + . + . 

Scrophularia sublyrata . + + . 1 

Alisma plantago-aquatica 1         

Ranunculus trilobus +         

Calendula suffruticosa subsp. lusitanica . + + + . 

Rubia peregrina subsp. peregrina . . . + . 

Artemisia campestris subsp. glutinosa . 1 . . + 

Asparagus aphyllus  . . . . + 

Cyperus longus subsp. longus . + 1 . + 

Cistus psilosepalus . + 1 . + 

Molinia caerulea subsp. arundinacea  . . + . . 

Iris pseudacorus . . + . + 

Ulex minor var. lusitanus . . + . . 
Local: 1 – Bicas de Baixo (Carvalhal) (INV. 274); 2-4 – Poço do Barbaroxa (Monte Velho) (INV. 
197-200). 
 

ii. GGaalliioo  ppaalluussttrriiss--CCaarriicceettuumm  lluussiittaanniiccaaee Rivas-Martínez, Belmonte & Sánchez-Mata in 
Sánchez-Mata 1989.  
 

Descrição geral: associação dominada por Carex paniculata subsp. lusitanica, própria 

de solos compactados com pseudogley de margens de rios e linhas de água, 
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estendendo-se pelos territórios Mediterrânico-Iberoatlântico e Lusitano-Andaluz Litoral. 

Constitui a orla húmida ou etapa de substituição dos bosques ripícolas de Viti 

sylvestris-Salicetum atrocinereae nas margens dos ribeiros sadenses. 

iii. GGaalliioo  ppaalluussttrriiss--JJuunncceettuumm  mmaarriittiimmii Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, 
Castroviejo & E. Valdés 1980.  
 

Descrição geral: Juncal de Juncus maritimus lusitano-andaluz litoral, 

termomediterrânico dominado por Juncus maritimus, que se desenvolve em solos 

arenosos temporariamente encharcados por água doce. De um modo geral constituem 

mosaico com os juncais de junco-agudo (Holoschoeno-Juncetum acuti), onde o Galio 

palustris-Juncetum maritimi ocupa os territórios de maior humidade e o juncal de 

Juncus acutus forma a orla mais seca. Contrariamente à associação Holoschoeno-

Juncetum acuti, o juncal de Juncus maritimus está pouco representado nas áreas 

húmidas não salgadas do Distrito Sadense. Representa uma etapa de substituição do 

salgueiral de Viti sylvestris-Salicetum atrocinereae. Em regra, a degradação da 

associação Galio palustris-Juncetum maritimi origina, através de intenso pastoreio, um 

prado de Cynodon dactylon e Trifolium resupinatum (Trifolio resupinati-Caricetum 

chaetophyllae). 

iv. HHoolloosscchhooeennoo--JJuunncceettuumm  aaccuuttii Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, 
Castroviejo & E. Valdés 1980.  
 

Descrição geral: Juncal de Juncus acutus e Scirpoides holoschoenus subsp. australis, 

lusitano-andaluz litoral, termomediterrânico, a desenvolver-se em solos arenosos 

mesotróficos a oligotróficos, cujo lençol freático, no Inverno, está a poucos centímetros 

da superfície (solo com pseudogley). As depressões arenosas húmidas e os 

corredores interdunares húmidos, muito frequentes no Estuário do Sado, são 

colonizadas por grandes extensões de juncal de Holoschoeno-Juncetum acuti. 

Conforme descrito por Neto (2002), nas areias do distrito Sadense, estes juncais são 

frequentes nas depressões húmidas com substrato arenoso, entre a Comporta e 

Alcácer do Sal. A associação coloniza igualmente os corredores interdunares húmidos 

na duna primária entre a praia da Comporta e a praia do Carvalhal. 

v. PPaassppaalleettuumm  ddiillaattaattoo--ddiissttiicchhii Herrera & F. Prieto in T.E. Díaz & F. Prieto 1994.  
 

Descrição geral: comunidade dominada por Paspalum dilatatum e Paspalum 

distichum, acompanhadas por grande número de espécies pratenses (e.g. Juncus 

effusus, Trifolium repens subps. repens, Plantago lanceolata, Trifolium pratense, entre 

outras), que colonizam áreas muito nitrofilizadas nas margens de lagoas, charcos, 

açudes ou mesmo nas margens de caminhos, quando estas são muito húmidas. 
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Conforme descrito por Neto (2002), no distrito Sadense esta associação é pouco 

vulgar, ocorrendo em margens de pequenos charcos ou açudes, artificiais, cujas 

margens arenosas sofreram um enriquecimento de material fino. 

vi. TTrriiffoolliioo  rreessuuppiinnaattii--CCaarriicceettuumm  cchhaaeettoopphhyyllllaaee Rivas Martínez & Costa in Rivas-Martínez, 
Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980.  
 

Descrição geral: prados densos formados por Carex divisa subsp. divisa, Trifolium 

resupinatum, Cynodon dactylon, Agrostis stolonifera var. stolonifera entre outras, que 

se desenvolvem solos arenosos húmidos, algo nitrofilizados, de distribuição Lusitano-

Andaluza Litoral e Mediterrânico-Iberoatlântica. Resultam do pastoreio das 

comunidades Holoschoeno-Juncetum acuti, Galio palustris-Juncetum maritimi e 

Juncetum rugoso-effusi. 

Valor patrimonial e riscos: as comunidades Juncetum rugoso-effusi, Galio palustris-

Juncetum maritimi, Holoschoeno-Juncetum acuti e Trifolio resupinati-Caricetum 

chaetophyllae integram o habitat 6420 e o 2190. A comunidade Paspaletum dilatato-

distichi integra os habitats 3280 e 2190. Por sua vez, a comunidade Galio palustris-

Caricetum lusitanicae poderá ser enquadrada tanto no habitat 92A0, subtipo pt3, como 

no 2190. Estes prados e juncais não halófilos, próprios de depressões arenosas com 

solos húmidos devido à proximidade do nível freático e dos espaços marginais das 

lagoas em solos psamofilos e hidromórficos, constitutem associações exclusivas do 

sudoeste ibérico. As principais ameaças a estas comunidades vegetais estão 

relacionadas com a conversão dos seus biótopos em agricultura de regadio; drenagem 

e perturbação excessiva pelo pastoreio. 

Gestão e Conservação: a conservação destas comunidades vegetais, fruto das suas 

condições ecológicas muito particulares, passará pelo condicionamento da drenagem 

na área de ocupação do habitat e à passagem a agricultura de regadio de áreas 

ocupadas pelo habitat. Deste modo, será possível garantir o necessário equilíbrio 

hídrico. Convém ainda referir que, na área de estudo, a comunidade Holoschoeno-

Juncetum acuti está seriamente ameaçada pela progressiva destruição do seu habitat 

(depressões arenosas húmidas e os corredores interdunares húmidos) por alteração 

da topografia, assim como pela destruição directa do habitat por alteração ao uso e 

ocupação do solo, nomeadamente através de construções, aterros, parques de 

estacionamento e abertura ou alargamento de caminhos e outras vias de comunicação 

(adaptado de ALFA, 2006). 
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D.3. Tamargais 

 

CLC Nível 5 

3.2.3.14 

 

Diretiva Habitats 

i. 92D0 

 

Correspondência fitossociológica 

i. PPoollyyggoonnoo  eeqquuiisseettiiffoorrmmiiss--TTaammaarriicceettuumm    
aaffrriiccaannaaee Rivas-Martínez & Costa in Rivas-  
Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980.  

 

Sinfitossociologia: não se aplica. 

Diagnose dos sintáxones (de acordo com Neto et al. (2009)). 

i. PPoollyyggoonnoo  eeqquuiisseettiiffoorrmmiiss--TTaammaarriicceettuumm  aaffrriiccaannaaee Rivas-Martínez & Costa in Rivas-
Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980.  

 

Descrição geral: tamargais de rios e ribeiras que sofrem uma forte estiagem, 

termomediterrânicos a mesomediterrânicos do SW da Península Ibérica (Figura 74). 

Valor patrimonial e riscos: comunidade que integra o habitat 92D0, subtipo pt1. Trata-

se de formações vegetais densas, caraterizadas pela dominância de Tamarix africana 

var. africana, ocorrendo geralmente em solos salinos, inundadas no Inverno e 

superficialmente secas no Verão (ICNF, 2005). Na área estudada, localizam-se nas 

margens da Lagoa de Santo André, Lagoa de Melides e, pontualmente, na Praia da 

Aberta Nova e em Monte Velho. As principais ameaças a este habitat estão 

relacionadas com a alteração do regime hidrológico (nível e caudal) nas linhas de 

água e lagoas e com a alteração da qualidade da água e a destruição ou alteração 

direta em áreas lagunares, devido à expansão urbano-turística.  

Gestão e Conservação: a conservação destas comunidades vegetais requer um 

ordenamento integrado das massas de água; melhorar a qualidade e extensão do 

tratamento de efluentes urbanos, agrícolas e industriais; condicionar a expansão 

urbano-turística e divulgar a importância do habitat para a conservação (adaptado de 

ALFA, 2006). 
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Figura 74 – Aspeto geral da comunidade Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae 
Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980. 

 

D.4. Charcos temporários 

 

CLC Nível 5 

5.1.2.1.3 

 

Diretiva Habitats 

i. 3110 

ii. 3130pt2 

iii. 3170 

 

Correspondência fitossociológica 

i. HHyyppeerriiccoo  eellooddiiss--RRhhyynncchhoossppoorreettuumm  mmooddeessttii--  
lluucceennnnooii Neto, Capelo, J.C. Costa & Lousã  
in Neto 1997 corr. Neto, Capelo, J.C. Costa & 
Lousã hoc loco.  
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Sinfitossociologia: Geopermasigmetum turfófilo. 

Diagnose dos sintáxones (de acordo com Neto et al. (2009)). 

i. HHyyppeerriiccoo  eellooddiiss--RRhhyynncchhoossppoorreettuumm  mmooddeessttii--lluucceennnnooii Neto, Capelo, J.C. Costa & 
Lousã in Neto 1997 corr. Neto, Capelo, J.C. Costa & Lousã hoc loco.  

 

Descrição geral: comunidade helofítica, de lagoas e canais arenosos, de águas 

oligotróficas, termomediterrânica, do Sadense e Costeiro Português, presididas por 

Hypericum elodes (Figura 75), Rhynchospora modesti-lucennoi, Juncus bulbosus, 

Eleocharis multicaulis e Myosotis lusitanica (Tabela 26). 

 

 

Figura 75 – Hypericum elodes (espécie dominante na comunidade Hyperico elodis-
Rhynchosporetum modesti-lucennoi Neto, Capelo, J.C. Costa & Lousã in Neto 1997 corr. Neto, 

Capelo, J.C. Costa & Lousã hoc loco).  

Valor patrimonial e riscos: comunidade que integra os habitats 3110, 3130, subtipo pt2, 

e 3170. Trata-se de uma comunidade sadense que se desenvolve sobre solos gley e 

solos turfosos com muck e contacta catenalmente com os juncais higrófilos (Cirsio 

palustris-Juncetum rugosi) e com as comunidades de turfeira (Utriculario exoletae-

Sphagnetum auriculati) (Neto, 2002). Em Monte Velho ocupa posições intermédias 

entre o juncal de Juncetum rugoso-effusi e o urzal de Cirsio welwitschii-Ericetum 
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ciliaris, fazendo mesmo, em algumas ocasiões, a sua transição. As ameaças a este 

habitat são idênticas às descritas para as comunidades vegetais constantes na 

unidade de vegetação 'D.2. Juncais e prados higrófilos'.  

Gestão e Conservação: idêntica às comunidades constantes na unidade de vegetação 

'D.2. Juncais e prados higrófilos'.  

 

Tabela 26 – Hyperico elodis-Rhynchosporetum modesti-lucennoi. 
Hyperico elodis-Rhynchosporetum modesti-lucennoi Neto, Capelo, J.C. Costa & Lousã in 

Neto 1997 corr. Neto, Capelo, J.C. Costa & Lousã ho c loco  
(Eleocharition multicaulis, Littorelletalia uniflorae, Littorelletea uniflorae)  

Altitude (m) 9.7 10 37.2 8.3 
Superfície (m2) 4 5 4 2 
Grau de cobertura (%) 75 70 85 100 
Exposição (octante) E NW S S 
Nº. de espécies 11 13 7 8 
Nº. de Ordem 1 2 3 4 
Caraterísticas da associação e unidades superiores  
Hypericum elodes 3 2 3 4 
Rhynchospora modesti-lucennoi  2 1 + . 
Eleocharis multicaulis 1 1 . + 
Myosotis lusitanica . 1 . . 
Hydrocotyle vulgaris 1 1 . 1 
Utricularia gibba subsp. exoleta + . 1 . 
Drosera intermedia 1 . 3 . 
Ludwigia palustris + + . . 
Juncus emmanuelis  . . . . 
Schoenoplectus mucronatus . . . . 
Companheiras  
Anagallis tenella . + . 2 
Agrostis stolonifera var. stolonifera  + + . + 
Lotus pedunculatus . . . + 
Lobelia urens . . . + 
Pedicularis sylvatica subsp. lusitanica . . . + 
Juncus acutiflorus subsp. rugosus + . + . 
Alisma plantago-aquatica . . . . 
Panicum repens + + 2 . 
Lycopus europaeus . + + . 
Hypericum undulatum . + . . 
Paspalum vaginatum + . . . 
Carex demissa . 1 . . 
Cyperus fuscus . + . . 
Pseudognaphalium luteo-album . . . . 
Samolus valerandi . . . . 
Solanum nigrum . . . . 
Local: 1 – Açude dos Cachopos (Alcácer do Sal) (INV. 96); 2 – Açude da Murta (Comporta - 
Alcácer do Sal) (INV. 302); 3 – Açude de Vale de Coelheiros (INV. 112); 4 – Poço do Barbaroxa 
(Monte Velho) (INV. 311). 
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D.5. Canaviais 

 

CLC Nível 5 

4.1.1.2 

 

Diretiva Habitats 

i. 6430 

 

Correspondência fitossociológica 

i. AArruunnddiinnii  ddoonnaacciiss--CCoonnvvoollvvuulleettuumm  sseeppiiuumm Tüxen  
& Oberdorfer ex O. Bolòs 1962.  

 

Sinfitossociologia: não se aplica. 

 

Diagnose dos sintáxones (de acordo com Neto et al. (2009)). 

i. AArruunnddiinnii  ddoonnaacciiss--CCoonnvvoollvvuulleettuumm  sseeppiiuumm  Tüxen & Oberdorfer ex O. Bolòs 1962. 
 

Descrição geral: canavial que ocupa margens de ribeiras nitrofilizadas e campos 

agrícolas abandonados com alguma humidade edáfica. Com ótimo na região 

Eurossiberiana, penetra na região Mediterrânica em biótopos com água permanente 

ou estiagem pouco acentuada. 

Valor patrimonial e riscos: comunidade que integra o habitat 6430. Comunidade 

frequente em zonas depressionárias, húmidas e abandonadas, de pastagens ou 

campos de cultura, por norma próximas de linhas de água algo sombrias. A maior 

parte dos biótopos de vegetação higrófila megafórbica têm uma potencialidade 

florestal, de bosque pantanoso (Carici lusitanicae-Salicetum atrocinereae). Contacta 

frequentemente com diversos tipos de vegetação higrófila helofítica (classe 

Magnocarici Elatae-Phragmitetea Australis, e.g. caniçais de Typho angustifoliae-

Phragmitetum australis), com vegetação aquática (classe Potametea, habitat 3150 e 

3260) e com juncais e prados higrófilos perenes (classe Molinio-Arrhenatheretea, 

habitat 6410). Não se trata de um habitat ameaçado. Algumas fitocenoses poderão 

estar em mesmo em expansão devido à regeneração natural dos bosques e à redução 

da pressão antrópica sobre as linhas de água e outras áreas próximas (como está 

atualmente a suceder no Açude da Murta e na Praia da Aberta Nova) (adaptado de 

ALFA, 2006).  
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Gestão e Conservação: para uma melhoria do grau de conservação dever-se-ão 

atingir níveis intermédios de perturbação dos cursos de água. 

 

E. Vegetação palustre, de solos turfosos ou hidromó rficos 

E.1. Bosques palustres 

 

CLC Nível 5 

4.1.2.4 

5.1.2.3 

 

Diretiva Habitats 

i. 91E0pt3 

 

Correspondência fitossociológica 

i. CCaarriiccii  lluussiittaanniiccaaee--SSaalliicceettuumm  aattrroocciinneerreeaaee Neto,   
Capelo, J.C. Costa & M. Lousã 1996.  

ii. CCoommuunniiddaaddee  ppaalluussttrree  ddee  MMyyrriiccaa  ggaallee.  
  

Sinfitossociologia: Série edafohigrófila palustre de Salix atrocinerea. 

Diagnose dos sintáxones (de acordo com Neto (2002)). 

i. CCaarriiccii  lluussiittaanniiccaaee--SSaalliicceettuumm  aattrroocciinneerreeaaee Neto, Capelo, J.C. Costa & M. Lousã 1996. 
 

Descrição geral: os salgueirais palustres do estuário do rio Sado desenvolvem-se nos 

fundos planos e alargados dos cursos de água, que constituem áreas pantanosas, por 

vezes com vários metros de espessura de restos orgânicos acumulados 

pedogenizados, cuja base contacta com a Formação da Marateca. Trata-se de uma 

comunidade densa e alta, reliquial, que ocorre em solos turfosos e é endémica do 

distrito Sadense. Apresenta-se como a cabeça de série ou etapa mais evoluída da 

vegetação da série palustre de Salix atrocinerea (Figura 76 e Tabela 27). 
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Figura 76 – Aspeto geral da comunidade Carici lusitanicae-Salicetum atrocinereae Neto, 
Capelo, J.C. Costa & M. Lousã 1996. 

 

Valor patrimonial e riscos: salgueirais palustres pertencentes à classe Alnetea 

glutinosae. Esta classe é formada por bosques e comunidades arbustivas típicas de 

áreas pantanosas, com distribuição holártica. No mediterrânico, estas comunidades 

são raras e relíquiais, pois representam vestígios das glaciações quaternárias, que se 

mantiveram em biótopos com compensação edáfica (situações edafo-higrofílicas e 

turfófilas). Nos solos turfosos do distrito Sadense, a classe Alnetea glutinosae está 

representada pela ordem Alnetalia glutinosae e aliança Alnion glutinosae, que reúne 

os bosques pantanosos com amieiros (Alnus glutinosa), com distribuição europeia. No 

Sado, a aliança Alnion glutinosae está representada pela associação endémica dos 

solos turfosos do distrito Sadense Carici lusitanicae-Salicetum atrocinereae, a qual 

está representada em mais de 50%. Esta associação está incluída no habitat prioritário 

da Rede Natura 2000 - 91E0 [* Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)]. No Plano Setorial da Rede 

Natural 2000 foi incluída no subtipo 91E0pt3 (Amiais e salgueirais paludosos). Como 

espécies importantes, caraterísticas deste habitat estão presentes no Açude da Murta: 

Salix atrocinerea, Carex paniculata subsp. lusitanica, Thelypteris palustris, Myrica gale, 

Frangula alnus subsp. alnus e Salix salviifolia subsp. australis.  

©©GGuutt iieerrrreess  ((22001111))  
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A principal ameaça a esta comunidade vegetal está relacionada com as alterações do 

nível das toalhas freáticas induzidas pelas atividades antrópicas, nomeadamente 

devido a obras de hidráulica (e.g. valas de drenagem), situação que ocorreu no Açude 

da Murta em 2008. A falta de manutenção do dique e das respetivas comportas que 

permitiam a manutenção do sistema de ilhas flutuantes existente no Açude da Murta 

conduziu ao abaixamento do nível da água de forma permanente e não temporária, 

como sucedeu durante décadas. Desta forma, a água escorre junto ao solo, numa 

lâmina que não alimenta as raízes das plantas instaladas nas ilhas flutuantes. Embora 

junto ao solo fosse possível verificar a escorrência permanente de água, mesmo 

durante o Verão, nas ilhas flutuantes que chegam a 1m de espessura, a turfa 

encontrava-se completamente seca, principalmente durante a época estival. Desta 

forma, a única fonte de água para estas plantas seria a precipitação que chegava ao 

solo turfoso, a qual é manifestamente insuficiente, pois esta comunidade necessita de 

água de forma constante durante todo ano. Como consequência, mais de metade dos 

salgueiros morreram por falta de água. Para além da componente florestal, também a 

vegetação de macrófitos emergentes e macrófitos enraizados e de folhas flutuantes se 

encontrava parcialmente morta. Uma parte substancial da população de Myrica gale 

também se encontrava morta devido a ter as suas raízes sobre a turfa, estando, desta 

forma, afastadas da água. 

Gestão e Conservação: a conservação deste habitat, tendo em vista a manutenção da 

sua área de ocupação, deverá contemplar as seguintes medidas:  

• Interdição ao corte de material lenhoso. Qualquer limpeza que vier a ser 

autorizada pelo ICNF deverá contemplar apenas os troncos mortos dos 

salgueiros que formam, neste momento, uma enorme biomassa prostrada 

sobre os antigos espaços abertos de água entre as ilhas flutuantes do Açude 

da Murta. Para que se verifique uma recolonização deste espaço por aves 

aquáticas é necessária a manutenção de espaços abertos de água. Deste 

modo, será favorável a remoção dos troncos mortos de salgueiros, mas por 

métodos que não ponham em causa a estrutura das ilhas flutuantes. Esta 

intervenção deverá ser acompanhada permanentemente por técnicos do ICNF, 

de forma a que não sejam removidas as toiças dos salgueiros, para que estas 

tenham possibilidade de originar novos troncos; 

• Condicionamento a obras de hidráulica que provoquem alterações ao nível das 

toalhas freáticas; 

• Interdição ao pastoreio na área de ocupação do habitat; 
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• Eventualmente, contratualização do uso na área de ocupação atual do habitat. 

Deve-se ter em consideração o elevado valor para proteção e conservação 

deste habitat, assim como os estatutos de proteção que sobre ele recaem 

(adaptado de ALFA, 2006). 

ii. CCoommuunniiddaaddee  ppaalluussttrree  ddee  MMyyrriiccaa  ggaallee 
 

Descrição geral: comunidade vegetal dominada por Myrica gale (Figura 77), e 

acompanhada por alguns grandes helófitos como Phragmites australis, Lythrum 

salicaria, Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, Cladium mariscus, Typha 

domingensis, Typha latifolia, Carex pseudocyperus, Schoenoplectus tabernaemontani 

e espécies típicas dos urzais turfosos como Genista anglica e Genista ancistrocarpa. A 

ocorrência das espécies referidas é ocasional e a comunidade de Myrica gale forma, 

muitas vezes, um mato denso, monoespecífico, que constitui uma etapa de 

recuperação dos bosques da classe Alnetea glutinosae (Carici lusitanicae-Salicetum 

atrocinereae) (Neto, 2002). 

 

Figura 77 – Myrica gale L. 

Valor patrimonial e riscos: deve notar-se que as populações de Myrica gale do Sado 

são das muito poucas populações que ocorrem em Portugal, tratando-se, portanto, de 

uma espécie rara no país.  

Gestão e Conservação: análoga à anterior. 
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Tabela 27 – Carici lusitanicae-Salicetum atrocinereae. 
Carici lusitanicae-Salicetum atrocinereae Neto, Capelo, J.C. Costa & M. Lousã 1996  

(Salici atrocinereae-Alnenion glutinosae, Alnion glutinosae, Alnetalia glutinosae, Alnetea glutinosae)  
Altitude (m) 34.8 10 10 36.2 30 
Superfície (m2) 100 200 200 100 100 
Grau de cobertura (%) 100 100 100 100 100 
Exposição (octante) NE - - NW - 
Nº. de espécies 10 18 11 15 13 
Nº. de Ordem 1 2 3 4 5 
Caraterísticas da associação e unidades superiores  
Salix atrocinerea 3 4 4 3 4 
Carex paniculata subsp. lusitanica . 1 1 2 + 
Thelypteris palustris 3 1 1 + + 
Myrica gale 2 2 2 4 . 
Frangula alnus subsp. alnus + . . 2 . 
Salix salviifolia subsp. australis . 1 1 . . 
Alnus glutinosa . . . . . 
Populus alba . . . . . 
Diferenciais da  Magnocarici elatae-Phragmitetea australis 
Lythrum salicaria . 1 1 1 1 
Iris pseudacorus . 1 1 + 2 
Phragmites australis . 1 1 2 1 
Lycopus europaeus . + . . . 
Cladium mariscus . 2 2 . . 
Typha domingensis . . . . . 
Carex pseudocyperus . 2 2 . . 
Calystegia sepium . . . . + 
Typha latifolia . + . . 1 
Schoenoplectus tabernaemontani . + . . . 
Carex muricata subsp. lamprocarpa  . . . . . 
Cyperus longus subsp. badius . . . . . 
Diferenciais da Genistion micrantho-anglicae 
Ulex minor var. lusitanus 2 . . . . 
Erica ciliaris + . . + . 
Genista ancistrocarpa . . . . . 
Cistus psilosepalus + . . . . 
Companheiras  
Rubus ulmifolius 1 . . + + 
Pinus pinaster subsp. atlantica 2 . . . . 
Eleocharis multicaulis . + . . . 
Cirsium palustre . . . . . 
Lonicera periclymenum subsp. hispanica . . . + . 
Erica erigena . . . . . 
Molinia caerulea subsp. arundinacea . . . . . 
Juncus effusus . + . . . 
Schoenus nigricans . . . . . 
Scirpoides holoschoenus subsp. holoschoenus 2 . . + . 
Hydrocotyle vulgaris . + . 1 1 
Lobelia urens . + . . + 
Calluna vulgaris . . . . . 
Anagallis tenella  . . . + . 
Polygonum salicifolium . + 1 . . 
Mantisalca salmantica . . . . . 
Hypericum humifusum . . . . + 
Potentilla erecta var. erecta  . . . + . 
Oenanthe lachenalii . . . . + 
Local: 1 – Montevil (INV. 110); 2-3 – Açude da Murta (Comporta) (INV. 305 e 306); 4 – Figueira de 
Baixo (Vale do Carvalhal) (INV. 279); 5 – Açude das Quintas (Montalvo) (INV. 291). 
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E.2. Mosaicos de vegetação arbustiva e herbácea bai xa de turfeiras 

 

CLC Nível 5 

3.2.2.2 

4.1.2.1 

4.1.2.2 

 

Diretiva Habitats 

i. *4020pt2 

ii. 3110 

iii. 3130pt2 

iv. 3160 

v. 7140pt3 

vi. 7150 

 

Correspondência fitossociológica 

i. CCiirrssiioo  wweellwwiittsscchhiiii--EErriicceettuumm  cciilliiaarriiss Neto, Capelo, J.C. Costa & Espírito Santo in Neto, 
Capelo, J.C. Costa & Lousã 1996.  

ii. HHyyppeerriiccoo  eellooddiiss--RRhhyynncchhoossppoorreettuumm  mmooddeessttii--lluucceennnnooii Neto, Capelo, J.C. Costa & 
Lousã in Neto 1997 corr. Neto, Capelo, J.C. Costa & Lousã hoc loco.  

iii. UUttrriiccuullaarriioo  eexxoolleettaaee--SSpphhaaggnneettuumm  aauurriiccuullaattii  Neto, Capelo, J.C. Costa & Lousã 1996.  
iv. UUttrriiccuullaarriieettuumm  eexxoolleettoo--aauussttrraalliiss  Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980.  
v. EElleeoocchhaarriittoo  mmuullttiiccaauulliiss--RRhhyynncchhoossppoorreettuumm  aallbbaaee  C. Valle & F. Navarro ex Rivas-

Martínez 2002.  
  

Sinfitossociologia: Série edafohigrófila palustre de Salix atrocinerea (i) e 

Geopermasigmetum turfófilo (ii, iii, iv e v). 

Diagnose dos sintáxones (de acordo com Neto (2002)). 

i. CCiirrssiioo  wweellwwiittsscchhiiii--EErriicceettuumm  cciilliiaarriiss Neto, Capelo, J.C. Costa & Espírito Santo in Neto, 
Capelo, J.C. Costa & Lousã 1996. 

 

Descrição geral: urzal/tojal palustre, dominado por Erica ciliaris e Ulex minor var. 

lusitanus, termo a mesomediterrânico, sadense atingindo locais paludosos do Divisório 

Português (Figura 78 e Tabela 28). 

Valor patrimonial e riscos: os urzais higrófilos sadenses integram o habitat prioritário 

4020, subtipo pt2.  
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Figura 78 – Aspeto geral da comunidade Cirsio welwitschii-Ericetum ciliaris Neto, Capelo, J.C. 
Costa & Espírito Santo in Neto, Capelo, J.C. Costa & Lousã 1996. 

Apresentam elevadas densidade e cobertura, e colonizam as margens das lagoas e 

espaços encharcados, ocupados por comunidades das classes Molinio-

Arrhenatheretea e Magnocarici Elatae-Phragmitetea Australis. Trata-se de uma 

comunidade endémica do distrito Sadense que se desenvolve em solos turfosos com 

muck sobre materiais arenosos, nos quais se desenvolve o endemismo lusitano 

Cirsium welwitschii. Representa uma etapa de substituição do salgueiral de Carici 

lusitanicae-Salicetum atrocinereae. Conforme descrito por Neto (2002), no território 

estudado é frequente a presença de Cistus psilosepalus na associação, por vezes com 

elevada dominância. Refere-se a uma variante mais seca da comunidade típica. Esta 

variante coloniza podzóis hidromórficos ou pseudogley existentes nos corredores 

interdunares com toalha freática relativamente superfícial. Esta variante da associação 

com Cistus psilosepalus não ocorre em situações onde o solo está coberto de água, 

ao invés, a associação típica apresenta escorrência superficial de água durante quase 

todo o ano. Esta variação representa uma etapa de substituição do salgueiral de Viti 

sylvestris-Salicetum atrocinereae. 

Gestão e Conservação: idêntica às comunidades constantes na unidade de vegetação 

'D.2. Juncais e prados higrófilos'. 
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Tabela 28 – Cirsio welwitschii-Ericetum ciliaris. 
Cirsio welwitschii-Ericetum ciliaris Neto, Capelo, J.C. Costa & Espírito Santo in Neto, Capelo, J.C. 

Costa & Lousã 1996  

(Genistion micrantho-anglicae, Calluno-Ulicetalia minoris, Calluno vulgaris-Ulicetea minoris)   

Altitude (m) 40.1 8.1 10 10 8.8 10 10 8.1 10 

Superfície (m2) 40 20 20 20 20 40 50 20 20 

Grau de cobertura (%) 100 85 70 90 95 85 95 55 90 

Exposição (octante) NW S NE NE NE NE NE N NW 

Nº. de espécies 12 12 12 13 11 11 13 10 9 

Nº. de Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Caraterísticas da associação e unidades superiores 

Ulex minor var. lusitanus 3 2 4 4 4 4 4 3 3 

Erica erigena 2 . 4 3 2 3 3 . 2 

Erica ciliaris 2 2 + 3 1 3 2 . 4 

Genista triacanthos + . . . . . . 2 . 

Genista ancistrocarpa . . . . . . .   1 

Cirsium welwitschii + . . . . . . . . 

Euphorbia uliginosa + . . . . . . . . 

Molinia caerulea subsp. arundinacea  1 3 2 1 1 1 1 . . 

Cistus psilosepalus . . 1 2 . + 1 1 1 

Companheiras 

Salix atrocinerea + 3 . . . . . . . 

Frangula alnus subsp. alnus + . . . . . . . . 

Myrica gale 3 1 . . . 1 1 . . 

Lythrum salicaria  + . 1 1 1 + + . . 

Hydrocotyle vulgaris  . . 1 + + + 1 . . 

Pteridium aquilinum var. aquilinum . 3 . . . 3 + 1 2 

Lobelia urens . . + + + . + . . 

Anagallis tenella . . + + + . + . . 

Scirpoides holoschoenus subsp. holoschoenus . 1 + 1 2 1 1 2 2 

Schoenus nigricans 1 1 . . . . . . . 

Phragmites australis  . 3 . . . . . 3 2 

Thelypteris palustris . . + + 1 . . + . 

Carex paniculata subsp. lusitanica . + . + . . . . . 

Potamogetum polygonifolius . + . . . . . . . 

Cistus salviifolius . . 1 . . . + . . 

Cladium mariscus . . . + . . . . . 

Pinus pinaster subsp. atlantica . 2 . . + + . . . 

Carpobrotus edulis  . . . . . . . 1 + 

Arundo donax . . . . . . . + . 
Local: 1– Montalvo (INV. 283); 2– Açude de Vale de Coelheiros (INV. 111); 3-9 – Poço do Barbaroxa de 
Baixo (INV. 178, 180, 182, 184, 186, 79 e 80). 
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ii. HHyyppeerriiccoo  eellooddiiss--RRhhyynncchhoossppoorreettuumm  mmooddeessttii--lluucceennnnooii Neto, Capelo, J.C. Costa & Lousã 
in Neto 1997 corr. Neto, Capelo, J.C. Costa & Lousã hoc loco. 
 

Descrição geral: análoga à descrita na unidade de vegetação 'D.4. Charcos 

temporários'. 

Valor patrimonial e riscos: análogo ao descrito na unidade de vegetação 'D.4. Charcos 

temporários'. 

Gestão e Conservação: análoga à descrita na unidade de vegetação 'D.4. Charcos 

temporários'. 

iii. UUttrriiccuullaarriioo  eexxoolleettaaee--SSpphhaaggnneettuumm  aauurriiccuullaattii Neto, Capelo, J.C. Costa & Lousã 1996. 
 

Descrição geral: comunidade de turfeiras em áreas permanentemente cobertas por 

uma pequena camada de água muito ácida e redutora, sadense, dominada por 

Sphagnum auriculatum acompanhado de Utricularia gibba subsp. exoleta (Figura 79), 

Anagallis tenella, Juncus bulbosus, Pedicularis sylvatica subsp. lusitanica, Drosera 

intermedia (Figura 80), Hypericum elodes, Eleocharis multicaulis e Potentilla erecta 

var. erecta. 

 

 

Figura 79 – Utricularia gibba L. subsp. exoleta (R. Br.) P. Taylor. 
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Figura 80 – Drosera intermedia Hayane. 

Valor patrimonial e riscos: comunidade que integra o habitat 7140, subtipo pt3. É 

frequente a ocorrência deste habitat em mosaico com os charcos e lagos distróficos 

com utriculárias (habitat 3160). Segundo Neto (2002), as poucas turfeiras Sadenses 

com Sphagnum auriculatum ocorrem na periferia dos sistemas palustres de fundo de 

vale ou das pequenas lagoas e charcos, numa posição muito próxima das nascentes 

de água dos aquíferos, e com topografia ligeiramente inclinada, o que permite uma 

lenta escorrência da lâmina de água. De referir que a comunidade Hyperico elodis-

Rhynchosporetum modesti-lucennoi coloniza as áreas onde o Sphagnum auriculatum 

foi destruído. Observa-se frequentemente uma propagação de espécies como 

Hypericum elodes e Drosera intermedia que, conjuntamente com Rhynchospora 

modesti-lucennoi e Juncus bulbosus, passam a dominar este habitat. Ao sistema de 

turfeira com Sphagnum auriculatum está ainda associada uma outra comunidade 

típica destes biótopos turfosos (Utricularietum exoleto-australis). Estas turfeiras são 

sublitorais particularmente suscetíveis a sobrepastoreio (provoca eutrofização por 

nitrificação), pisoteio, abaixamento do nível freático como consequência da exploração 

dos aquíferos, drenagem para uso agrícola ou florestal do solo, e para abastecimento 

de água. Na área estudada, a expansão turística e a projetada instalação de campos 

de golfe tem vindo a contribuir significativamente para a sobreutilização dos recursos 
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hídricos existentes na região. Contudo, salienta-se o relativamente bom estado de 

conservação das turfeiras existentes no Açude de Vale de Coelheiros e em Claros - 

Moinho da Ordem.  

Gestão e Conservação: a conservação deste habitat, tendo em vista a manutenção da 

sua área de ocupação, deverá contemplar as seguintes medidas (adaptado de ALFA, 

2006): 

• ordenamento do pastoreio; 

• interdição do uso do fogo; 

• interdição do pisoteio; 

• interdição da drenagem de turfeiras; 

• condicionamento à expansão urbano-turística, promovendo uma gestão 

sustentável dos recursos hídricos; 

• interdição à alteração do uso do solo em área de ocupação do habitat; 

• reposição das condições de habitat favoráveis à acumulação de turfa (e.g. 

soterramento de valas de drenagem). 

 

iv. UUttrriiccuullaarriieettuumm  eexxoolleettoo--aauussttrraalliiss Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980. 
 

Descrição geral: comunidade primocolonizadora que caracteriza as microplataformas 

lodosas, onde se verifica uma acumulação de uma película de matéria orgânica na 

superfície das areias. Coloniza os espaços abertos entre as comunidades de 

Utriculario exoletae-Sphagnetum auriculati e Hyperico elodis-Rhynchosporetum 

modesti-lucennoi, com as quais contata catenalmente (Neto, 2002). 

Valor patrimonial e riscos: análogo ao anterior. 

Gestão e Conservação: análogo ao anterior. 

 

v. EElleeoocchhaarriittoo  mmuullttiiccaauulliiss--RRhhyynncchhoossppoorreettuumm  aallbbaaee C. Valle & F. Navarro ex Rivas-
Martínez 2002. 
 

Descrição geral: formações herbáceas turfófilas de baixa cobertura e relativamente 

pobres em musgos, dominadas por ciperáceas (Rhynchospora alba, Eleocharis 

multicaulis), juncáceas (Juncus bulbosus) e espécies dos géneros Drosera e 
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Lycopodiella. Comunidade pioneira que coloniza solos higroturfosos iniciais (com 

acumulação ou escorrência permanente de água), seja de natureza mineral 

(tipicamente com textura arenosa), seja de natureza orgânica (turfa fóssil ou turfeiras 

elevadas que sofreram perturbação). 

Valor patrimonial e riscos: comunidade que integra o habitat 7150. Os riscos 

associados a este habitat são semelhantes aos explicitados para as comunidades 

turfófilas descritas anteriormente.  

Gestão e Conservação: análogo ao anterior. 

 

E.3. Vegetação macrofítica de meios palustres: junc ais, caniçais, carriçais, 

tabuais, rabaçais 

 

CLC Nível 5 

4.1.2.3 

4.1.1.3 

4.1.1.1 

 

Diretiva Habitats 

i. 6410 

ii. 2190 

 

Correspondência fitossociológica 

i. CCiirrssiioo  ppaalluussttrriiss--JJuunncceettuumm  rruuggoossii Neto, Capelo,   
J.C. Costa & Lousã 1996. 

ii. TTyypphhoo  aanngguussttiiffoolliiaaee--PPhhrraaggmmiitteettuumm  aauussttrraalliiss  
(Tüxen & Preising 1942) Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González 
& Loidi 1991. 

iii. CCllaaddiieettuumm  mmaarriissccii Zobrist 1935.  
iv. CCaarriicceettuumm  ppsseeuuddooccyyppeerroo--lluussiittaanniiccaaee Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, 

Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980.  
v. RRaannuunnccuulloo  sscceelleerraattii--PPaassppaalleettuumm  ppaassppaallooddiiss Rivas Goday 1964 corr. Peinado, 

Bartolomé, Martínez-Parras & Ollala 1988.   
vi. GGllyycceerriioo  ddeecclliinnaattaaee--EElleeoocchhaarriitteettuumm  ppaalluussttrriiss  Rivas Martínez & Costa in Rivas-

Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980.  
vii. GGllyycceerriioo  ddeecclliinnaattaaee--OOeennaanntthheettuumm  ccrrooccaattaaee  Rivas Martínez, Belmonte, Fernández-

González & Sánchez-Mata in Sánchez-Mata 1989.  
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Sinfitossociologia: Série edafohigrófila palustre de Salix atrocinerea (i) e 

Geopermasigmetum de paúl (ii a viii). 

Diagnose dos sintáxones (de acordo com Neto et al. (2009) e Neto (2002)). 

i. CCiirrssiioo  ppaalluussttrriiss--JJuunncceettuumm  rruuggoossii Neto, Capelo, J.C. Costa & Lousã 1996. 
 

Descrição geral: juncais sadenses, termomediterrânicos, de turfeiras degradadas ou 

semi-secas em condições de oligotrofia e anoxia intensa que atingem o Costeiro 

Português. Subserial da série edafohigrófila palustre de Salix atrocinerea e com menos 

frequência com Viti sylvestris-Salicetum atrocinereae. Contacta catenalmente com as 

comunidades de turfeira não alterada (Utriculario exoletae-Sphagnetum auriculati), 

com as comunidades de turfeira degradada (Hyperico elodis-Rhynchosporetum 

modesti-lucennoi), e com os tojais higrófilos (Cirsio welwitschii-Ericetum ciliaris). Esta 

associação está incluída no habitat 6410. 

ii. TTyypphhoo  aanngguussttiiffoolliiaaee--PPhhrraaggmmiitteettuumm  aauussttrraalliiss (Tüxen & Preising 1942) Rivas-Martínez, 
Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991. 
 

Descrição geral: comunidade vegetal dominada por caniços (Phragmites australis), 

bunhos (Schoenoplectus lacustris) e tabúas (Typha angustifolia, Typha latifolia e 

Typha domingensis) muito frequente nas lagoas e açudes do Sado e da Costa da 

Galé. É típica de ambientes de água doce e não suporta um aumento de salinidade. 

Apresenta uma clara preferência por biótopos mesotróficos ou eutróficos, com baixa 

energia das águas (águas paradas) e solos turfosos ou solos gley. Em geral, os 

caniçais de Typho angustifoliae-Phragmitetum australis comportam-se como uma 

etapa permanente da vegetação (Geopermasigmetum de paúl) e não apresentam uma 

lógica serial, como sucede no Açude da Murta (Figura 81 e Tabela 29). No entanto, em 

estações com pouca profundidade de água, a associação pode constituir uma etapa 

de substituição dos salgueirais palustres e turfófilos de Salix atrocinerea. Esta 

associação está incluída no habitat 2190 e, dentro deste, no subtipo 2190pt2 

(Depressões intradunares com água doce livre e profunda durante todo o ano) (Neto, 

2002). 
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Figura 81 – Aspeto geral da comunidade Typho angustifoliae-Phragmitetum australis (Tüxen & 
Preising 1942) Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991. 

 

iii. CCllaaddiieettuumm  mmaarriissccii Zobrist 1935. 
 

Descrição geral: constitui uma orla natural mais húmida (etapa permanente da 

vegetação) dos bosques palustres de Salix atrocinerea, ou então uma etapa de 

degradação mais avançada do que a observada na comunidade palustre de Myrica 

gale. O Cladium mariscus forma povoamentos muito densos e altos (até 2,5m) e 

constitui um ambiente asfixiante para as espécies mais baixas, daí constituir 

povoamentos quase puros (Figura 82 e Tabela 30). A enorme biomassa aérea fornece 

grande quantidade de manta-morta ao solo, a qual se decompõe muito lentamente 

devido às suas caraterísticas e também à presença de uma cobertura de água no solo 

durante todo o ano. Constituem-se, assim, solos turfosos, por vezes muito espessos. 

Quando a profundidade da água diminui, criam-se condições para a entrada de urzais 

higrófilos, juncais higrófilos, turfeiras com Sphagnum e salgueirais palustres. Esta 

associação está incluída no mesmo habitat da comunidade anterior. 
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Figura 82 – Aspeto geral da comunidade Cladietum marisci Zobrist 1935. 

iv. CCaarriicceettuumm  ppsseeuuddooccyyppeerroo--lluussiittaanniiccaaee  Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, 
Castroviejo & E. Valdés 1980. 
 

Descrição geral: comunidade de grandes ciperáceas, herbácea, densa e alta, pobre 

em espécies, caraterística de solos turfosos quase sempre cobertos de água, em 

ambientes de baixa energia. No Açude da Murta, aparece em áreas com mais de 

10cm de profundidade durante grande parte do ano, e constitui uma etapa de 

degradação ou orla dos bosques turfófilos de Salix atrocinerea. Os salgueirais de 

Carici lusitanicae-Salicetum atrocinereae ocupam as ilhotas flutuantes de turfa, e a 

associação Caricetum pseudocypero-lusitanicae foi observada nas margens dessas 

mesmas ilhotas, sempre com o solo coberto de água. O contacto com os salgueirais 

palustres justifica a presença, entre as espécies companheiras de algumas espécies 

típicas dos referidos salgueirais, como Myrica gale, Thelypteris palustris e Salix 

atrocinerea (Neto, 2002). Esta associação está incluída no mesmo habitat da 

comunidade anterior. 
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Tabela 29 – Typho angustifoliae-Phragmitetum australis. 

Typho angustifoliae-Phragmitetum australis (Tüxen & Preising 1942) Rivas-Martínez, Báscones, T .E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991  

(Phragmitenion australis, Phragmition australis, Phragmitetalia australis, Magnocarici elatae-Phragmitetea australis)   

Altitude (m) 10 10 9.6 9.4 10 10 10 

Superfície (m2) 30 40 15 10 20 40 15 

Grau de cobertura (%) 100 100 100 100 100 100 90 

Exposição (octante) - - S S S - SE 

Nº. de espécies 9 12 9 5 7 9 5 

Nº. de Ordem 1 2 3 4 5 6 7 

Caraterísticas da associação e unidades superiores 

Phragmites australis  1 2 5 4 4 4 4 

Schoenoplectus lacustris . 1 . . . . . 

Typha domingensis 4 3 . . . . . 

Iris pseudacorus + 1 . . . . . 

Lythrum salicaria + + 2 1 1 . . 

Bolboschoenus maritimus var. maritimus 1 1 . . . . . 

Typha latifolia . + . . . . . 

Alisma plantago-aquatica + . . . . . . 

Hydrocotyle vulgaris  . . . + 1 2 . 

Cladium mariscus . . . 1 2 + 1 

Carex pseudocyperus . . 1 . . + . 

Lycopus europaeus 1 1 2 . . + . 

Companheiras 

Calystegia sepium . + + + . + . 

Lotus pedunculatus  . . 1 . 1 1 . 

Scirpoides holoschoenus subsp. holoschoenus . . 1 . . 1 3 

Juncus acutiflorus subsp. rugosus . . . . + . . 

Juncus effusus . . . . + . 1 

Juncus maritimus . + . . . . . 

Rubus ulmifolius  . . . . . + . 

Hypericum humifusum + + . . . . . 

Pteridium aquilinum var. aquilinum . . 2 . . . . 

Galium palustre . + . . . . . 

Molinia caerulea subsp. arundinacea  . . 1 . . . . 

Carpobrotus edulis  . . . . . . 1 
Local: 1-2 – Açude da Murta (Comporta) (INV. 301 e 300); 3-7 – Poço do Barbaroxa de Baixo (INV. 201-204 e 78). 
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Tabela 30 – Cladietum marisci. 

Cladietum marisci Zobrist 1935  

(Magnocaricion elatae, Magnocaricetalia, Magnocarici elatae-Phragmitetea australis)  

Altitude (m) 10 10 10 10 10 10 10 10 

Superfície (m2) 10 10 30 20 20 20 30 30 

Grau de cobertura (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 

Exposição (octante) - - NE NE NE NE NE NE 

Nº. de espécies 8 7 5 5 4 5 6 6 

Nº. de Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 

Caraterísticas da associação e unidades superiores 

Cladium mariscus 5 5 5 5 5 4 5 4 

Phragmites australis  + + + 3 3 2 4 2 

Carex pseudocyperus + 1 . 2 2 2 2 3 

Lythrum salicaria 1 + . . + + + + 

Lycopus europaeus 1 . . . . . . . 

Iris pseudacorus . . . . . . + 1 

Thelypteris palustris + + 1 1 . 1 . . 

Carex paniculata subsp. lusitanica . + . . . . . . 

Hydrocotyle vulgaris  . . . . . . + + 

Companheiras 

Molinia caerulea subsp. arundinacea  . . 3 + . . . . 

Cyperus longus subsp. badius + + . . . . . . 

Galium palustre + . . . . . . . 

Lotus pedunculatus . . + . . . . . 
Local: 1-2 – Açude da Murta (Comporta) (INV. 303 e 304); 3-8 – Poço do Barbaroxa (Monte Velho) (INV. 179, 181, 183, 185, 187 e 188). 
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v. RRaannuunnccuulloo  sscceelleerraattii--PPaassppaalleettuumm  ppaassppaallooddiiss Rivas Goday 1964 corr. Peinado, 
Bartolomé, Martínez-Parras & Ollala 1988. 
 

Descrição geral: arrelvado de Paspalum distichum que cobre depósitos limosos, 

arenosos e por vezes cascalhentos, que ficam inundados pelas águas dos rios 

mediterrânicos (Neto et al., 2009). Esta associação está incluída no mesmo habitat da 

comunidade anterior. 

vi. GGllyycceerriioo  ddeecclliinnaattaaee--EElleeoocchhaarriitteettuumm  ppaalluussttrriiss Rivas Martínez & Costa in Rivas-Martínez, 
Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980. 
 

Descrição geral: comunidades helófitas de águas doces pobres em bases, em que são 

comuns Eleocharis palustris subsp. palustris e Glyceria declinata. Ocorre em águas 

tranquilas de lagoas e margens de rios que suportam uma estiagem prolongada. Tem 

distribuição Lusitano-Andaluza Litoral, Mediterrâneo-Iberoatlântica, Orocantábrica e 

Cantabro-Atlântica (Neto et al., 2009). Esta associação está incluída no mesmo habitat 

da comunidade anterior. 

vii. GGllyycceerriioo  ddeecclliinnaattaaee--OOeennaanntthheettuumm  ccrrooccaattaaee Rivas Martínez, Belmonte, Fernández-
González & Sánchez-Mata in Sánchez-Mata 1989. 
 

Descrição geral: comunidade helofítica, silicícola, dominada por Oenanthe crocata, a 

desenvolver-se sobre solos aluvionares pouco evoluídos, arenosos, nos leitos e 

margens de rios e linhas de água rápidas e oligotróficas, do centro e oeste da 

Península Ibérica (Neto et al., 2009). Esta associação está incluída no mesmo habitat 

da comunidade anterior. 

Valor patrimonial e riscos: comunidade que integra o habitat 7150. Os riscos 

associados a este habitat são semelhantes aos explicitados para as comunidades 

inseridas na unidade de vegetação 'D.2. Juncais e prados higrófilos'. 

Gestão e Conservação: idêntica às comunidades constantes na unidade de vegetação 

'D.2. Juncais e prados higrófilos'. 
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F. Vegetação aquática de folhas flutuantes ou em pa rte submersas 

F.1. Comunidades de plantas enraizadas  

com folhas flutantes e parcial ou  

temporariamente submersas 

 

CLC Nível 5 

5.1.2.3 

 

Diretiva Habitats 

i. 3150pt2 

 

Correspondência fitossociológica 

i. NNyymmpphhaaeeoo  aallbbaaee--NNuupphhaarreettuumm  lluutteeaaee Nowinski 1928 nom. Mut.  
  

Sinfitossociologia: Geopermasigmetum de paúl. 

Diagnose dos sintáxones (de acordo com Neto (2002)). 

i. NNyymmpphhaaeeoo  aallbbaaee--NNuupphhaarreettuumm  lluutteeaaee Nowinski 1928 nom. Mut. 
 

Descrição geral: associação dominada por Nuphar lutea, Polygonum salicifolium, 

Nymphaea alba e Ceratophyllum demersum que coloniza os ambientes aquáticos de 

água doce profunda e tranquila ( 

Figura 83 – Aspeto geral da comunidade Nymphaeo albae-Nupharetum luteae 

Nowinski 1928 nom. Mut.). Esta comunidade, dominada por hidrófitos, é muito frequente 

na área de estudo, nas lagoas e açudes que não secam durante o Verão (Açudes da 

Murta, Carrasqueira e Cachopos, Lagoa de Melides, Lagoa de Santo André, Poço do 

Ortigão, Poço dos Alguidares, Poço da Barbaroxa de Baixo, Poço do Barbaroxa do 

Meio, Poço da Zimbreira, Poço do Parral, Poço dos Caniços e Lagoa da Sancha). No 

Açude da Murta esta associação constitui uma comunidade quase pura de Nymphaea 

alba, apenas acompanhada por Polygonum salicifolium, Myriophyllum alterniflorum e 

Callitriche stagnalis (Neto, 2002).  
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Valor patrimonial e riscos: comunidade que integra o habitat 3150, subtipo pt2. Os 

contactos catenais são frequentes com comunidades de grandes helófitos da classe 

Magnocarici elatae-Phragmitetea australis e com as comunidades bioindicadoras dos 

habitates 3170 e 3160. Os riscos associados a este habitat decorrem de alterações do 

uso e ocupação do solo, com repercussão na qualidade da água, eutrofização dos 

meios aquáticos devido a actividade antrópica e invasão de flora alóctone 

(Myriophyllum aquaticum, Elodea canadensis e Eichhornia crassipes) (adaptado de 

ALFA, 2006). 

 

 
 

Figura 83 – Aspeto geral da comunidade Nymphaeo albae-Nupharetum luteae Nowinski 1928 
nom. Mut. 

 

Gestão e Conservação: a conservação deste habitat, tendo em vista a manutenção da 

sua área de ocupação, deverá contemplar as seguintes medidas (adaptado de ALFA, 

2006): 

• Controlo de espécies exóticas infestantes; 

• Controlo do despejo de efluentes não tratados; 
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• Incrementar a qualidade e extensão do tratamento de efluentes agrícolas, 

urbanos e industriais; 

• Promoção da propagação e valorização do habitat em projetos construtivos; 

• Condicionar alterações ao uso e ocupação do solo, indutoras de alterações na 

qualidade da água, em zonas limítrofes à área de ocupação do habitat. 

F.2. Comunidades de acropleustófitos 

 

CLC Nível 5 

5.1.2.3 

 

Diretiva Habitats 

ii. 3150pt1 

 

Correspondência fitossociológica 

i. LLeemmnneettuumm  mmiinnoorriiss Oberdorfer ex Müller & Görs 1960.  
  

Sinfitossociologia: Geopermasigmetum de paúl. 

Diagnose dos sintáxones (de acordo com Costa et al. (2012)). 

i. LLeemmnneettuumm  mmiinnoorriiss Oberdorfer ex Müller & Görs 1960. 
 

Descrição geral: comunidades de acropleustófitos (plantas não-enraizadas, flutuantes) 

dominadas por Lemna minor, formando tapetes à superfície em águas eutróficas a 

hipereutróficas, rica em íons e muitas vezes biologicamente contaminadas. 

Valor patrimonial e riscos: análogo ao anterior. 

Gestão e Conservação: análogo ao anterior. 
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G. Vegetação de salgados 

G.1.1. Bancos de areia com fanerogâmicas  

marinhas  e G.1.2. Outros sedimentos  

subtidais 

 

CLC Nível 5 

4.2.3.2.2 

 

Diretiva Habitats 

i. 1110pt1 

 

Correspondência fitossociológica 

i. CCyymmooddoocceeeettuumm  nnooddoossaaee Feldmann 1937.  
  

Sinfitossociologia: Geopermasigmetum de paúl. 

Diagnose dos sintáxones (de acordo com Neto et al. (2009)). 

i. CCyymmooddoocceeeettuumm  nnooddoossaaee Feldmann 1937. 
 

Descrição geral: associação dominada por Cymodocea nodosa, de fundos arenosos, 

sempre submersa por águas pouco profundas (3-4m de profundidade) e com corrente 

mais ou menos forte, mediterrânica e subtropical. 

Valor patrimonial e riscos: habitat desprovido de vegetal vascular, que se integra no 

código 1110, subtipo pt1. Dispõe-se em mosaico com os habitats 1140 “Lodaçais e 

areais a descoberto na maré baixa”, 1130 “Estuários” e, pontualmente, com o habitat 

1150 “Lagunas costeiras”. Os riscos associados a este habitat decorrem de (adaptado 

de ALFA, 2006): 
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• Dragagem de fundos marinhos, costeiros ou estuarinos; 

• Pesca ou apanha por artes ou métodos que perturbem o fundo; 

• Erosão costeira, designadamente através da não chegada de sedimentos aos 

estuários; 

• Poluição por efluentes não tratados e por águas de lastro; 

• Poluição por produtos poluentes (e.g. hidrocarbonetos) e acidentes envolvendo 

o seu derrame no mar (próximo da costa); 

• Obras de engenharia costeira (paredões, molhes, pontões e esporões) 

indutoras de alterações ao regime de correntes e à dinâmica sedimentar ou 

que impliquem a destruição direta do habitat; 

• Fundeação desordenada de embarcações de recreio; 

• Introdução de espécies exóticas invasoras; 

• Excesso de pesca e apanha de organismos marinhos;  

• Subida do nível do mar. 

Gestão e Conservação: a conservação deste habitat, tendo em vista a manutenção da 

sua área de ocupação, deverá contemplar as seguintes medidas (adaptado de ALFA, 

2006): 

• Controlo de espécies exóticas infestantes; 

• Condicionamento da pesca ou apanha por artes ou métodos que revolvam o 

fundo; 

• Condicionamento de dragagens; 

• Condicionamento de obras de engenharia costeira que modifiquem a dinâmica 

de sedimentos junto à costa ou que impliquem a destruição directa do habitat; 

• Promoção do tratamento das águas de lastro; 

• Reforço do controlo sobre o despejo de efluentes não tratados e de águas de 

lastro; 

• Incremento da qualidade e extensão do tratamento de efluentes urbanos e 

industriais; 

• Condicionamento de atividades subaquáticas, nomeadamente as dirigidas para 

a pesca, apanha ou extração; 
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• Ordenamento da fundeação de embarcações de recreio. 

 

 

 

 

G.2. Sapal 

G.2.1 Lodaçais 

 

CLC Nível 5 

4.2.3.2.2 

 

Diretiva Habitats 

i. 1130pt1 

ii. 1140pt1 

iii. 1140pt2 

iv. *1150 

 

Correspondência fitossociológica 

i. ZZoosstteerreettuumm  nnoollttiiii  Harmsen 1936.  
ii. EEnntteerroommoorrpphhoo  iinntteessttiinnaalliiddiiss--RRuuppppiieettuumm  mmaarriittiimmaaee  Westhoff ex Tüxen & Böckelmann 

1957.  
  

Sinfitossociologia: Geopermasigmetum halófito. 

Diagnose dos sintáxones (de acordo com Neto et al. (2009)). 

i. ZZoosstteerreettuumm  nnoollttiiii Harmsen 1936. 
 

Descrição geral: comunidade monoespecífica de Zostera noltii, atlântica, de estuários 

e costas arenosas ou limosas pouco profundas que ficam a descoberto durante a 

preia-mar. 

i. EEnntteerroommoorrpphhoo  iinntteessttiinnaalliiddiiss--RRuuppppiieettuumm  mmaarriittiimmaaee Westhoff ex Tüxen & Böckelmann 
1957. 
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Descrição geral: comunidades submersas todo o ano, constituídas por hidrófitos 

flutuantes ou enraizados na vasa. Caso a água seja salobra, desenvolve-se uma 

comunidade monoespecífica de Ruppia cirrhosa; caso seja doce, desenvolve-se uma 

comunidade de Chara sp. Localizam-se nas zonas pouco profundas da Lagoa de 

Santo André e poços conexos e, ocasionalmente, em corpos de água doce interiores. 

Valor patrimonial e riscos: a comunidade Zosteretum noltii integra os habitats 1140, 

subtipo pt2 e o 1130, subtipo pt1. A comunidade Enteromorpho intestinalidis-

Ruppietum maritimae integra o habitat 1140, subtipo pt1 e o prioritário 1150. As 

principais ameaças a esta comunidades são semelhantes às que a comunidade 

Cymodoceetum nodosae tem vindo a ser sujeita. 

Gestão e Conservação: análogo ao anterior.  

 

G.2.2 Sapal baixo e médio 

 

CLC Nível 5 

4.2.1.1.1 

4.2.1.1.2 

4.2.1.1.4 

 

Diretiva Habitats 

i. 1310 

ii. 1320 

iii. 1420pt1 

iv. 1420pt2 

v. 1420pt3 

vi. 1130 

vii. *1150 

viii. *1510. 

 

Correspondência fitossociológica 

i. SSaalliiccoorrnniieettuumm  ffrraaggiilliiss Géhu & Géhu-Franck 1984.  
ii. SSppaarrttiinneettuumm  mmaarriittiimmaaee Béguinot ex Corillion 1953.  
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iii. PPuucccciinneelllliioo  iibbeerriiccaaee--SSaarrccooccoorrnniieettuumm  ppeerreennnniiss  J.C. Costa in J.C. Costa, Lousã & 
Espírito Santo 1997 corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, 
Loidi, Lousã & Penas 2002 & nom. invers.  

iv. CCiissttaanncchhoo  pphheellyyppaaeeaaee--SSaarrccooccoorrnniieettuumm  ffrruuttiiccoossaaee  Géhu ex Géhu & Géhu-Franck 
1977 nom. mut. 

v. HHaalliimmiioonnoo  ppoorrttuullaaccooiiddiiss--SSaarrccooccoorrnniieettuumm  aallppiinnii  Rivas-Martínez & Costa 1984. 
vi. HHaalliimmiioonnoo  ppoorrttuullaaccooiiddiiss--SSaalliiccoorrnniieettuumm  rraammoossiissssiimmaaee J.C. Costa in J.C. Costa, Lousã 

& Espírito Santo 1996 corr. J.C. Costa in Silva Lusit. 12(1): 125, 2004. 
  

Sinfitossociologia: Geopermasigmetum halófito. 

Diagnose dos sintáxones (de acordo com Neto et al. (2009)). 

i. SSaalliiccoorrnniieettuumm  ffrraaggiilliiss Géhu & Géhu-Franck 1984. 
 

Descrição geral: vegetação de fenologia precoce (Julho a Agosto), em solos limosos 

ou limo-arenosos salinos a níveis baixos, sofrendo inundação diária, das costas 

atlânticas até ao Algarve, dominada por Salicornia fragilis. Esta associação está 

incluída nos habitats 1130 e 1310.  

ii. SSppaarrttiinneettuumm  mmaarriittiimmaaee Béguinot ex Corillion 1953. 
 

Descrição geral: associação de sapais e estuários atlânticos, sedimentos marinhos ou 

fluvio-marinhos mais ou menos finos (vasas ou areias), saturados e dominada por 

Spartina maritima (Figura 84 e Tabela 31). Esta associação está incluída nos habitats 

1130 e 1320.  

 

 
 

Figura 84 – Aspeto geral da comunidade Spartinetum maritimae Béguinot ex Corillion 1953. 
 

©©GGuutt iieerrrreess  ((22001100))  
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iii. PPuucccciinneelllliioo  iibbeerriiccaaee--SSaarrccooccoorrnniieettuumm  ppeerreennnniiss J.C. Costa in J.C. Costa, Lousã & 
Espírito Santo 1997 corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, 
Lousã & Penas 2002 & nom. invers. 
 

Descrição geral: associação mediterrânica, submersa bidiariamente pelas águas das 

marés, do sudoeste da Península Ibérica a sul do Estuário do Tejo, dominada por 

Sarcocornia perennis subsp. perennis acompanhada de Puccinellia iberica e Limonium 

vulgare ( 

Figura 85 – Aspeto geral da comunidade Puccinellio ibericae-Sarcocornietum perennis 

J.C. Costa in J.C. Costa, Lousã & Espírito Santo 1997 corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, 

Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002 & nom. invers.). Esta associação está 

incluída nos habitats 1130 e 1420, subtipo pt1.  

 
 

Figura 85 – Aspeto geral da comunidade Puccinellio ibericae-Sarcocornietum perennis J.C. 
Costa in J.C. Costa, Lousã & Espírito Santo 1997 corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-

González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002 & nom. invers.  
 

Tabela 31 – Spartinetum maritimae. 

Spartinetum maritimae Béguinot ex Corillion 1953 

(Spartinion maritimae, Spartinetalia alterniflorae, Spartinetea maritimae)  

Altitude (m) 1 4 0.5 0.5 0.5 6.5 1 0.5 0.5 

Superfície (m2) 8 10 10 10 10 10 10 10 10 

Grau de cobertura (%) 80 50 50 50 60 80 90 60 70 

©©GGuutt iieerrrreess  ((22001122))  
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Exposição (octante) N W NE N NE NE NE NE NE 

Nº. de espécies 2 1 1 1 1 1 3 3 2 

Nº. de Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Caraterísticas da associação e unidades superiores 

Spartina maritima 3 2 1 1 2 3 3 3 3 

Companheiras 

Halimione portulacoides 1 . . . . . 1 1 . 

Sarcocornia perennis subsp. perennis 2 . . . . . . 2 1 

Cistanche phelypaea . . . . . . + . . 

Puccinellia iberica 1 . . . . . . . . 
Local: 1 – Ilha do Cavalo (Herdade do Pinheiro) (INV. 20); 2 – Moinho das Mouriscas (Setúbal) 
(INV. 220); 3-5 – Carrasqueira (Comporta) (INV. 225-227);  6 – Herdade da Comporta 
(Comporta) (INV. 246); 7-9 – Rabo de Bacalhau (Herdade do Pinheiro) (INV. 40, 257 e 258). 
 

iv. CCiissttaanncchhoo  pphheellyyppaaeeaaee--SSaarrccooccoorrnniieettuumm  ffrruuttiiccoossaaee Géhu ex Géhu & Géhu-Franck 1977 
nom. mut. 
 

Descrição geral: associação litoral ibérica meridional e tingitana atlântica a sul do 

Estuário do Tejo, termomediterrânica, visitada bidiariamente pelas águas do mar, 

caraterizada por Sarcocornia fruticosa, Cistanche phelypaea e Halimione 

portulacoides. Esta associação está incluída nos habitats 1130 e 1420, subtipo pt2.  

v. HHaalliimmiioonnoo  ppoorrttuullaaccooiiddiiss--SSaarrccooccoorrnniieettuumm  aallppiinnii Rivas-Martínez & Costa 1984. 
 

Descrição geral: associação que ocupa uma posição mais elevada nos sapais 

costeiros que as comunidades de Sarcocornia perennis subsp. perennis do sudoeste 

da Península Ibéria e costas atlânticas de Marrocos, dominada por Sarcocornia 

perennis subsp. alpini e Halimione portulacoides ( 

Figura 86 – Aspeto geral da comunidade Halimiono portulacoidis-Sarcocornietum 

alpini Rivas-Martínez & Costa 1984. e Tabela 32). Esta associação está incluída nos 

habitats 1130 e 1420, subtipo pt3. Apresenta-se como a associação halófitica 

dominante no Estuário do Sado. 
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Figura 86 – Aspeto geral da comunidade Halimiono portulacoidis-Sarcocornietum alpini Rivas-
Martínez & Costa 1984. 

©©GGuutt iieerrrreess  ((22001111))  
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Tabela 32 – Halimiono portulacoidis-Sarcocornietum alpini. 

Halimiono portulacoidis-Sarcocornietum alpini Rivas-Martínez & Costa 1984  

(Sarcocornienion alpini, Sarcocornietalia fruticosae, Sarcocornietea fruticosae)   

Altitude (m) 0.4 1.5 2.8 6.7 0.5 0.5 0.5 4.8 3.8 2.2 0.5 6.7 6.3 0.5 0.5 1 1 0.8 0.3 

Superfície (m2) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Grau de cobertura (%) 90 70 70 70 90 60 90 60 90 60 60 70 60 60 70 70 80 80 50 

Exposição (octante) SE W W W N N N N E NE S S SE NE NE NE NE NE NE 

Nº. de espécies 5 5 7 5 8 4 11 4 8 5 7 6 5 4 4 4 6 8 3 

Nº. de Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Caraterísticas da associação e unidades superiores 

Sarcocornia perennis subsp. perennis 2 3 1 2 3 3 3 3 1 . . . . 3 3 3 3 3 3 

Halimione portulacoides 3 . 2 . 2 2 2 1 3 3 2 . 2 2 2 . 2 2 1 

Arthrocnemum macrostachyum 3 . 3 3 1 1 1 . 2 2 2 1 . . 2 . . . . 

Sarcocornia fruticosa . . . . . . 3 . . . 3 . 3 . . . . . . 

Cistanche phelypaea . . . . + . . . 1 + . 1 1 . . . 1 + 1 

Limonium vulgare . + . . . . . . . . . 1 . . . 1 . 1 . 

Myriolimon ferulaceum . . . . . . . . . . . 1 . . . . . + . 

Polygonum equisetiforme . . . . . . + . . . . . . . . . . . . 

Inula crithmoides . 1 . + . . . . . . . . . . . . . . . 

Suaeda vera 1 . . . . . 2 . 1 . . 3 . 1 . . 1 1 . 

Companheiras 

Suaeda splendens  . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . 

Atriplex halimus . 2 1 3 . . . . . . 2 . . . . 2 1 2 . 

Juncus maritimus + . 1 . . . . 1 1 . 1 . . . . . 2 1 . 

Salsola vermiculata subsp. vermiculata . + 1 2 + . + 2 1 2 1 . 1 . . . . . . 

Elytrigia elongata  . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Spartina maritima  . . . . 1 . + . . . . . . . 1 . . . . 

Artemisia caerulescens subsp. caerulescens . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 

Spergularia media . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 

Spartina versicolor  . . . . + . + . . . . . . . . . . . . 

Carpobrotus edulis  . . . . + . . . 1 1 + . + + . 1 . . . 
Local: 1-4 – Moinho das Mouriscas (Setúbal) (INV. 205, 218, 219 e 221); 5-7 – Carrasqueira (Comporta) (INV. 222-224); 8-10 – Herdade da Comporta (Comporta) (INV. 237, 244 e 245); 11-13 – Mitrena (Setúbal) (INV. 248, 241 e 242); 
14-19 – Herdade do Pinheiro (INV. 256, 259, 41, 42, 263 e 264). 
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vi. HHaalliimmiioonnoo  ppoorrttuullaaccooiiddiiss--SSaalliiccoorrnniieettuumm  rraammoossiissssiimmaaee J.C. Costa in J.C. Costa, Lousã & 
Espírito Santo 1996 corr. J.C. Costa in Silva Lusit. 12(1): 125, 2004. 
 

Descrição geral: associação pioneira mediterrânica do sudoeste da Península, desde o 

Tejo até ao Guadalquivir, em locais planos arenosos ou limosos saturados dos níveis 

baixos dos sapais inundados diariamente, termomediterrânica, caraterizada por 

Salicornia ramosissima, Suaeda albescens e Puccinellia iberica. Esta associação está 

incluída no habitat 1130 e nos habitats prioritários 1150 e 1510.  

Valor patrimonial e riscos: o valor destas comunidades vegetais é confirmado pela sua 

incorporação em diversos habitats da Rede Natura 2000. Sendo os sapais do Estuário 

do Sado um dos habitats com maior biodiversidade e de extrema importância para 

diversos animais marinhos e estuarinos (e.g. garça-branca-pequena, gaivota-de-patas-

amarela, íbis-preta, colhereiro, entre outras), revela-se decisiva a articulação com 

algumas atividades humanas (Salicultura, Agricultura e Pescas sustentáveis), de forma 

a contribuir para o equilíbrio deste ecossistema.  

A subida do nível do mar, em consequência do aquecimento global, tem vindo a ser 

apontado como um dos principais impactos para os ecossistemas do litoral (praias, 

dunas, arribas e sapais) (Moreira, 1992; Eliot et al,. 1999; Miller et al., 2001; van 

Wijnen & Bakker, 2001; Wu et al., 2002; Kumar, 2006; Cahoon et al., 2006; Ferreira et 

al., 2008; Vafeidis et al., 2008; Marfai & King, 2008). Neste particular, os estuários (e.g. 

Tejo e Sado) e as lagunas costeiras (e.g. Aveiro e da Ria Formosa) são os 

ecossistemas que apresentam uma maior vulnerabilidade face aos efeitos da subida 

do nível do mar, e onde os aspectos socioeconómicos negativos decorrentes poderão 

adquirir maior expressão nas próximas décadas (IPCC, 2007; Ferreira et al., 2008). Os 

estudos de Gutierres et al. (2013b, 2014a)32, comprovam que no Estuário do Sado 

domina a dinâmica de recuo tanto do sapal alto como do sapal baixo, com diminuição 

da sua área de ocupação, e só de forma muito marginal e limitada se verifica um 

aumento na área ocupada pelo sapal baixo. Embora se confirme que o fenómeno de 

recuo acelerado dos sapais em todo o Estuário do Sado, correlacionado com a subida 

do nível do mar, é um fenómeno recorrente, existe no atual processo um dado novo, 

visto que a ocupação antrópica das margens do estuário não facilita o fornecimento de 

sedimentos e, por outro lado, impossibilita a expansão dos sapais para o interior do 

continente ( 

                                                           
32 A descrição detalhada sobre a análise da dinâmica espaciotemporal dos ecossistemas de sapal do 
Estuário do Sado pode ser consultada em Gutierres et al. (2014a, no prelo) e em Gutierres et al. (2013b).  
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Figura 87 – Ilustração de intervenções que resultaram na destruição directa do habitat 

de sapal baixo e médio através de construções (enrocamentos).). 

 

 
 

Figura 87 – Ilustração de intervenções que resultaram na destruição directa do habitat de sapal 
baixo e médio através de construções (enrocamentos). 

 

De facto, os sapais encontram-se entre os habitats em perigo, devido também, ao 

crescimento urbano, agrícola e industrial, sendo actualmente um espaço bastante 

mais reduzido do que foi no passado, devendo por isso ser protegido. 

Gestão e Conservação: as ações de conservação desta comunidade está diretamente 

dependente da ação antrópica. Deste modo, para uma melhoria do seu estado de 

conservação, é aconselhável condicionar: a apanha na área ocupada por estas 

comunidades vegetais, por artes ou métodos que revolvam o substrato; dragagens no 

Estuário; o despejo de efluentes não tratados e de águas de lastro; o acesso de 

pessoas e veículos e obras que impliquem a destruição direta do habitat (adaptado de 

ALFA, 2006).  

 

 

©©GGuutt iieerrrreess  ((22001111))  
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G.2.3 Sapal alto 

 

CLC Nível 5 

4.2.1.2 

 

Diretiva Habitats 

i. 1130 

ii. 1420pt4 

iii. 1420pt5 

iv. 1420pt7 

 

Correspondência fitossociológica 

i. IInnuulloo  ccrriitthhmmooiiddiiss--AArrtthhrrooccnneemmeettuumm  mmaaccrroossttaacchhyyii  
  Fontes ex Géhu & Géhu-Franck 1977. 

ii. IInnuulloo  ccrriitthhmmooiiddiiss--MMyyrriioolliimmeettuumm  ffeerruullaacceeii Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, 
Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 nom. mut. prop.  

iii. CCiissttaanncchhoo  pphheellyyppaaeeaaee--SSuuaaeeddeettuumm  vveerraaee Géhu & Géhu-Franck 1977. 
  

Sinfitossociologia: Geopermasigmetum halófito. 

Diagnose dos sintáxones (de acordo com Neto et al. (2009)). 

ii..  IInnuulloo  ccrriitthhmmooiiddiiss--AArrtthhrrooccnneemmeettuumm  mmaaccrroossttaacchhyyii  Fontes ex Géhu & Géhu-Franck 
1977.  

 

Descrição geral: associação fortemente halófila, termomediterrânica, de zonas altas 

dos sapais sujeitas a grandes variações de salinidade no lençol freático, mas não 

suporta inundações prolongadas, desde o Tejo até Cádiz, caraterizada por 

Arthrocnemum macrostachyum. Esta associação está incluída nos habitats 1130 e 

1420, subtipo pt4.  

iiii..  IInnuulloo  ccrriitthhmmooiiddiiss--MMyyrriioolliimmeettuumm  ffeerruullaacceeii Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, 
Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 nom. mut. prop.  

 

Descrição geral: associação halonitrófila de sapais secos ou arribas marítimas, 

termomediterrânica, Lusitano-Andaluza Litoral dominada por Myriolimon ferulaceum 
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acompanhado de Frankenia laevis var. laevis. Esta associação está incluída nos 

habitats 1130 e 1420, subtipo pt7.  

 

iiiiii..  CCiissttaanncchhoo  pphheellyyppaaeeaaee--SSuuaaeeddeettuumm  vveerraaee Géhu & Géhu-Franck 1977.  
 

Descrição geral: comunidade de locais altos dos sapais costeiros nitrofilizados pelos 

depósitos de detritos trazidos pela preia-mar, desde o Tejo até à Província corológica 

Murciano-Almeriense, caraterizada por Suaeda vera subsp. vera e Cistanche 

phelypaea. Esta associação está incluída nos habitats 1130 e 1420, subtipo pt5.  

Valor patrimonial e riscos: análogo ao anterior. 

Gestão e Conservação: análogo ao anterior.  

 

G.2.4 Juncais de salgados 

 

CLC Nível 5 

4.2.1.3 

 

Diretiva Habitats 

i. 1410 

ii. 1130 

ix. *1150 

 

Correspondência fitossociológica 

i. PPoollyyggoonnoo  eeqquuiisseettiiffoorrmmiiss--JJuunncceettuumm  mmaarriittiimmii  J.C.  
Costa in J.C. Costa, Lousã & Espírito Santo 1997.  

ii. LLiimmoonniioo  vvuullggaarriiss--JJuunncceettuumm  ssuubbuullaattii J.C. Costa,   
Neto, T. Almeida & Lousã in J.C. Costa, Arsénio, Monteiro-Henriques, E. Pereira, T. 
Almeida & Izco in J. of Coastal Res. SI 56: 1343, 2009.  

 

Sinfitossociologia: Geopermasigmetum halófito. 

Diagnose dos sintáxones (de acordo com Neto et al. (2009)). 

i. PPoollyyggoonnoo  eeqquuiisseettiiffoorrmmiiss--JJuunncceettuumm  mmaarriittiimmii J.C. Costa in J.C. Costa, Lousã & Espírito 
Santo 1997. 
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Descrição geral: juncal termomediterrânico, que se distribui desde o Guadalquivir até 

ao Mondego, presidido por Juncus maritimus. Esta associação está incluída nos 

habitats 1130, *1150 e 1410. 

ii. LLiimmoonniioo  vvuullggaarriiss--JJuunncceettuumm  ssuubbuullaattii J.C. Costa, Neto, T. Almeida & Lousã in J.C. 
Costa, Arsénio, Monteiro-Henriques, E. Pereira, T. Almeida & Izco in J. of Coastal Res. 
SI 56: 1343, 2009. 
 

Descrição geral: associação dominada por Juncus subulatus, em depressões ou 

salinas abandonadas, inundada por um período mais ou menos longo pelas água 

salobra derivadas das chuvas de Outono e Inverno, e completamente seca durante o 

verão. Esta nova associação descrita por Costa et al. (2009) está incluída nos habitats 

1130 e 1410. 

 

G.3. Salinas e caminhos salobros 

 

CLC Nível 5 

4.2.2.1 

4.2.2.2 

 

Diretiva Habitats 

i. 1430 

ii. 1310pt2 

iii. 1310pt3 

iv. 1310pt4 

v. 1130 

Correspondência fitossociológica 

i. FFrraannkkeenniioo  llaaeevviiss--SSaallssoolleettuumm  vveerrmmiiccuullaattaaee J.C. Costa in J.C. Costa, Lousã & Espírito 
Santo 1997. 

ii. SSuuaaeeddoo  sspplleennddeennttiiss--SSaallssoolleettuumm  ssooddaaee Br.-Bl. ex Br. Bl., Roussine & Nègre 1952.  
iii. PPaarraapphhoolliiddoo  iinnccuurrvvaaee--FFrraannkkeenniieettuumm  ppuullvveerruulleennttaaee  Rivas-Martínez ex Castroviejo & 

Porta 1976.  
iv. PPoollyyppooggoonnoo  mmaarriittiimmii--HHoorrddeeeettuumm  mmaarriinnii Cirujano 1981.  
v. DDaammaassoonniioo  bboouurrggaaeeii--CCrryyppssiieettuumm  aaccuulleeaattaaee Rivas Martínez & Costa in Rivas 

Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 corr. V. Silva & J.C. Costa hoc loco. 
vi. BBoollbboosscchhooeennoo  ccoommppaaccttii--SScciirrppeettuumm  lliittoorraalliiss  (Br.-Bl. In Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) 

O. Bolòs 1962 nom. mut. 
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Sinfitossociologia: Geopermasigmetum halófito. 

Diagnose dos sintáxones (de acordo com Neto et al. (2009) e Costa et al. (1996)). 

i. FFrraannkkeenniioo  llaaeevviiss--SSaallssoolleettuumm  vveerrmmiiccuullaattaaee J.C. Costa in J.C. Costa, Lousã & Espírito 
Santo 1997. 

 

Descrição geral: comunidade halonitrófila de margem de sapais, salinas e arribas, 

Lusitano-Andaluza Litoral, termomediterrânica, seca, caraterizada por Salsola 

vermiculata subsp. vermiculata, Suaeda vera, Frankenia laevis var. laevis e Atriplex 

halimus. Esta associação está incluída no habitat 1430. 

ii. SSuuaaeeddoo  sspplleennddeennttiiss--SSaallssoolleettuumm  ssooddaaee Br.-Bl. ex Br. Bl., Roussine & Nègre 1952. 
 

Descrição geral: associação de terófitos suculentos, de fenologia vernal-outonal, em 

solos argilosos salinos húmidos revolvidos e nitrificados, de distribuição mediterrânica, 

tem o seu limite setentrional no Estuário do Tejo, caraterizada por Salsola soda e 

Suaeda splendens. Esta associação está incluída no habitat 1310, subtipo pt2. 

iii. PPaarraapphhoolliiddoo  iinnccuurrvvaaee--FFrraannkkeenniieettuumm  ppuullvveerruulleennttaaee Rivas-Martínez ex Castroviejo & 
Porta 1976. 
 

Descrição geral: associação de terófitos efémeros, de caráter ligeiramente nitrofílico 

que pode ser encontrada após a dessecação, em charcos e depressões salgadas 

argilosas, temporariamente inundadas e pastadas durante a época seca. Comunidade 

de plantas anuais de aspeto graminóide e de pequenas dimensões que pode ser 

observada na Primavera e no Outono. A sua área de distribuição é a região 

mediterrânica ocidental tanto litoral como continental. Esta associação está incluída no 

habitat 1310, subtipo pt3. 

iv. PPoollyyppooggoonnoo  mmaarriittiimmii--HHoorrddeeeettuumm  mmaarriinnii Cirujano 1981. 
 

Descrição geral: arrelvado terofítico subnitrófilo de salinas e depressões inundadas por 

águas salobras, do oeste e sudoeste da Península Ibérica, dominada por Hordeum 

marinum, Polypogon maritimus e Parapholis filiformis. Esta associação está incluída 

no habitat 1310, subtipo pt3. 

v. DDaammaassoonniioo  bboouurrggaaeeii--CCrryyppssiieettuumm  aaccuulleeaattaaee Rivas Martínez & Costa in Rivas Martínez, 
Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 corr. V. Silva & J.C. Costa hoc loco. 
 

Descrição geral: associação de distribuição Lusitano-Andaluza Litoral, de pequenos 

terófitos, dominada por Crypsis aculeata, que se desenvolve em solos mais ou menos 

salinos, algo argilosos, de margem de salinas e sapais e que secam de Verão. Esta 

associação está incluída no habitat 1310, subtipo pt4. 
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vi. BBoollbboosscchhooeennoo  ccoommppaaccttii--SScciirrppeettuumm  lliittoorraalliiss (Br.-Bl. In Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) 
O. Bolòs 1962 nom. mut. 
 

Descrição geral: comunidade mediterrânica ocidental, dominada por Bolboschoenus 

maritimus var. compactus, de depressões e salinas abandonadas, que sofreram um 

período longo de inundação por água salobras, a sul do Tejo. Esta associação está 

incluída no habitat 1130. 

Valor patrimonial e riscos: os riscos associados a estas comunidades vegetais 

decorrem de (adaptado de ALFA, 2006): 

• Expansão urbano-turística, designadamente através de construções, aterros, 

abertura ou alargamento de estradas e caminhos, implicando a destruição 

directa do habitat; 

• Abandono da actividade pastoril nas zonas altas do sapal; 

• Abandono de fabrico de sal nas salinas; 

• Transformação de salinas em tanques de piscicultura; 

• Subida do nível do mar. 

Gestão e Conservação: a conservação destes habitats, tendo em vista a manutenção 

da sua área de ocupação, deverá contemplar as seguintes medidas (adaptado de 

ALFA, 2006): 

• Condicionamento da expansão urbano-turística e a edificação ou instalação de 

estruturas, nomeadamente quando tal implique a destruição direta do habitat; 

• Promoção do pastoreio extensivo das zonas altas do sapal; 

• Promoção da produção de sal nas salinas existentes; 

• Interdição da transformação de salinas em tanques de piscicultura (como 

recomendado pela Convenção de Ramsar). 
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H. Vegetação exótica, sinantrópica, cultivada ou in vasora 

H.1. Eucaliptais 

 

CLC Nível 5 

3.1.1.1.8 

3.1.1.2.25 

3.1.3.1.31 

 

Diretiva Habitats: não se aplica. 

 

Correspondência fitossociológica: não se aplica. 

 

Sinfitossociologia: não se aplica. 

 

Descrição geral: outros tipos de coberto arbóreo, de um modo geral sem interesse 

para a conservação da natureza. Esporadicamente, esta unidade pode ter no sob-

coberto versões alteradas ou empobrecidas dos habitats considerados ou espécies 

RELAPE. 

Valor patrimonial e riscos: não se aplica. 

Gestão e Conservação: não se aplica. 
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H.2. Acaciais 

 

CLC Nível 5 

3.2.3.17 

 

Diretiva Habitats: não se aplica. 

 

Correspondência fitossociológica: não se aplica. 

 

Sinfitossociologia: não se aplica. 

 

Descrição geral: análogo ao anterior. 

 

Valor patrimonial e riscos: consultar o descrito  

para a unidade A1 e A2. 

 

Gestão e Conservação: não se aplica. 

 

H.3. Vegetação sinantrópica 

 

CLC Nível 5 

3.3.1.6 

3.3.3 

 

Diretiva Habitats: não se aplica. 

 

Correspondência fitossociológica: (de acordo com 

Neto et al. (2009)). 

i. DDiittttrriicchhiioo  vviissccoossaaee--PPiippttaatthheerreettuumm  mmiilliiaacceeii A. & O.  
Bolòs ex O. Bolòs 1957 nom. mut. 
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ii. EEmmiiccii  ssppiinnoossaaee--MMaallvveettuumm  ppaarrvviifflloorraaee Rivas-  
Martínez in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo &  
E. Valdés 1980. 

iii. AAnnaaccyycclloo  rraaddiiaattii--HHoorrddeeeettuumm  lleeppoorriinnii O. Bolòs & Rivas Martínez in Rivas-Martínez 
1978.  

 

Sinfitossociologia: não se aplica. 

Diagnose dos sintáxones (de acordo com Neto et al. (2009)). 

i. DDiittttrriicchhiioo  vviissccoossaaee--PPiippttaatthheerreettuumm  mmiilliiaacceeii A. & O. Bolòs ex O. Bolòs 1957 nom. mut. 
 

Descrição geral: comunidade viária e de campos agrícolas abandonados, 

termomediterrânica, sub-húmida, formada por Dittrichia viscosa subsp. revoluta, 

Piptatherum miliaceum subsp. miliaceum, Foeniculum vulgare subsp. piperitum, 

Cichorium intybus, Picris echioides, Conyza spp., etc. 

ii. EEmmiiccii  ssppiinnoossaaee--MMaallvveettuumm  ppaarrvviifflloorraaee Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa, 
Castroviejo & E. Valdés 1980. 

 

Descrição geral: associação de solos arenosos muito nitrofilizados, de áreas urbanas 

ou rurais submetidas a uma forte acção antrópica, termomediterrânica, do sudoeste da 

Península Ibérica, caraterizada por Malva parviflora, Emex spinosa, Urtica urens e 

Arctotheca calendula. 

iii. AAnnaaccyycclloo  rraaddiiaattii--HHoorrddeeeettuumm  lleeppoorriinnii O. Bolòs & Rivas Martínez in Rivas-Martínez 
1978. 

 

Descrição geral: associação termomediterrânica, sub-húmida, viária, do sudoeste da 

Península Ibérica, em que são comuns Hordeum murinum subsp. leporinum, 

Anacyclus radiatus, Lolium rigidum, Erodium moschatum, Bromus diandrus, Plantago 

lagopus, Chrysanthemum coronarium var. coronarium (em solos calcários), Arctotheca 

calendula (em solos arenosos), etc.. 

Valor patrimonial e riscos: não se aplica. 

Gestão e Conservação: não se aplica. 
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H.4. Culturas agrícolas 

 

CLC Nível 5 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.2.1 

2.1.2.2.1 

2.1.3.1 

2.1.3.2 

2.2.1 

2.3.1.2 

2.3.1.5 

2.4.2 

2.4.2.3 

3.2.1.2.1 

 

Diretiva Habitats: não se aplica. 

 

Correspondência fitossociológica: não se aplica. 

 

Sinfitossociologia: não se aplica. 

 

Descrição geral: conjunto de espaços ou áreas com caraterísticas adequadas à 

actividade agrícola. Esta unidade inclui (Guiomar et al., 2009): 

• Terras aráveis com culturas anuais cerealíferas, forrageiras ou industriais, de 

sequeiro, de regadio e culturas em campos inundados tais como arrozais (em 

exploração e abandonados); 

• Culturas permanentes, onde se incluem pomares, olivais, vinhas e sistemas 

mistos de culturas permanentes, de regadio e de sequeiro; 
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• Pastagens onde se enquadram prados higrofílicos, mesofílicos e xerofílicos e 

ainda pastagens permanentes; 

• Zonas agrícolas heterogéneas, que abrangem associações de culturas anuais 

com culturas permanentes e sistemas culturais e parcelares complexos; 

• Espaços agro-florestais, espaços agro-silvo-pastoris com caraterísticas 

marcadamente multifuncionais, que incluem também espaços desta natureza 

deixados ao abandono. 

Valor patrimonial e riscos: não se aplica. 

Gestão e Conservação: não se aplica. 

 

H.5. Choupais 

 

CLC Nível 5 

3.1.1.3.3 

 

Diretiva Habitats: não se aplica. 

 

Correspondência fitossociológica: não se aplica. 

 

Sinfitossociologia: não se aplica. 

 

Descrição geral: análogo à unidade H1. 

 

Valor patrimonial e riscos: não se aplica. 

Gestão e Conservação: não se aplica. 
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H.6. Formações de chorão 

 

CLC Nível 5 

3.3.1.2.4 

3.3.1.3.3 

 

Diretiva Habitats: não se aplica. 

 

Correspondência fitossociológica: não se aplica. 

 

Sinfitossociologia: não se aplica. 

 

Descrição geral: formações compactas da espécie  

exótica Carpobrotus edulis, sendo muito comum nos sistemas dunares móveis, de 

dunas penestabilizadas e estabilizadas e arribas areníticas e conglomeráticas do arco 

Tróia-Sines, colonizando ainda clareiras de matos psamófilos, pinhais disclimácicos e 

bermas de caminhos. Destaca-se a forte presença desta formação no sistema dunar 

envolvente à Lagoa de Santo André.  

 

Valor patrimonial e riscos: consultar o descrito para a unidade A1 e A2. 

 

Gestão e Conservação: não se aplica. 
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I. Vegetação halocasmófila 

 

CLC Nível 5 

3.3.2.1 

 

Diretiva Habitats 

i. 1240 

Correspondência fitossociológica 

i. DDaaccttyylloo  mmaarriinnaaee--AArrmmeerriieettuumm  mmaajjoorriiss Neto,  
Capelo, Caraça & J.C. Costa 2001. 

 

Sinfitossociologia: Geopermasigmetum rupicola. 

Diagnose dos sintáxones (de acordo com Neto et al.  

(2009). 

i. DDaaccttyylloo  mmaarriinnaaee--AArrmmeerriieettuumm mmaajjoorriiss Neto, Capelo, Caraça & J.C. Costa 2001. 
 

Descrição geral: associação das arribas areníticas plio-plistocénicas sadenses (Figura 

88) caraterizada por Armeria pungens subsp. major, Crithmum maritimum, Plantago 

coronopus subsp. occidentalis ( 

Figura 89 – Aspeto geral da comunidade Dactylo marinae-Armerietum majoris Neto, 

Capelo, Caraça & J.C. Costa 2001.), Dactylis marina, Spergularia rupicola, Daucus 

halophilus e ausência de Limonium spp.  

Valor patrimonial e riscos: comunidade que integra o habitat 1240. Trata-se de uma 

comunidade aerohalófita e com caráter pioneiro, que coloniza as arribas talhadas nos 

materiais plio-plistocénicos (arenitos e conglomerados vermelhos), entre a praia do 

Pego e Sines. O valor natural desta comunidade é muito elevado pela presença do 

endemismo lusitano Daucus halophilus e do endemismo ibérico Plantago coronopus 

subsp. occidentalis. As ameaças a este habitat decorrem da grande instabilidade 

destas arribas, consequência do abarrancamento provocado pela erosão subaérea e à 

acção da ondulação, tal como de construções de infraestruturas junto às arribas, 

designadamente habitações, estradas e caminhos. 

Gestão e Conservação: a conservação deste habitat, tendo em vista a manutenção da 

sua área de ocupação, deverá contemplar o controlo do acesso pedonal às arribas, 

através da definição de trilhos e do reforço da fiscalização orientada para a deteção de 
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construção nas arribas, instalação de infraestruturas e abertura ou alargamento de 

estradas e caminhos (adaptado de ALFA, 2006). 

 
 

Figura 88 – Arriba arenítica plio-plistocénica da Praia da Aberta Nova (Costa Terra).  
 

©©GGuutt iieerrrreess  ((22001111))  
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Figura 89 – Aspeto geral da comunidade Dactylo marinae-Armerietum majoris Neto, Capelo, 
Caraça & J.C. Costa 2001.  

J. Áreas Sociais 

 

CLC Nível 5 

1.1.1.1 

1.1.1.2 

1.1.2.1 

1.1.2.2 

1.1.2.3 

1.2.1.1.2 

1.2.4.2.1 

Diretiva Habitats: não se aplica. 

 

Correspondência fitossociológica: não se aplica. 

 

Sinfitossociologia: não se aplica. 

 

©©GGuutt iieerrrreess  ((22001111))  
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Descrição geral: Incluem-se nesta classe superfícies artificializadas, destinadas a 

atividades relacionadas com as sociedades humanas (Caetano et al., 2006), na 

generalidade com elevado grau de impermeabilização, tais como (adaptado de 

Guiomar et al., 2009):  

• Tecido urbano contínuo com construção predominantemente vertical, com 

construção predominantemente horizontal e ainda com estacionamentos e 

logradouros; 

• Tecido urbano descontínuo, onde se enquadram espaços peri-urbanos, 

habitações rurais e edificações dispersas; 

• Rede de auto-estradas, estradas, estradões (vias terrestres geralmente de 

terra batida) e ferrovias, bem como equipamentos associados, com largura 

mínima de 10m; 

• Estaleiros navais e docas secas, que incluem zonas, equipamentos e infra-

estruturas destinados à construção e reparação naval; 

• Marinas e locais destinados ao parqueamento de barcos de recreio, e serviços 

e equipamentos associados, portos de recreio e desporto e porto de pesca 

(Figura 90); 

• Zonas artificializadas ou áreas naturais aproveitadas para uso recreativo e de 

lazer. Incluem-se os parques verdes urbanos, equipamentos de desporto e de 

lazer, equipamentos culturais, etc. (e.g. Tróia Resort); 

• Espaços em desenvolvimento construtivo (e.g. campos de golfe na Herdade da 

Comporta), escavações e estaleiros, e inclui instalações públicas e industriais, 

infra-estruturas da rede rodoviária ou ferroviária, entre outras, desde que em 

construção; 

• Aeródromos que são superfícies apetrechadas para as manobras das 

aeronaves de pequena e média dimensão, sejam eles comerciais ou de 

recreio, ou utilizados para fins agrícolas ou florestais, incluindo pistas, 

terminais, estacionamentos e hangares (existente na Herdade do Pinheiro); 

• Unidades industriais isoladas não enquadráveis nas áreas urbanas ou 

urbanizáveis (e.g. Sutol-Indústrias Alimentares Lda. em Alcácer do Sal. Moinho 

da Ordem). 

Valor patrimonial e riscos: não se aplica. 
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Gestão e Conservação: não se aplica. 

 

 

Figura 90 – Porto palafita da Carrasqueira. 

2.4.3. Esquema sintaxonómico 
 

Segundo Costa et al. (2012), em termos sintaxonómicos, as comunidades vegetais 

estudadas foram as seguintes: 

I QUERCETEA ILICIS  Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950. 
A. Quercetalia ilicis  Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975. 

A.1. Quercion broteroi  Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 em. Rivas-Martínez 
1975 corr. V. Fuente 1986. 

A.1.a. Quercenion broteroi  Rivas-Martínez 1987. 
    1. Ulici welwitschiani-Quercetum broteroi  Vila-Viçosa, P. 

Mendes, Del Rio, C. Meireles, Quinto-Canas, Arsénio & Pinto-Gomes in 
Plant Biosyst. 146(1): 5, 2012. 

A.2. Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris Barbéro, Quézel & Rivas-
Martínez in Rivas-Martínez, Costa & Izco 1986. 

A.2.a. Querco rotundifoliae-Oleenion sylvestris . 
2. Aro neglecti-Quercetum suberis  Rivas-Martínez & Díez 

Garretas in Itinera Geobot. 18(2): 426, 2011. 
A.2.b. Quercenion rivasmartinezii-suberis  Capelo suball. nova hoc. 

3. Asparago aphylli-Quercetum suberis J.C. Costa, Capelo, 
Lousã & Espírito Santo 1996. 

B. Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni  Rivas-Martínez 1975. 
B.1. Asparago albi-Rhamnion oleoidis  Rivas-Goday ex Rivas-Martínez 1975. 

©©GGuutt iieerrrreess  ((22001111))  
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4. Asparago aphylli-Myrtetum communis  Rivas-Martínez, 
Cantó, Fernández-González & Sánchez-Mata ex J.C. Costa, 
Lousã & Espírito Santo 1997. 

B.2. Juniperion turbinatae  Rivas-Martínez 1975 corr. 1987. 
5. Daphno gnidii-Juniperetum navicularis  Rivas Martínez, 

Lousã, T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 1990. 
6. Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae  Rivas-

Martínez ex Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernández-
González & J.C. Costa 1990. 

B.3. Rubio longifoliae-Coremion albi  Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, 
Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980. 

7. Rubio longifoliae-Corematetum albi  Rivas-Martínez in Rivas-
Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980. 

B.4. Quercion lusitanicae  Barbero, Quézel & Rivas-Martínez 1981 nom. Mut. 
8. Erico scopariae-Quercetum lusitanicae  Rothmaler ex Br.-Bl., 

P. Silva & Rozeira 1964. 
9. Junipero navicularis-Quercetum lusitanicae  (Rothmaler 

1954) Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernández-González & 
J.C. Costa 1990. 

B.5. Ericion arboreae  Rivas-Martínez 1987. 
B.5.a. Ericenion arboreae  Rivas-Martínez 1975. 

10. Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis  Rivas Goday & 
Galiano in Rivas Goday et al. 1959. 

II ALNETEA GLUTINOSAE  Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946.  
A. Alnetalia glutinosae  Tüxen 1937. 

A.1. Alnion glutinosae Malcuit 1929.  
A.1.a. Salici atrocinereae-Alnenion glutinosae  Rivas-Martínez, T.E. 

Díaz & F. Prieto in Itinera Geobot. 18(2): 466, 2011. 
11. Carici lusitanicae-Salicetum atrocinereae  Neto, Capelo, J.C. 

Costa & M. Lousã 1996. 
12. Viti sylvestris-Salicetum atrocinereae  Rivas-Martínez & 

Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 
corr. Rivas-Martínez in Itinera Geobot. 18(1): 338, 2011. 

III NERIO-TAMARICETEA  Br.-Bl. & O. Bolòs 1958. 
A. Tamaricetalia africanae  Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 em Izco, Fernández González 

& Molina 1984. 
A.1. Tamaricion africanae  Br.-Bl. & O. Bolòs 1958. 

13. Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae  Rivas-
Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. 
Valdés 1980. 

IV RHAMNO CATHARTICAE-PRUNETEA SPINOSAE  Rivas Goday & Borja ex Tüxen 
1962. 

A. Prunetalia spinosae  Tüxen 1952. 
A.1. Pruno spinosae-Rubion ulmifolii  O. Bolòs 1954. 

A.1.a. Rosenion carioti-pouzinii  Arnaiz ex Loidi 1989. 
14. Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii  Rivas-Martínez, 

Costa, Castroviejo & Valdés 1980. 
V CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI  Rivas-Martínez 1974. 

A. Cytisetalia scopario-striati  Rivas-Martínez 1974. 
A.1. Retamion monospermae  Rivas-Martínez & Cantó 2002. 

15. Pycnocomono rutifolii-Retametum monospermae  Pérez-
Chicano 1983. 

VI CALLUNO VULGARIS-ULICETEA MINORIS  Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadač 
1944. 



 

Capítulo II | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios 
Estuário do Sado e Comporta/Galé  

267 

 

A. Calluno-Ulicetalia minoris  Quantin ex Tüxen 1937. 
A.1. Ericion umbellatae  Br.-Bl., P. Silva, Rozeira & Fontes 1952 em. Rivas-
Martínez 1979. 

A.1.a. Ericenion umbellatae  Rivas-Martínez 1979. 
16. Erico umbellatae-Ulicetum welwitschiani  Capelo, J.C. 

Costa, Neto & Lousã in J.C. Costa, Capelo, Neto, Espírito Santo 
& Lousã 1997. 

A.3. Genistion micrantho-anglicae  Rivas-Martínez 1979. 
17. Cirsio welwitschii-Ericetum ciliaris  Neto, Capelo, J.C. Costa 

& Espírito Santo in Neto, Capelo, J.C. Costa & Lousã 1996. 
VII CISTO-LAVANDULETEA  Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940. 

A. Stauracantho genistoidis-Halimietalia commutati  Rivas-Martínez, Lousã, 
T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 1990. 

A.1. Coremation albi  Rothmaler 1943. 
18. Thymo capitellati-Stauracanthetum genistoidis  (Rothmaler 

1954) Rivas-Martínez, T.E. Díaz & Fernández-González 1990. 
19. Thymo camphorati-Stauracanthetum spectabilis  

(Rothmaler 1954) Rivas-Martínez, T.E. Díaz & Fernández-
González 1990. 

VIII MOLINIO-ARRHENATHERETEA  Tüxen 1937. 
A. Molinietalia caeruleae  Koch 1926. 

A.1. Juncion acutiflori  Br.-Bl. in Br.-Bl. & Tüxen 1952. 
20. Cirsio palustris-Juncetum rugosi  Neto, Capelo, J.C. Costa & 

Lousã 1996. 
21. Juncetum rugoso-effusi  Rivas-Martínez & Costa in Rivas-

Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980. 
B. Holoschoenetalia vulgaris  Br.-Bl. ex Tchou 1948. 

B.1. Molinio arundinacea-Holoschoenion vulgaris  Br.-Bl. ex Tchou 1948. 
B.1.a. Brizo minoris-Holoschoenenion vulgaris  (Rivas Goday 1964) 

Rivas Martínez in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980. 
22. Galio palustris-Juncetum maritimi  Rivas-Martínez & Costa 

in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980. 
23. Holoschoeno-Juncetum acuti  Rivas-Martínez & Costa in 

Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980. 
C. Plantaginetalia majoris  Tüxen & Preising in Tüxen 1950. 

C.1. Paspalo-Polypogonion viridis  Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 
nom. mut. 

C.1.a. Paspalo distichi-Polypogonenion viridis  Rivas Martínez, 
Fernández González & Loidi in Itinera Geobot. 18(1): 300, 2011. 

24. Paspaletum dilatato-distichi  Herrera & F. Prieto in T.E. Díaz 
& F. Prieto 1994. 

25. Ranunculo scelerati-Paspaletum paspalodis  Rivas Goday 
1964 corr. Peinado, Bartolomé, Martínez-Parras & Ollala 1988. 

C.2. Trifolio fragiferi-Cynodontion dactyli  Br.-Bl. & O. Bolòs 1958. 
26. Trifolio resupinati-Caricetum chaetophyllae  Rivas Martínez 

& Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980. 
IX TUBERARIETEA GUTTATAE  (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas 
Goday & Rivas-Martínez 1963 em. Rivas-Martínez 1978 nom. mut. 

A. Malcolmietalia  Rivas Goday 1958. 
A.1. Hymenocarpo hamosi-Malcolmion trilobae  Rivas Goday 1958 em. 
Rivas-Martínez 1978 nom. mut. 

27. Corynephoro macrantheri-Arenarietum algarbiensis  P. 
Silva & Teles ex Rivas-Martínez & Izco 2002. 

B. Cutandietalia maritimae  Rivas-Martínez, Díez Garretas & Asensi 2002. 
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B.1. Linarion pedunculatae  Díez Garretas, Asensi & Esteve in Díez Garretas 
1984. 

28. Herniario algarvicae-Linarietum ficalhoanae  Díez Garretas 
1984. 

B.2. Corynephorion maritimi  J.C. Costa, Pinto-Gomes, Neto & Rivas-Martínez 
all. nova hoc loco. 

29. Herniario maritimae-Corynephoretum maritimi  Pinto-
Gomes, P. Ferreira, Cano & S. Mendes in Acta Bot. Gallica 
153(3): 344, 2006. 

X GALIO-URTICETEA  Passarge ex Kopecký 1969. 
A. Calystegietalia sepium  Tüxen 1950 nom. mut. 

A.1. Calystegion sepium  Tüxen ex Oberdorfer 1957. 
30. Arundini donacis-Convolvuletum sepium  Tüxen & 

Oberdorfer ex O. Bolòs 1962. 
XI ARTEMISIETEA VULGARIS  Lohmeyer, Preising & Tüxen in Tüxen 1950 ex von 
Rochow 1951. 

A. Carthametalia lanati  Brullo in Brullo & Marceno 1985. 
A.1. Bromo madritensis-Piptatherion miliacei  O. Bolòs 1970 nom. mut. 

31. Dittrichio viscosae-Piptatheretum miliacei  A. & O. Bolòs ex 
O. Bolòs 1957 nom. mut.  

XII PEGANO-SALSOLETEA  Br.-Bl. & O. Bolòs 1958. 
A. Salsolo vermiculatae-Peganetalia harmalae  Br.-Bl. & O. Bolòs 1954. 

A.1. Salsolo oppositifoliae-Suaedion pruinosae  Rigual 1972. 
32. Frankenio laevis-Salsoletum vermiculatae  J.C. Costa in J.C. 

Costa, Lousã & Espírito Santo 1997. 
B. Helichryso stoechadis-Santolinetalia squarrosae  Peinado & Martínez-Parras 

1984. 
B.1. Artemisio glutinosae-Santolinion rosmarinifoliae  Costa 1975. 

33. Santolinetum impressae  Rivas-Martínez ex Neto, Capelo, 
J.C. Costa & Lousã 1997. 

XIII STELLARIETEA MEDIAE  Tüxen, Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951. 
XIIIB CHENOPODIO-STELLARIENEA  Rivas Goday 1955. 

A. Chenopodietalia muralis  Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936 
em. Rivas-Martínez 1977. 

A.1. Chenopodion muralis  Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936. 
A.1.a. Malvenion parviflorae  Rivas-Martínez 1978. 

34. Emici spinosae-Malvetum parviflorae  Rivas-Martínez in 
Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980. 

B. Thero-Brometalia  (Rivas Goday & Rivas-Martínez ex Esteve 1973) O. Bolòs 
1975. 

B.1. Linario polygalifoliae-Vulpion alopecuroris  Br.-Bl., Rozeira & P. Silva in 
Br.-Bl., G. Br.-Bl., Rozeira & P. Silva 1972. 

35. Chamaemelo mixti-Vulpietum alopecuroris  Rivas Martínez 
in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés ex J.C. Costa, 
Lousã, Capelo, Espírito Santo, Izco & Arsénio 2000. 

36. Linario viscosae-Carduetum meonanthi  Rivas Martínez, 
Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980. 

C. Sisymbrietalia officinalis  J. Tüxen in Lohmeyer & al. 1962 em. Rivas 
Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991. 

C.1. Hordeion leporini  Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936 corr. 
O. Bolòs 1962. 

37. Anacyclo radiati-Hordeetum leporini  O. Bolòs & Rivas 
Martínez in Rivas-Martínez 1978. 

XIV CARDAMINETEA HIRSUTAE  Géhu 1999. 
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A. Geranio purpurei-Cardaminetalia hirsutae  Brullo in Brullo & Marcenò 1985. 
A1. Parietarion lusitanico-mauritanicae  Rivas-Martínez & Cantó 2002. 

38. Geranio purpurei-Galietum minutuli  Rivas-Martínez, Costa, 
Castroviejo & E. Valdés 1980. 

XV EUPHORBIO PARALIAE-AMMOPHILETEA ARUNDINACEAE  Géhu & Rivas-
Martínez in Itinera Geobot. 18(1): 191-192, 2011 nom. mut. 

A. Ammophiletalia arundinaceae  Br.-Bl. 1933. 
A.1. Ammophilion arundinaceae  Br.-Bl. 1921. 

A.1.a. Ammophilenion arundinaceae  Rivas-Martínez, T.E. Díaz, 
Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002 num. mut. prop. 

39. Loto cretici-Ammophiletum arundinaceae  Rivas-Martínez 
1965 corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, 
Loidi, Lousã & Penas 2002. 

A.2. Honckenyo peploidis-Elytrigion boreoatlanticae  Tüxen in Br.-Bl. & 
Tüxen 1952 nom. invers. et nom. mut. 

A.2.a. Honckenyo peplodis-Elytrigienion boreoatlanticae  (Tüxen in 
Br.-Bl. & Tüxen 1952) Rivas-Martínez in Itinera Geobot. 18(2): 448, 
2011. 

40. Euphorbio paraliae-Elytrigietum boreoatlanticae  Tüxen in 
Br.-Bl. & Tüxen 1952 nom. mut. 

B. Crucianelletalia maritimae  Sissingh 1974. 
B.1. Helichrysion picardii  (Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas Martínez, 
Lousã, T.E. Días, Fernández-González & J.C. Costa 1990) ex Rivas Martínez, 
Fernández-González & Loidi 1999. 

41. Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis  Rivas Goday 
& Rivas-Martínez 1958. 

XVI CAKILETEA MARITIMAE  Tüxen & Preising in Tüxen 1950. 
A. Cakiletalia integrifoliae  Tüxen ex Oberdorfer 1950 corr. Rivas-Martínez, Costa 

& Loidi 1992. 
A.1. Cakilion maritimae  Pignatti 1953. 

42. Salsolo kali-Cakiletum maritimae  Costa & Mansanet 1981 
nom. mut. 

XVII CRITHMO MARITIMI-LIMONIETEA  Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 
nom. mut. 

A. Crithmo maritimi-Limonietalia  Molinier 1934 nom. mut. 
A.1. Crithmo maritimi-Daucion halophili  Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Días, 
Fernández-González & J.C. Costa 1990. 

43. Dactylo marinae-Armerietum majoris  Neto, Capelo, Caraça 
& J.C. Costa 2001. 

XVIII JUNCETEA MARITIMI  Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952. 
A. Juncetalia maritimi  Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952. 

A.1. Juncion maritimi  Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952. 
A.1.a. Juncenion maritimi  (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) 

Rivas-Martínez 1984. 
44. Polygono equisetiformis-Juncetum maritimi  J.C. Costa in 

J.C. Costa, Lousã & Espírito Santo 1997. 
XIX SAGINETEA MARITIMAE  Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962. 

A. Frankenietalia pulverulentae  Rivas-Martínez ex Castroviejo & Porta 1976. 
A.1. Frankenion pulverulentae  Rivas-Martínez ex Castroviejo & Porta 1976. 

45. Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae  Rivas-
Martínez ex Castroviejo & Porta 1976. 

A.2. Hordeion marini  Ladero, F. Navarro, C.J. Valle, Marcos, Ruiz Téllez & 
M.T. Santos 1984. 

46. Polypogono maritimi-Hordeetum marini  Cirujano 1981. 
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XX SARCOCORNIETEA FRUTICOSAE  Br.-Bl. & Tüxen ex A. & O. Bolòs 1950 nom. 
mut. 

A. Sarcocornietalia fruticosae  Br.-Bl. 1933 nom. mut. 
A.1. Sarcocornion fruticosae  Br.-Bl. 1933 nom. mut. 

A.1.a. Sarcocornienion fruticosae  Rivas-Martínez & Costa in Itinera 
Geobot. 18(1): 204, 2011. 

47. Cistancho phelypaeae-Sarcocornietum fruticosae  Géhu ex 
Géhu & Géhu-Franck 1977 nom. mut.  

A.1.b. Sarcocornienion perennis  Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, 
Costa, Castroviejo & Valdés 1980 nom. mut. 

48. Puccinellio ibericae-Sarcocornietum perennis  J.C. Costa in 
J.C. Costa, Lousã & Espírito Santo 1997 corr. Rivas-Martínez, 
T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002 
& nom. invers.  

A.2. Arthrocnemion macrostachyi  Rivas-Martínez & Costa 1984 nom. Mut. 
A.2.a. Arthrocnemenion macrostachyi  Rivas-Martínez & J.C. Costa 

(1984) in Itinera Geobot. 18(1): 205, 2011. 
49. Inulo crithmoidis-Arthrocnemetum macrostachyi  Fontes ex 

Géhu & Géhu-Franck 1977. 
50. Limonio vulgaris-Juncetum subulati  J.C. Costa, Neto, T. 

Almeida & Lousã in J.C. Costa, Arsénio, Monteiro-Henriques, E. 
Pereira, T. Almeida & Izco in J. of Coastal Res. SI 56: 1343, 
2009. 

A.2.b. Sarcocornienion alpini  Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz, 
Fernández-González & J.C. Costa 1990. 

51. Halimiono portulacoidis-Sarcocornietum alpini  Rivas-
Martínez & Costa 1984. 

A.3. Suaedion verae  (Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernández González 
& J.C. Costa 1990) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999. 

52. Cistancho phelypaeae-Suaedetum verae  Géhu & Géhu-
Franck 1977. 

B. Limonietalia  Br.-Bl. & O. Bolòs 1958. 
B.1. Limonion algarvensi-lanceolati  J.C. Costa, Neto, Monteiro-Henriques, 
Arsénio, Portela-Pereira, Caperta & Izco all. nova hoc loco. 

53. Inulo crithmoidis-Myriolimetum ferulacei  Rivas-Martínez & 
Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 
nom. mut. prop.  

XXI SPARTINETEA MARITIMAE  Tüxen in Beeftink 1952. 
A. Spartinetalia alterniflorae  Conard 1935. 

A.1. Spartinion maritimae  Conard ex Beeftink & Géhu 1973. 
54. Spartinetum maritimae  Béguinot ex Corillion 1953. 

XXII THERO-SALICORNIETEA  Tüxen in Tüxen & Oberdorfer ex Géhu & Géhu-Franck 
1984 nom. conserv. 

A. Thero-Suaedetalia  Br.-Bl. & O. Bolòs 1958. 
A.1. Thero-Suaedion  Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952. 

55. Suaedo splendentis-Salsoletum sodae  Br.-Bl. ex Br. Bl., 
Roussine & Nègre 1952. 

B. Thero-Salicornietalia  Tüxen in Tüxen & Oberdorfer ex Géhu & Géhu-Franck 
1984. 

B.1. Salicornion dolichostachyo-fragilis  Géhu & Rivas-Martínez in Géhu & 
Géhu-Franck 1984. 

56. Salicornietum fragilis  Géhu & Géhu-Franck 1984. 
B.2. Salicornion europaeo-ramosissimae  Géhu & Géhu-Franck 1984. 
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57. Halimiono portulacoidis-Salicornietum ramosissimae  J.C. 
Costa in J.C. Costa, Lousã & Espírito Santo 1996 corr. J.C. 
Costa in Silva Lusit. 12(1): 125, 2004. 

XXIII MAGNOCARICI ELATAE-PHRAGMITETEA AUSTRALIS  Klika in Klika & Novák 
1941 nom. inv. 

A. Phragmitetalia australis  Koch 1926. 
A.1. Phragmition australis  Koch 1926. 

A.1.a. Phragmitenion australis  (Koch 1926) Rivas-Martínez in Rivas-
Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980. 

58. Typho angustifoliae-Phragmitetum australis  (Tüxen & 
Preising 1942) Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-
González & Loidi 1991. 

B. Nasturtio-Glycerietalia  Pignatti 1953. 
B.1. Glycerio fluitantis-Sparganion neglecti  Br.-Bl. & Sissingh in Boer 1942. 

B.1.a. Glycerienion fluitantis  (Géhu & Géhu-Franck 1987) J.A. Molina 
1996. 

59. Glycerio declinatae-Eleocharitetum palustris  Rivas 
Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. 
Valdés 1980. 

B.1.b Phalaridenion arundinaceae  (Kopecký 1961) J.A. Molina 1996. 
60. Glycerio declinatae-Oenanthetum crocatae  Rivas Martínez, 

Belmonte, Fernández-González & Sánchez-Mata in Sánchez-
Mata 1989. 

C. Magnocaricetalia  Pignatti 1954. 
C.1. Magnocaricion elatae  Koch 1926. 

61. Cladietum marisci  Zobrist 1935. 
C.2. Caricion reuterianae  (Rivas-Martínez, Fernández-González & Sánchez-
Mata) J.A. Molina 1996 nom. mut. 

62. Caricetum pseudocypero-lusitanicae  Rivas-Martínez & 
Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980. 

63. Galio palustris-Caricetum lusitanicae  Rivas-Martínez, 
Belmonte & Sánchez-Mata in Sánchez-Mata 1989. 

D. Bolboschoenetalia compacti  Dahl & Hadač 1941 corr. Rivas-Martínez, Costa, 
Castroviejo & E. Valdés 1980 nom. mut. 

D.1. Bolboschoenion compacti  Dahl & Hadač 1941 corr. Rivas-Martínez, 
Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 nom. mut. 

64. Bolboschoeno compacti-Scirpetum litoralis  (Br.-Bl. In Br.-
Bl., Roussine & Nègre 1952) O. Bolòs 1962 nom. mut.  

XXIV LITTORELLETEA UNIFLORAE  Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 
1946. 

A. Littorelletalia uniflorae  Koch 1926 ex Tüxen 1937. 
A.1. Eleocharition multicaulis  Vanden Berghen 1969. 

65. Hyperico elodis-Rhynchosporetum modesti-lucennoi  Neto, 
Capelo, J.C. Costa & Lousã in Neto 1997 corr. Neto, Capelo, 
J.C. Costa & Lousã hoc loco. 

XXV SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA NIGRAE  Tüxen 1937 nom. mut. 
A. Scheuchzerietalia palustris  Nordhagen 1936. 

A.1. Rhynchosporion albae  Koch 1926. 
66. Eleocharito multicaulis-Rhynchosporetum albae  C. Valle & 

F. Navarro ex Rivas-Martínez 2002. 
XXVI UTRICULARIETEA INTERMEDIO-MINORIS  Pietsch 1965. 

A. Utricularietalia intermedio-minoris  Pietsch 1965. 
A.1. Sphagno-Utricularion  Müller & Görs 1960. 
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67. Utriculario exoletae-Sphagnetum auriculati  Neto, Capelo, 
J.C. Costa & Lousã 1996. 

XXVII ISOETO-NANOJUNCETEA  Br.-Bl. & Tüxen ex Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952. 
A. Nanocyperetalia  Klika 1935. 

A.1. Verbenion supinae  Slavnic 1951. 
68. Damasonio bourgaei-Crypsietum aculeatae  Rivas Martínez 

& Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 
corr. V. Silva & J.C. Costa hoc loco. 

XXVIII RUPPIETEA J. Tüxen 1960. 
A. Ruppietalia maritimae  J. Tüxen 1960. 

A.1. Ruppion maritimae  Br.-Bl. ex Westhoff in Benema, Sissingh &  Westhoff 
1943. 

69. Enteromorpho intestinalidis-Ruppietum maritimae  
Westhoff ex Tüxen & Böckelmann 1957. 

XXIX ZOSTERETEA MARINAE  Pignatti 1953. 
A. Zosteretalia  Béguinot ex Pignatti 1953. 

A.1. Zosterion  Br.-Bl. & Tüxen ex Pignatti 1953. 
70. Zosteretum noltii  Harmsen 1936. 

XXX HALODULO WRIGHTII-THALASSIETEA TESTUDINUM  Den Hartog ex Rivas 
Martínez, Fernández-González & Loidi 1999. 

A. Thalassio testudinum-Syringodietalia filiformis  Borhidi, Muñiz & Del Risco in 
Borhidi 1996. 

A.1. Cymodoceion nodosae  Den Hartog 1976. 
71. Cymodoceetum nodosae  Feldmann 1937. 

XXXI POTAMETEA  Klika in Klika & V. Novák 1941. 
A. Potametalia pectinati  Koch 1926. 

A.1. Nymphaeion albae  Oberdorfer 1957. 
72. Nymphaeo albae-Nupharetum luteae  Nowinski 1928 nom. 

Mut. 
B. Utricularietalia  Den Hartog & Segal 1964. 

B.1. Utricularion vulgaris  Passarge 1964. 
73. Utricularietum exoleto-australis  Rivas-Martínez, Costa, 

Castroviejo & E. Valdés 1980. 
XXXII LEMNETEA  Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955. 

A. Lemnetalia minoris  Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955. 
A.1. Lemnion minoris  Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955. 

74. Lemnetum minoris  Oberdorfer ex Müller & Görs 1960. 
 

2.4.4. Séries de Vegetação 
 

Seguidamente descrevem-se as séries de vegetação identificadas na área de estudo.  

1 - Duas séries edafoclimatófilas: 

1.1. Série climatófila termomediterrânica sub-húmida silícicola em substratos duros de 

Quercus suber: AAssppaarraaggoo  aapphhyyllllii--QQuueerrcceettoo  ssuubbeerriiss  ssiiggmmeettuumm.. 

Esta série desenvolve-se somente nos arenitos e conglomerados da Formação da 

Marateca que afloram nas vertentes dos cursos de água. Estes arenitos desagregados 

em particulas de menor dimensão, consequência de práticas agrícolas, são 
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mobilizados pela ação eólica, formando coberturas arenosas de pouca profundidade e 

que cobrem a referida Formação da Marateca (Neto, 2002). Incluem-se as 

associações Asparago aphylli-Quercetum suberis, Phillyreo angustifoliae-Arbutetum 

unedonis, Asparago aphylli-Myrtetum communis, Erico scopariae-Quercetum 

lusitanicae, Erico umbellatae-Ulicetum welwitschiani e Thymo capitellati-

Stauracanthetum genistoidis (o tomilhal/tojal instala-se quando se verifica uma 

degradação dos arenitos e a formação de uma cobertura arenosa). 

1.2. Série climatófila termomediterrânica sub-húmida psamofílica de Quercus suber: 

AArroo  nneegglleeccttii--QQuueerrcceettoo  ssuubbeerriiss  ssiiggmmeettuumm.. 

A vegetação potencial dominante do Distrito Sadense já foi constituída pelos sobreirais 

de substratos duros de Asparago aphylli-Querceto suberis sigmetum. A utilização 

agrícola destes espaços provocou a desagregação dos arenitos e a formação de 

coberturas arenosas, levando à substitutição dos sobreirais característicos de 

substratos duros pelos sobreirais psamófilos de Aro neglecti-Querceto suberis 

sigmetum. Dominância que se fundamenta pelo facto de a cobertura arenosa não 

registar grande espessura e a Formação da Marateca impossibilitar o escoamento da 

água por gravidade, o que facilita condições de humidade superficial no solo (Neto, 

2002). Incluem-se as associações Aro neglecti-Quercetum suberis, Phillyreo 

angustifoliae-Arbutetum unedonis, Junipero navicularis-Quercetum lusitanicae, Daphno 

gnidii-Juniperetum navicularis, Erico umbellatae-Ulicetum welwitschiani e Thymo 

capitellati-Stauracanthetum genistoidis. 

2 - Uma série tempori-higrófila de calcários miocénicos: UUlliiccii  wweellwwiittsscchhiiaannii--QQuueerrccoo  

bbrrootteerrooii  ssiiggmmeettuumm.. 

No Distrito Sadense apresenta-se como uma série exclusivamente tempori-higrófila, 

com ombroclima seco e com uma distribuição associada a formações geológicas 

específicas, nomeadamente de calcários Miocénicos, como sejam as formações de 

Vale do Guiso e Marateca, ou outras onde dominam depósitos marinhos (formação de 

Alcaçer do Sal e Esbarrondadeiro). Ocorre maioritariamente associada a linhas de 

água temporárias em que existem substratos carbonatados sobrepostos com materiais 

sedimentares. Estes bosques tempori-higrófilos de Ulici welwitschiani-Quercetum 

broteroi (representa a cabeça de série) estão destruídos e não passam de pequenos 

núcleos (Vila-Viçosa et al., 2012). 

3 - Duas séries edafoxerófilas: 
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3.1. Série edafoxerófila psamofílica termomediterrânica sub-húmida a seca de 

Juniperus navicularis: DDaapphhnnoo  ggnniiddii--JJuunniippeerreettoo  nnaavviiccuullaarriiss  ssiiggmmeettuumm.. 

A série edaxerófila de Juniperus navicularis desenvolve-se nas dunas litorais mais 

afastadas da praia - “dunas interiores” - com elevada espessura de areia, onde o 

sobreiral não penetra, devido à secura e à pobreza do solo em nutrientes. A vegetação 

primitiva (atualmente reliquial) destes espaços, que subsistiu desde o último período 

glaciário Würm, está definida pela associação Erico umbellatae-Ulicetum welwitschiani 

(coloniza podzóis com surraipa em areias), e a vegetação natural potencial pela 

associação psamofílica sadense Daphno gnidii-Juniperetum navicularis (coloniza solos 

psamofílicos podzolizados, quase sempre sem surraipa, e é mais raro sobre podzóis 

com surraipa). Os urzais de Ulex australis subsp. welwitschianus resultam igualmente 

da destruição dos zimbrais Juniperus navicularis, em que a sua degradação permite a 

entrada de espécies mais acidofílicas da associação Erico umbellatae-Ulicetum 

welwitschiani. Tal como a crescente utilização agrícola e florestal destes solos, que 

implica uma destruição da estrutura dos podzóis e do horizonte de surraipa (Figura 

91), o urzal de Ulex australis subsp. welwitschianus não tem capacidade de se 

regenerar, sendo substituído pela associação Thymo capitellati-Stauracanthetum 

genistoidis/Thymo camphorati-Stauracanthetum spectabilis (Neto, 2002). Deste modo, 

incluem-se as associações Daphno gnidii-Juniperetum navicularis, Erico umbellatae-

Ulicetum welwitschiani, Thymo capitellati-Stauracanthetum genistoidis/Thymo 

camphorati-Stauracanthetum spectabilis e Corynephoro macrantheri-Arenarietum 

algarbiensis. 
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Figura 91 – Situação de destruição da estrutura dos podzóis e do horizonte de surraipa em 
Montevil (Alcácer do Sal). 

3.2. Série edafoxerófila psamofílica termomediterrânica sub-húmida a seca litoral de 

Juniperus turbinata subsp. turbinata: OOssyyrriioo  qquuaaddrriippaarrttiittaaee--JJuunniippeerreettoo  ttuurrbbiinnaattaaee  

ssiiggmmeettuumm.. 

Série edafoxerófila psamofílica litoral de Juniperus turbinata subsp. turbinata, que 

coloniza as dunas litorais estabilizadas. A degradação deste zimbral origina o 

aparecimento da comunidade de Corema album (Rubio longifoliae-Coremetatum albi) 

(Neto, 2002). Incluem-se as associações Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae, 

Rubio longifoliae-Coremetatum albi, Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis e 

Herniario algarvicae-Linarietum ficalhoanae. 

4 - Uma série edafohigrófila: 

4.1. Série edafohigrófila palustre de SSaalliixx  aattrroocciinneerreeaa.. 

A série edafohigrófila e turfófila de Salix atrocinerea posiciona-se como etapa madura 

de um bosque palustre de salgueiros que coloniza solos turfosos com muck. A sua 

destruição resulta numa acidificação do solo turfoso e a formação de um juncal 

higrófilo e turfófilo dominado por Molinia caerulea subsp. arundinacea e Cirsium 

palustre (Cirsio palustris-Juncetum rugosi). Estes juncais, quando não sujeitos a acção 

antrópica, progridem no sentido de um urzal higrofílico (Cirsio welwitschii-Ericetum 

ciliaris). No entanto, a destruição do juncal palustre e turfófilo (resultante do pisoteio de 

©©GGuutt iieerrrreess  ((22001111))  
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animais) origina uma formação vegetal mais baixa, aberta e típica de plataformas 

lodosas, com lenta escorrência da água (Hyperico elodis-Rhynchosporetum modesti-

lucennoi). Os espaços entre os tufos de vegetação são ocupados pela associação 

Utricularietum exoleto-australis (Neto, 2002). Incluem-se as associações Carici 

lusitanicae-Salicetum atrocinereae, Cirsio welwitschii-Ericetum ciliaris, Cirsio palustris-

Juncetum rugosi, Hyperico elodis-Rhynchosporetum modesti-lucennoi e Utricularietum 

exoleto-australis. 

5 - Uma Geossérie: 

5.1. Geossérie ripícola de SSaalliixx  aattrroocciinneerreeaa. 

As áreas ripícolas (ambientes de média e elevada energia), posicionadas ao longo dos 

valeiros dos cursos de água nos setores mais estreitos e de maior declive, são 

dominadas pela série edafohigrófila do salgueiral Viti sylvestris-Salicetum atrocinereae. 

Incluem-se as associações Viti sylvestris-Salicetum atrocinereae, Lonicero hispanicae-

Rubetum ulmifolii, Cirsio welwitschii-Ericetum ciliaris (variante com Cistus 

psilosepalus), Galio palustris-Caricetum lusitanicae, Galio palustris-Juncetum maritimi 

e Trifolio resupinati-Caricetum chaetophyllae. A posição catenal destas comunidades 

vegetais é determinada por um gradiente muito forte de humidade a partir do fundo do 

vale (Neto, 2002). 

6 - Seis Geopermasigmetum: 

6.1. Geopermasigmetum ppssaammóóffiilloo..  

Geopermasigmetum psamofílico litoral de praia e dunas móveis e penestabilizadas 

submetidas à influência da salsugem (Neto, 2002). Incluem-se as associações Salsolo 

kali-Cakiletum maritimae, Euphorbio paraliae-Elytrigietum boreoatlanticae, Loto cretici-

Ammophiletum arundinaceae e Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis. Trata-se 

de comunidades vegetais que não se inserem numa lógica serial, constituindo etapas 

permanentes da vegetação que respondem a gradientes ambientais particulares 

(mobilidade do substrato arenoso, evolução pedogenética e salinidade do solo e do 

ar).  

6.2. Geopermasigmetum hhaallóóffiittoo.. 

As comunidades vegetais de espaços húmidos salgados que não se inserem numa 

lógica serial. Deste modo, os fatores ecológicos relativos ao tempo de submersão e à 

salinidade do solo condicionam fortemente a posição catenal das comunidades 

vegetais (Neto, 2002). Incluem-se as associações Cymodoceetum nodosae, 
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Zosteretum noltii, Enteromorpho intestinalidis-Ruppietum maritimae, Salicornietum 

fragilis, Spartinetum maritimae, Puccinellio ibericae-Sarcocornietum perennis, 

Cistancho phelypaeae-Sarcocornietum fruticosae, Halimiono portulacoidis-

Sarcocornietum alpini, Halimiono portulacoidis-Salicornietum ramosissimae, Inulo 

crithmoidis-Arthrocnemetum macrostachyi, Inulo crithmoidis-Myriolimetum ferulacei, 

Cistancho phelypaeae-Suaedetum verae, Polygono equisetiformis-Juncetum maritimi e 

Limonio vulgaris-Juncetum subulati. 

6.3. Geopermasigmetum ttuurrffóóffiilloo.. 

O Geopermasigmetum turfófilo apresenta-se em situações microtopográficas e 

edáficas singulares, onde as comunidades vegetais permanentes se encontram em 

equilíbrio dinâmico. Neto (2002) descreve as associações de turfeiras do Distrito 

Sadense como: “(...) comunidades reliquiais da última fase fria do Quaternário, durante 

o qual a vegetação eurosiberiana avançou para sul. (…) As turfeiras do Sado teriam 

sido muito abundantes nos episódios frios e húmidos de alguns períodos da glaciação 

Wurmiana e nos períodos de maior precipitação, durante o final do Plistocénico e 

durante o Holocénico. As temperaturas mais baixas do que actualmente e, em 

especial as fortes precipitações, criaram condições favoráveis ao encharcamento 

permanentemente do solo que conduziu a situações de anaerobiose. A falta de 

oxigénio e as fracas flutuações do nível freático, conduziriam à formação de turfas do 

tipo lenist, hemist ou mesmo fibrist, com elevada percentagem de fibras vegetais”. 

Incluem-se as associações Utriculario exoletae-Sphagnetum auriculati, Hyperico 

elodis-Rhynchosporetum modesti-lucennoi, Utricularietum exoleto-australis e 

Eleocharito multicaulis-Rhynchosporetum albae. 

6.4. Geopermasigmetum ddee  ppaaúúll.. 

Este Geopermasigmetum carateriza-se pela presença de comunidades permanentes 

da zona litoral para a zona central de lagoas de pequena profundidade em situação de 

paúl. As comunidades vegetais (macrófitos emergentes, macrófitos de folhas 

flutuantes e macrófitos flutuantes) estão posicionadas de acordo com um marcado 

gradiente ecológico, estando este relacionado com a profundidade da água e com o 

nível de eutrofização (Neto, 2002). Incluem-se as associações Cladietum marisci, 

Caricetum pseudocypero-lusitanicae, Paspaletum dilatato-distichi, Ranunculo scelerati-

Paspaletum paspalodis, Glycerio declinatae-Eleocharitetum palustris, Glycerio 

declinatae-Oenanthetum crocatae, Nymphaeo albae-Nupharetum luteae e Lemnetum 

minoris. 
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6.5. Geopermasigmetum rruuppííccoollaa.. 

O Geopermasigmetum rupícola coloniza um biótopo singular (arribas de arenitos 

vermelhos), onde a comunidade Dactylo marinae-Armerietum majoris constitui uma 

etapa permanente da vegetação, com caráter pioneiro (dada as condições limitantes 

do biótopo) (Neto, 2002).  

6.6. Geopermasigmetum ssaalloobbrroo  ((ssaalliinnaass  ee  ccaammiinnhhooss  ssaalloobbrrooss)).. 

O Geopermasigmetum salobro coloniza áreas de antigos campos de cultivo de arroz e 

salinas, sujeitas a processos de salinização durante o Verão e inundados por água 

doce durante o Inverno. Incluem-se as associações Frankenio laevis-Salsoletum 

vermiculatae, Suaedo splendentis-Salsoletum sodae, Parapholido incurvae-

Frankenietum pulverulentae, Polypogono maritimi-Hordeetum marini, Limonio vulgaris-

Juncetum subulati, Damasonio bourgaei-Crypsietum aculeatae e Bolboschoeno 

compacti-Scirpetum litoralis. Este mosaico de comunidade é determinado pelos 

tempos de inundação e pela salinidade da água e do solo (Neto, 2002). 

Em termos geossinfitossociológicos, destaca-se a presença da geossérie 

termomediterrânica sadense psamófila (e.g. Açude da Murta e Monte Velho). Na 

Figura 92  está representada a disposição desta geossérie (contactos catenais) para o 

Poço do Barbaroxa de Baixo (Monte Velho). 
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Figura 92 – Esquema representativo da geossérie termomediterrânica sadense psamófila (Poço do Barbaroxa de Baixo, Monte Velho). 

OOssyyrr iioo  qquuaaddrriippaarrtt ii ttaaee--JJuunniippeerreettoo  
ttuurrbbiinnaattaaee  ssiiggmmeettuumm 

GGeeooppeerrmmaassiiggmmeettuumm  ddee  
ppaaúúll   

GGeeooppeerrmmaassiiggmmeettuumm  
ttuurr ffóóff ii lloo  

DDaapphhnnoo  ggnniiddii--JJuunniippeerreettoo  
nnaavviiccuullaarr iiss  ssiiggmmeettuumm  

GGeeooppeerrmmaassiiggmmeettuumm  
ppssaammóóff ii lloo  

WW  EE  
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2.4.5. Dinâmica temporal do coberto vegetal 
 

A utilização da DR para a identificação de padrões e espetros temporais de NDVI a 

partir da análise de séries temporais de imagens Landsat para o período 1989-2010 

revelou-se uma importante ferramenta na avaliação da evolução temporal das 

unidades de vegetação identificadas, expressa em termos de densidade de coberto 

vegetal. Deste modo, a densidade de cobertura vegetal representa a gama de valores 

de NDVI (entre -1 e 1) num gradiente de densidade (ou quantidade de verde) do 

coberto vegetal. Para o efeito, foram consideradas 5 classes de densidade de 

cobertura, que são: Classe 1 (Muito Baixa), Classe 2 (Baixa), Classe 3 (Moderada), 

Classe 4 (Elevada) e Classe 5 (Muito Elevada) (vide Tabela 6, p. 120).  

Entre 1989 e 2010, com exceção do ano de 2000, verificou-se a predominância de 

classes de densidade de coberto vegetal muito baixa, baixa e moderada (classes 1, 2 

e 3), e o aumento da representatividade da classe de densidade elevada (classe 4) 

(Figura 93 e Figura 94). Entre 1989 e 2007, destaca-se a evolução da classe de 

densidade muito elevada (classe 5) com um aumento de 2285 ha. Entre 2007 e 2010, 

salienta-se um aumento nas classes de densidade moderada e elevada (18% na 

classe 3 e 62% na classe 4, respetivamente), e um decréscimo de 40% na classe 

muito elevada (classe 5). 

Em particular, durante o ano de 2000, salienta-se que os valores de NDVI apresentam 

uma dominância de valores negativos e, consequentemente, com uma elevada 

representatividade da classe de baixa densidade de coberto vegetal (classe 1). Este 

resultado sustenta a relação do NDVI com dois fatores: um relacionado com a 

sazonalidade do período seco e húmido; e outro relacionado com as alterações de uso 

e ocupação do solo. Note-se ainda que a biomassa depende de vários fatores, 

incluindo: clima, especialmente as flutuações da precipitação, radiação solar e 

extensão da estação de crescimento; uso do solo; perturbações que ocorrem nos 

ecossistemas (fogos) e aumento global da deposição de nitratos e dióxido de carbono 

atmosférico. Neste sentido, para interpretar as tendências do NDVI em termos de 

melhoria/degradação do solo e da cobertura vegetal, é necessário eliminar falsos 

alarmes, em particular aqueles que advêm da variabilidade climática e das alterações 

de uso e ocupação do solo. Deste modo, para a série correspondente, foram 

analisados os valores de precipitação e temperatura média mensal disponibilizados 

pelo European Climate Assessment & Dataset (ECA&D) (Klein Tank et al., 2002) para 

a estação de Lisboa. Em Junho de 2000, data de referência da imagem Landsat, 
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registaram-se baixos valores de precipitação (0.8 mm) relativamente à média anual 

(68.18 mm), e uma temperatura média mensal de 21.6 ºC. Miranda et al. (2002) 

salienta que em Portugal Continental os 6 anos mais quentes do período 1931-2000 

ocorreram nos últimos 12 anos do séc. XX, com 1997 a ser o ano mais quente. Deste 

modo, o NDVI para o ano de 2000 deve ser interpretado com base nestes fatores 

condicionantes. Apesar de contrariar o padrão de evolução temporal da densidade da 

cobertura vegetal, considerou-se importante discutir as limitações passíveis de ocorrer 

na deteção de caraterísticas espectrais da cobertura vegetal. 

De forma a fundamentar a dinâmica temporal do coberto vegetal 1989-2010 foi ainda 

analisada a interseção espacial33 com as alterações de uso e ocupação do solo de 

1990-2000 e 2000-2006. Neste sentido, observa-se que em 2000 a elevada densidade 

da cobertura da classe 1 é igualmente uma consequência das seguintes alterações 

territoriais (Figura 95): 

• A Classe CLC 312 (Floresta de resinosas) transitou para a Classe CLC 324 

(Floresta ou vegetação arbustiva de transição); 

• A Classe CLC 311 (Floresta de folhosas) transitou para a Classe CLC 324 

(Floresta ou vegetação arbustiva de transição); 

• A Classe CLC 324 (Floresta ou vegetação arbustiva de transição) transitou 

para a Classe CLC 312 (Floresta de resinosas); 

• Classe CLC 324 (Floresta ou vegetação arbustiva de transição) – Classe CLC 

313 (Florestas mistas de folhosas e resinosas). 

Em 2007, a ainda elevada predominância das classes de baixa densidade do coberto 

vegetal deveu-se à continuidade espaciotemporal das seguintes alterações de uso e 

ocupação do solo (Figura 96): 

• A Classe CLC 312 (Floresta de resinosas) transitou para a Classe CLC 324 

(Floresta ou vegetação arbustiva de transição); 

• A Classe CLC 324 (Floresta ou vegetação arbustiva de transição) transitou 

para a Classe CLC 312 (Floresta de resinosas); 

                                                           
33 Os histogramas zonais (produzidos com recurso à ferramenta de análise espacial do ArcGIS 10.2 
‘Zonal Histogram’) dos períodos considerados representam a interseção espacial das classes de 
densidade de cobertura vegetal com as classes de alterações de uso e ocupação do solo. Para avaliar os 
padrões verificados na densidade de cobertura vegetal de 2000 houve necessidade de produzir a 
cartografia temática das alterações de uso e ocupação do solo da Corine Land Cover entre 1990-2000 
(com recurso à ferramenta de análise espacial ‘Identity’ foram definidas as transições territoriais). Para 
avaliar os padrões verificados na densidade de cobertura vegetal de 2007 foi utilizada cartografia temática 
das alterações de uso e ocupação do solo da CLC entre 2000-2006 (disponibilizada pela DGT).  
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• A Classe CLC 324 (Floresta ou vegetação arbustiva de transição) transitou 

para a Classe CLC 311 (Floresta de folhosas). 

 

No entanto, em algumas destas áreas verificou-se uma maior presença das classes de 

densidade moderada e elevada. O que leva à hipótese de que ocorreu uma 

recuperação da dinâmica e vitalidade das unidades de vegetação. Neste sentido, a 

conversão de zonas agro-florestais (classe CLC 244) para florestas mistas de folhosas 

e resinosas (classe CLC 313) ajudará a explicar esta tendência. 

No entanto, os atuais padrões de alteração territorial poderão implicar um aumento da 

representatividade das classes de menor densidade e, consequentemente, um 

crescente agravamento do estado de conservação das unidades de vegetação 

(habitats e respetivas comunidades vegetais) anteriormente descritas. 

De referir que no Capítulo III serão analisados mais pormenorizadamente 3 setores 

representativos destas alterações, assim como as suas implicações na estrutura e 

dinâmica dos habitats e da paisagem.  
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Figura 93 – Dinâmica temporal do coberto vegetal entre 1989 e 2007. 
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Figura 94 – Densidade do coberto vegetal em 2010 e estatísticas territoriais entre 1989-2010.
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Figura 95 – Interseção espacial da densidade de cobertura vegetal de 2000 com as alterações 
de uso e ocupação do solo CLC90-00. No eixo das abcissas são representadas as transições 

de classes de uso e ocupação do solo (e.g. uma classe “324‐312” significa que houve transição 
da classe CLC 324 para a classe CLC 312. No eixo das ordenadas é representado o número 

de pixeis resultantes da interseção das classes de densidade com as classes de alterações de 
uso e ocupação do solo.  

 
Figura 96 – Interseção espacial da densidade de cobertura vegetal de 2007 com as alterações 
de uso e ocupação do solo CLC00-06. A informação suplementar é semelhante à descrita na 

figura anterior. 
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2.4.6. Cartografia Automatizada de Unidades de Veget ação e Habitats, 
Sinfitossociológica e Geosinfitossociológica 
 

Seguidamente apresentam-se os resultados relativos à cartografia automatizada de 

unidades de vegetação e habitats da Rede Natura 2000 com recurso à DR Multi-

espectral, Sinfitossociológica e Geosinfitossociológica da RNLSAS.  

a) Separabilidade espectral 

Na Figura 97, podem observar-se as distribuições de cada classe, projetadas no 

diagrama de dispersão (IVP, V). Verifica-se uma boa separabilidade das classes de 

área não vegetada (J), uma vez que esta é composta por uma grande variedade de 

materiais que compõe as áreas urbanas. Como tal, esta classe apresenta uma grande 

variabilidade espectral quer no V quer no IVP, apresentando um comportamento 

quase linear. As classes de vegetação sinantrópica (H3), hortas (H4.1) e arrozal (H4.2) 

apresentam igualmente um comportamento quase linear e uma quase total 

sobreposição, uma vez que são compostas por vários tipos de agricultura e por todo o 

tipo de solos nus. As classes de hortas (H4.1) e arrozal (H4.2) apresentam ainda 

alguma sobreposição com a classe de vegetação arbustiva e herbácea baixa de 

turfeiras (E2). Espera-se, portanto, que a exatidão na classificação destas classes 

esteja um pouco aquém das restantes. 

As classes referentes a vegetação dunar (A1 e A2) apresentam uma considerável 

separabilidade entre elas próprias, e face às classes de matos xerófiticos e pinhais 

sobre dunas (B1.3 e B2), vegetação sinantrópica (H3) e de classes presentes em 

lagunas costeiras (E3 e F1), respectivamente. Contudo, é de salientar alguma 

sobreposição da classe de vegetação de dunas penestabilizadas e estabilizadas (A2) 

relativamente à classe de galerias e matos ribeirinhos meridionais (Tamargal) (D3). Tal 

facto poderá ser justificado por uma resposta espectral semelhante destas duas 

classes de coberto vegetal. 

No que respeita às classes referentes a matos e florestas, verifica-se uma boa 

diferenciação entre as mesmas. As únicas classes que nunca se sobrepõem são os 

matos xerófiticos e pinhais sobre dunas (B1.3 e B2) e a vegetação palustre (E), matos 

xerófiticos e pinhais sobre dunas (B1.3 e B2) e juncais e prados higrófilos (D2). 

Contudo, as classes de matos xerófiticos e pinhais sobre dunas (B1.3 e B2) e 

eucaliptal (H1) apresentam alguma sobreposição. 
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Figura 97 – Diagrama de dispersão das classes de interesse visualizadas nas bandas do 
Vermelho e IV próximo. 

 

No dendograma da Figura 98 podem observar-se os valores de distância entre os 

pares de classes. 

Verifica-se que estes valores são consistentes com o que foi referido anteriormente, ou 

seja, os pares de classe com valores menos elevados referem-se às classes não 

vegetadas, sendo o par H4.1/J um dos que apresenta valores mais baixos (0.41 – não 

separabilidade). 

Entre as classes referentes a matos e florestas, o par B1.3 e B2/H1 apresenta 

igualmente um dos valores mais baixos (0.71 – não separabilidade). No entanto, estas 

duas classes apresentam sempre valores de boa separabilidade com as restantes. 

Por outro lado, os valores mais elevados (boa separabilidade acima de 1) ocorrem 

entre as classes de vegetação dunar (par A1/A2 com 1.36; par A1/B1.3 e B2 com 

3.66) e, como seria de esperar, entre a classe de vegetação de dunas 

penestabilizadas e estabilizadas e as classes presentes em lagunas costeiras (par 

A2/E3 e F1 com 1.13). 
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Figura 98 – Dendograma com os valores da medida de separabilidade (distância) entre pares 
de classes. 

 

b) Mapa de Unidades de Vegetação e Habitats (MUVHAB) 

No que se refere ao MES, constata-se que o classificador da máxima verossimilhança 

obteve resultados aquém do esperado, com um valor de EG de 53%. Estes resultados 

demonstram que este algoritmo classifica bem os pixéis para os quais foi treinado. No 

entanto, existe uma grande proporção da realidade para a qual ele não foi treinado. 

Este aspeto é justificável pela seleção de classes pouco representativas, ou por 

constituírem elementos que não existem na área de estudo em quantidade suficiente 

para serem representados, mas aos quais foi atribuída uma classe, ou ainda por se 

tratar de pixéis mistos. 

Após a criação dos objetos pela análise OBIA, estes foram sobrepostos ao MES, 

estabelecendo-se um conjunto de regras baseadas no tipo e percentagem de 

elementos de superfície presentes em cada região (Figura 99). Deste modo, foi 

Distância 
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A.1 
 

H.3 
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possível distinguir os diversos habitats presentes dentro de cada classe considerada 

(e.g. na classe A.2 foi possível distinguir os habitats *2130pt1, *2250pt1 e 2230pt2). 

No que se refere ao processo de melhoramento pós-classificação, o mesmo revelou-

se fundamental na distinção das classes não vegetadas (H.3, H.4.1, H.4.2 e J) e matos 

e florestas (B.1.3/B.2 e H.1).  

O mapa produzido através da classificação combinada píxel/objeto (MUVHAB) tem 

uma EG de 75%, Exatidão Média do Produtor de 58%, Exatidão Média do Utilizador de 

68%, índice de concordância Kappa de 0.70 e Kappa modificado de 0.73. Os valores 

Kappa indicam uma concordância substancial (valores compreendidos entre 0.61-

0.80). A matriz de confusão (Tabela 33) revela comportamentos distintos ao nível das 

classes. Como se pode observar nos valores de exatidão do utilizador, as classes A.1, 

A.2, D.2 e E.2 apresentam elevados erros de comissão (EU<50%) enquanto que as 

classes E.3/F.1, H.1, H.3, H4.2 e J apresentam baixos erros de comissão (EU>75%). 

Relativamente aos erros de omissão, os valores de exatidão do produtor demonstram 

que as classes D.1, D.2, E.2, H.1, H4.1 e J foram as classes classificadas com maior 

erro (EP<50%) e as classes A.1, B.1.3/B.2, E.3/F.1 e H.4.2 as classificadas com 

menor erro (EP>75%). De um modo geral, as classes E.3/F.1 e H.4.2 foram as classes 

mais bem classificadas e as classes A.2, D.2 e E.2 as piores. 

A matriz revela confusão entre classes espectralmente próximas, por exemplo, entre 

as classes B1.3/B2 e H.1; A.1 e A.2; e E.2 com D.2, H.4.1 e H.4.2. A confusão entre as 

classes B.1.3/B.2 e H.1 é expectável porque ambas são classes de floresta, e os erros 

de omissão verificados nestas classes serão devidos à amostragem de pixéis de 

pinheiro bravo coincidentes com eucalipto. A questão da influência do sobcoberto das 

classes com vegetação arbórea parece ser também a causa da exatidão do produtor 

na classe B1.3/B.2. Esta classe existe sob a forma de povoamento bastante 

homogéneo e denso, até povoamentos mais abertos com matos e sem matos. A 

grande variabilidade intra-classe torna mais complexa a sua amostragem e 

classificação. 

As classes A.1, A.2 e B1.3/B.2 apresentam consideráveis valores de comissão, 

justificáveis pela reduzida variabilidade espacial entre estas classes. 

A confusão da classe E.2 com D.2, H.4.1 e H.4.2 pode ser explicada pelo tipo de 

vegetação ser muito semelhante. A classe E.2 foi classificada como D.3, o que pode 

ser compreendido quando se relacionam os baixos níveis de NDVI para cada uma 

destas classes. A elevada especificidade ecológica e reduzida variabilidade espacial 
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(gera problemas de reconhecimento de padrões ao nível do píxel) das comunidades 

vegetais presentes nesta classe de vegetação, e a pequena quantidade de amostras 

da classe E.2 poderão constituir também razões para o elevado erro. A classe D.2 

apresenta um baixo valor de comissão, dada a sua potencial facilidade de 

separabilidade (baixos valores de NDVI). 

Também se observaram algumas dificuldades na classificação da classe referentes a 

áreas urbanas. Esta dificuldade está relacionada com a heterogeneidade conceptual 

da classe que engloba construção dispersa em áreas naturais (dunas litorais, dunas 

penestabilizadas e dunas interiores) ou agrícolas. Tal facto dificulta a sua identificação 

ao nível do píxel, o que tem repercurssões na classificação dos objetos. 

Apesar das confusões referidas, a metodologia desenvolvida permitiu produzir um 

mapa com uma EG compreendida entre os valores obtidos em estudos similares, entre 

50 a 70% (Laba et al., 2002; Foody, 2002; Congalton & Green, 2009; Costa & 

Caetano, 2009; Gil et al., 2013). A metodologia adotada permitiu a obtenção de um 

resultado superior em 22% relativamente à classificação ao nível do píxel, o que 

evidencia as vantagens da delimitação de objetos, e a consequente mais valia desta 

análise de contexto para a classificação final. Acresce ainda o facto de a utilização de 

objetos na classificação híbrida possibilitar a eliminação do efeito salpicado dos mapas 

derivados por classificação ao nível do píxel. Este aspeto deve-se à classificação de 

alguns pixéis isolados numa classe distinta da mancha onde os mesmos se integram. 
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Figura 99 – Cartografia de Unidades de Vegetação e Habitats (MUVHAB) da RNLSAS. 



 

Capítulo II | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios Estuário do Sado e Comporta/Galé  292 

 

Tabela 33 – Matriz confusão obtida para o Mapa de Unidades de Vegetação e Habitats (MUVHAB). 

  Informação de Referência 

  
A.1 A.2 B1.3/B.2 D.2 D.3 E.2 E.3/F.1 H.1 H.3 H4.1 H4.2 J Total pixeis EU (%) 

Erro de  
comissão 

(%) 

Kappa  
condicional 

C
la

ss
ifi

ca
çã

o 
M

U
V

H
A

B
 

A.1 493 516 49 1 13 0 68 0 0 0 0 126 1266 39 61 0.38 

A.2 71 614 1300 53 48 0 0 0 0 0 0 50 2136 29 71 0.25 

B1.3/B.2 0 8 4223 81 0 34 175 1559 114 0 0 108 6302 67 33 0.58 

D.2 0 0 0 121 0 44 0 0 0 0 0 0 165 73 27 0.73 

D.3 0 0 0 0 187 228 0 0 0 0 0 0 415 45 55 0.44 

E.2 0 0 0 14 66 55 39 0 0 0 0 0 174 32 68 0.29 

E.3/F.1  0 0 0 7 33 5 5299 0 0 0 0 0 5344 99 1 0.99 

H.1 0 0 90 0 0 0 0 744 0 0 0 0 834 89 11 0.88 

H.3 0 0 0 0 0 0 0 0 281 0 0 0 281 100 0 1 

H4.1 0 0 0 0 0 236 0 0 0 658 0 76 970 68 32 0.66 

H4.2 0 0 0 0 70 223 0 0 0 712 6084 46 7135 85 15 0.81 

J 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40 0 307 352 87 13 0.87 

Total pixéis 564 1138 5662 277 417 825 5581 2303 400 1410 6084 713 25374       

EP (%) 87 54 75 44 45 7 95 32 70 47 100 43   75%   

Erro de omissão (%) 13 46 25 56 55 93 5 68 30 53 0 57         

Kappa condicional 0.87 0.50 0.42 0.43 0.44 0.06 0.94 0.30 0.70 0.45 1 0.42         

Estatísticas Globais:                                 

Exatidão Média do Produtor (%) 58                             

Exatidão Média do Utilizador (%) 68                             

Exatidão Global (%) 75                             

Estatística Kappa  0.70                             

Kappa modificado 0.73                             
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Deste modo, conclui-se que a EG do MUVHAB está limitada pelo resultado da 

classificação ao nível do píxel. Face a estas limitações, decorrentes deste 

classificador, e ainda da pouca resolução espectral das imagens GeoEye-1, o 

esquema de classificação baseado em objetos (‘segmentation-based supervised 

classification’) proposto por Gil et al. (2013) possibilita a obtenção de valores de 

exatidão mais elevados. Salienta-se ainda que a utilização de imagens Worldview-2 

permite igualmente a obtenção de melhores resultados pela sua maior resolução 

espectral e espacial. Estes resultados serão apresentados no Capítulo V da 

dissertação, e corroboram os estudos de Carrão et al. (2008) e de Gil et al. (2013), em 

que se conclui que a resolução espectral é a caraterística técnica das imagens de 

satélite mais influente na classificação automática do uso e ocupação do solo. 

c) Cartografia sinfitossociológica e geosinfitossociológica da RNLSAS 

A integração espacial dos resultados da análise fitossociológica das comunidades 

vegetais que integram cada unidade de vegetação com variáveis ambientais/biofísicas, 

possibilitaram a automatização de Sigma e Geosigma-inventários, tal como a obtenção 

de cartografia sinfitossociológica e geosinfitossociológica (Figura 101). 

A matriz sinfitossociológica reflecte a lista de fitocenoses (com as respetivas 

percentagens de cobertura), cobrindo as situações topográficas e ecológicas definidas 

de acordo com os parâmetros considerados (8 x 20). É apresentada parte desta matriz 

para o transecto realizado no Poço do Barbaroxa de Baixo em Monte Velho, em que 

se pode observar para cada sigma-inventário as associações fitossociológicas e os 

valores cobertura (linhas), assim como a sua relação com as condições ecológicas e 

geomorfológicas (colunas) (Tabela 34). 

A análise cluster (‘Clustering hierárquico’) aplicada à matriz sinfitossociológica total 

resultou no dendograma apresentado na Figura 100, onde foi possível diferenciar dois 

grupos correspondentes às seguintes séries de vegetação: 

• Cluster I – diferencia o Geopermasigmetum de paúl presente na lagoa de 

Santo André e da Sancha das restantes séries de vegetação. 

• Cluster II – diferencia o Geopermasigmetum psamófilo do complexo referente à 

série edafoxerófila psamofílica termomediterrânica sub-húmida a seca litoral de 

Juniperus turbinata subsp. turbinata: Osyrio quadripartitae-Junipereto 

turbinatae sigmetum, Série edafoxerófila psamofílica termomediterrânica sub-



 

Capítulo II | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios 
Estuário do Sado e Comporta/Galé  

294 

 

húmida a seca de Juniperus navicularis: Daphno gnidi-Junipereto navicularis 

sigmetum e Geopermasigmetum turfófilo. 

 

Figura 100 – Dendograma baseado no método ‘Average Linkage (Between Groups)’.  

 

A matriz geosinfitossociológica representa o complexo de Geossérie 

Termomediterrâneo Sadense Psamófilo, constituído pelo cluster I e cluster II. A tabela 

ordenada dos sigmainventários referentes ao Poço do Barbaroxa de Baixo em Monte 

Velho apresenta os dados topográficos e ecológicos desta geossérie, o que possibilita  

uma leitura da paisagem vegetal desta área (Tabela 35).  
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Tabela 34 – Extrato da matriz sinfitossociológica para a área da RNLSAS. 

Sigma-inventários 1 2 4 5 8 9 12 13 19 

Pedologia Regossolos  
Psamíticos 

Regossolos  
Psamíticos 

Solos 
Podzolizados  

(Não 
Hidromórficos)  
sem Surraipa 

Solos 
Podzolizados  

(Não 
Hidromórficos)  
sem Surraipa 

Solos 
Podzolizados  

(Não 
Hidromórficos)  
sem Surraipa 

Solos 
Podzolizados  

(Não 
Hidromórficos)  
sem Surraipa 

Solos 
Incipientes 

Solos 
Halomórficos 

Solos 
Podzolizados  

(Não 
Hidromórficos)  
sem Surraipa 

Geologia a (Aluviões) a (Aluviões) D (Dunas) D (Dunas) D (Dunas) D (Dunas) D (Dunas) D (Dunas) D (Dunas) 
Topography Position Index (TPI) 1 2 4 1 4 1 4 1 1 
Radiação Solar Potencial 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Unidade de Vegetação A.1                   

Salsolo kali-Cakiletum maritimae  10 10 20 - - - - - - 

Euphorbio paraliae-Elytrigietum boreoatlanticae  30 40 60 - - - - - - 

Loto cretici-Ammophiletum arundinaceae 60 50 20 - - - - - - 

Unidade de Vegetação A.2                   

Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis  - - - 40 50 - - - - 

Rubio longifoliae-Coremetatum albi  - - - 10 20 - - - - 

Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae  - - - 40 20 - - - - 

Herniario algarvicae-Linarietum ficalhoanae  - - - - 10 - - - - 

Unidade de Vegetação B.2/B1.3                   

Daphno gnidii-Juniperetum navicularis  - - - - - 10 10 - - 

Erico umbellatae-Ulicetum welwitschiani  - - - - - 30 40 - - 

Thymo camphorati-Stauracanthetum spectabilis  - - - - - 50 50 - - 

Santolinetum impressae  - - - - - 10 - - - 

Unidade de Vegetação D.2                   

Juncetum rugoso-effusi  - - - - - - - - 35 
Unidade de Vegetação E.2                   

Cirsio welwitschii-Ericetum ciliaris  - - - - - - - 20 - 

Hyperico elodis-Rhynchosporetum modesti-lucennoi  - - - - - - - 10 - 

Unidade de Vegetação E.3                   

Typho angustifoliae-Phragmitetum australis  - - - - - - - 25 - 

Cladietum marisci  - - - - - - - 45 - 
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Tabela 35 – Matriz geosinfitossociológica para a localidade de Monte Velho (Poço do Barbaroxa de Baixo) (troço A-B).  

 

 

 

 

 

 

  Dendograma Cluster I Cluster II 
  Sigma-inventários  1 2 4 8 12 5 19 13 9 
  Geosigma-inventário  Geossérie Termomediterrânea Sadense Psamófila 

  

Pedologia Regossolos Psamíticos 
Solos Podzolizados  
(Não Hidromórficos)  

sem Surraipa 

Solos 
Incipien

-tes 

Solos 
Podzolizados  

(Não 
Hidromórficos)  
sem Surraipa 

Solos Halomórficos 
Solos Podzolizados  
(Não Hidromórficos)  

sem Surraipa 

  Geologia a (Aluviões) D (Dunas) 
  Topography Position Index (TPI) 1 2 4 4 4 1 1 1 1 
  Radiação Solar Potencial 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
  Geopermasigmetum psamófilo                    

1 Salsolo kali-Cakiletum maritimae  10 10 20 . . . . . . 
2 Euphorbio paraliae-Elytrigietum boreoatlanticae  30 40 60 . . . . . . 
3 Loto cretici-Ammophiletum arundinaceae 60 50 20 . . . . . . 

  

Série edafoxerófila psamofílica 
termomediterrânica sub-húmida a seca litoral 
de Juniperus turbinata subsp. turbinata: 
Osyrio quadripartitae-Junipereto turbinatae 
sigmetum                   

4 Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis  . . . 50 . 40 . . . 
5 Rubio longifoliae-Coremetatum albi  . . . 20 . 10 . . . 
6 Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae  . . . 20 . 50 . . . 
7 Herniario algarvicae-Linarietum ficalhoanae  . . . 10 . . . . . 

  

Série edafoxerófila psamofílica 
termomediterrânica sub-húmida a seca de 
Juniperus navicularis: Daphno gnidi-
Junipereto navicularis sigmetum                   

8 Daphno gnidii-Juniperetum navicularis  . . . . 10 . . . 10 
9 Erico umbellatae-Ulicetum welwitschiani  . . . . 40 . . . 30 

10 Thymo camphorati-Stauracanthetum spectabilis  . . . . 50 . . . 50 
11 Santolinetum impressae  . . . .   . . . 10 
  Geopermasigmetum de paúl                    
12 Juncetum rugoso-effusi  . . . . . . 35   . 
13 Typho angustifoliae-Phragmitetum australis  . . . . . .   15 . 
14 Cladietum marisci  . . . . . .   50 . 
  Geopermasigmetum turfófilo                   
15 Cirsio welwitschii-Ericetum ciliaris  . . . . . . . 20 . 

16 
Hyperico elodis-Rhynchosporetum modesti-
lucennoi  . . . . . . . 10 . 
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Figura 101 – Cartografia sinfitossociológica e geosinfitossociológica da RNLSAS. 
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2.5. Conclusões preliminares 
 

A caraterização geobotânica efetuada contribuiu para a atualização do conhecimento 

dos valores florísticos, fitocenóticos, dos habitats da Rede Natura 2000 e da paisagem 

dos SIC ‘Estuário do Sado’ e ‘Comporta / Galé’. Comparativamente aos trabalhos de 

referência realizados entre 1999-2001 (Neto, 2002; Ferreira & Gomes, 2002), o estudo 

fitossociológico desenvolvido permitiu constatar que as comunidades vegetais dos 

sistemas dunares, áreas de substratos areníticos e conglomeráticos da Formação da 

Marateca e espaços húmidos não salgados e salgados persistem como as maiores 

originalidades do território estudado. Tratam-se de habitats que incluem comunidades 

vegetais com diversos elementos endémicos, estando atualmente num estado de 

conservação considerado moderado. Deste modo, considera-se fundamental a tomada 

de medidas de gestão ativa, conservação e monitorização tendo em vista a sua 

preservação efetiva. 

As aplicações TIG demonstraram ser uma ferramenta indispensável em estudos 

geobotânicos, ao nível da harmonização de procedimentos metodológicos na 

produção convencional e semiautomática de cartografia temática, tal como na 

monitorização da dinâmica do território sobre a qual é possível realizar análises ao 

nível da variação temporal do uso, ocupação do solo e coberto vegetal. Nesta 

perspetiva, a cartografia das unidades de vegetação, habitats da Rede Natura 2000, 

sinfitossociológica e geosinfitossociológica (à escala 1:10 000) permitiu adquirir um 

maior conhecimento sobre:  

• Ecologia e distribuição atual das comunidades vegetais e séries de vegetação 

no território estudado; 

• Interação das fitocenoses com variáveis biofísicas, demográficas e uso e 

ocupação e do solo; 

•  Riscos e ameaças à destruição e à fragmentação de habitats. 

Tendo em conta um dos objetivos principais deste capítulo, a discriminação dos 

habitats da Rede Natura 2000 com recurso à DR Multi-espectral, são mencionadas 

algumas conclusões, limitações e desenvolvimentos futuros:  

• algumas das ISMGRE, devido às suas limitações, ainda não servem para 

distinguir inequivocamente os habitats naturais e seminaturais. O facto de o 

satélite GeoEye-1 possuir poucas bandas espectrais e apenas uma de 
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infravermelho pode influenciar a discriminação das classes vegetais. Deste 

modo, é recomendada a utilização de ISMGRE com maior resolução espacial e 

espectral (e.g. WorldView-2); 

• A opção metodológica de integração de classificadores rígidos, que implicam a 

atribuição de cada píxel à classe mais semelhante mesmo que esta não seja a 

mais apropriada, implica resultados menos favoráveis. Ficou comprovada que 

a inclusão de processos de segmentação e regras de classificação contribuem 

significativamente para o aumento da EG. Neste sentido, uma análise exclusiva 

ao nível do objeto, tendo em conta fatores como a textura, a informação 

contextual, a dimensão e o maior número de bandas espectrais relacionadas 

com a vegetação, permitirá a obtenção de maiores valores de exatidão 

temática dos mapas produzidos; 

• a DR Multi-espectral, além de apresentar diversas vantagens relativamente às 

usuais técnicas de interpretação visual de imagem (menor subjetividade na 

interpretação, maior objetividade dos resultados, menores tempos de execução 

e custos, coberturas sistemáticas e homogéneas e possibilidade de análise 

multi-temporal), apresenta uma extrema utilidade na monitorização dos habitats 

da RN2000, constituindo uma oportunidade emergente para a harmonização 

de procedimentos metodológicos na produção de cartografia de habitats com 

elevado nível de detalhe em Portugal. 

Deste modo, as TIG, em conjunto com a aproximação fitossociológica, revelam-se um 

instrumento fundamental na tomada de decisão em Planeamento e Ordenamento do 

Território e na definição de políticas de gestão de recursos naturais. 
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CAPÍTULO III – Estrutura e Dinâmica da Paisagem 

3.1. Enquadramento Geral  
 

A abordagem da estrutura e dinâmica da paisagem enquanto mosaico de 

ecossistemas pressupõe a necessidade de definir alguns conceitos inerentes à própria 

Ecologia da Paisagem (Godinho-Ferreira, 1997; Farina, 2000; Casimiro, 2002; Arsénio, 

2011). Neste sentido, a Ecologia da Paisagem centra-se em três caraterísticas 

fundamentais (adaptado de Forman & Godron, 1986):  

• Estrutura – reflete as relações espaciais entre os diversos elementos espaciais 

ou ecossistemas integrantes de uma paisagem, ao nível da sua configuração 

(dimensão, forma, número e tipo); 

• Função – explicita as interações entre os elementos espaciais, ou seja, ao nível 

dos fluxos de energia, materiais e espécies; 

• Dinâmica – centra-se nas alterações na estrutura e função do mosaico 

ecológico ao longo do tempo. 

A estrutura de uma Paisagem é suportada em três tipos de elementos: Manchas, 

(´Patches´), Corredores (´Corridors´) e Matriz (´Matrix´) (Figura 102). A conjugação 

deste elementos constituem o modelo mancha-corredor-matriz de Forman & Godron 

(1986), possibilitando a análise comparativa (temporal e espacial/forma) da paisagem. 

 

Figura 102 – Estrutura de uma Paisagem: Manchas, Corredores e Matriz (FISRWG, 1998). 
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Neste sentido, a crescente utilização de métricas (indicadores) para a análise da 

estrutura da paisagem tem possibilitado uma descrição e quantificação mais eficaz das 

interações entre os padrões espaciais e os processos ecológicos (O'Neill et al., 1994; 

Riitters et al., 1995; Miller et al., 1997; Godinho-Ferreira, 1997; Carrão et al., 2001a; 

Turner et al., 2001; Casimiro, 2002; Carrão & Caetano, 2002; Freire & Caetano, 2005; 

Leitão et al., 2006; Laranjeira, 2009). 

Por outro lado, na abordagem da dinâmica da paisagem, o uso e ocupação do solo 

posiciona-se como base fundamental para a compreensão e caraterização desta 

dinâmica espaciotemporal. Convém desde já clarificar a distinção do conceito de 

ocupação do solo face ao conceito de uso do solo. Apesar de estes conceitos estarem 

relacionados apresentam diferentes significados. Deste modo, o conceito de ocupação 

do solo refere-se ao tipo de elemento natural ou artificial, presente na superfície da 

terra. O do uso do solo refere-se à atividade humana ou função económica associada 

a uma determinada parte da superfície da terra (Lillesand et al., 2008). Neste sentido, 

a paisagem é condicionada pelas mudanças de uso e ocupação do solo, em que, 

sendo a ocupação sujeita a transformações pela acção antrópica, revela-se 

fundamental a compreensão da mudança do uso para compreender a modificação da 

ocupação do solo (Turner et al., 1995; Briassoulis, 2000; Godinho-Ferreira et al., 2004; 

Acosta et al., 2005; Aleksa 2008; Girvetz et al., 2008; Rayburn	& Schulte, 2009; Styers 

et al., 2010; Rocha, 2012; Gimmi & Bugmann, 2013; Biró et al., 2013; Henne et al., 

2013). A ocupação do solo pode ser condicionada e ser sujeita a tranformações 

territoriais por processos naturais, como as alterações climáticas (glaciações), 

vulcanismo, súbida do nível do mar, entre outros. No entanto, a maioria das mudanças 

passadas e presentes da ocupação do solo devem-se à acção antrópica. Assim, a 

conjugação de fatores biofísicos, humanos, espaço e tempo possibilita a análise 

integrada das dinâmicas da mudança de uso do solo no território (Agarwal et al., 

2002). Segundo os mesmos autores, estes quatro fatores permitem a consolidação de 

uma estrutura de análise para categorizar os modelos de dinâmica da mudança de uso 

e ocupação do solo.  

 

3.1.1. Análise Quantitativa da Paisagem e Evolução Temporal de Padrões 
Espaciais 
 

No desenvolvimento de qualquer análise quantitativa da paisagem e evolução 

temporal de padrões espaciais, é fundamental considerar a proveniência, qualidade 
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posicional, escala de base, topologia, precisão dos dados espaciais (mapa temático de 

uso e ocupação do solo ou imagem georreferenciada) e critérios de homogeneidade 

na cartografia de uso e ocupação do solo (definição da UMC e da legenda da 

classificação adotada) (vide Guiomar et al., 2009 e Araújo, 2005). De notar que a 

análise da sensibilidade das métricas da paisagem face aos erros topológicos 

(conversão de estrutura vectorial para estrutura raster) e as diferenças concetuais nos 

dados de base da análise (e.g. cartografia temática produzida por foto-interpretação vs 

cartografia temática produzida por OBIA) tem-se vindo a revelar uma área de 

investigação recente e inovadora (Wickham et al., 1997; Cardille et al., 1996; 

Hoechstetter, 2009; Batista et al., 2012). 

De facto, as categorias selecionadas (legenda) para a análise têm uma forte influência 

nos resultados de qualquer análise de padrões da paisagem. Por exemplo, se 

considerarmos os padrões da vegetação, tendo como base duas cartografias 

temáticas de uso e ocupação do solo produzidas a partir de imagens de satélite, mas 

classificados com diferentes algoritmos, os mesmos irão evidenciar resultados 

bastante distintos. Assim, a escolha das categorias a incluir numa análise de padrões 

é fundamental. As classes devem ser selecionadas em função da questão de 

investigação ou objetivos, e as regras de classificação deverão ser aplicadas em toda 

a extensão das paisagens a analisar e/ou a comparar. Todas as categorias poderão 

ser agregadas em níveis hierárquicos superiores ou num conjunto mais detalhado de 

subcategorias. Quanto mais agregadas forem as categorias, mais difícil se torna o 

estabelecimento de relações entre os padrões e os processos. Portanto, fica claro que 

a decisão da seleção da legenda e respetivas categorias no processo cartográfico irá 

afetar a eficiência e a estrutura espacial da análise (Gustafson, 1998).  

Um outro fator fundamental, e que influencia a interpretação das métricas de 

Paisagem, prende-se com a noção de escala em Ecologia da Paisagem. A sua 

terminologia muitas vezes não é aplicada de forma consistente e tem gerado alguma 

confusão na literatura (Allen, 1998; Allen & Hoekstra, 1992; Carrão, 2002; Carrão & 

Caetano, 2002). Em Ecologia da Paisagem é fundamental ser conciso na utilização 

dos termos relacionados com a escala. Godinho-Ferreira (1997) refere que: “Na 

perspetiva da Ecologia, as manchas representam áreas relativamente discretas 

(domínios espaciais) ou períodos (domínios temporais) com condições ambientais 

relativamente homogéneas em que as suas fronteiras são distinguíveis da sua 

envolvente pela descontinuidade do seu caráter ambiental numa magnitude 

perceptível ou relevante para o organismo ou fenómeno ecológico em questão (...). A 
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paisagem não contém apenas um simples mosaico de manchas mas uma hierarquia 

de mosaicos ao longo da série de escalas”. Conceitos importantes relativos à escala 

surgem quando são consideradas as interações entre os diversos organismos e o 

padrão espacial do habitat considerado adequado (Wiens, 1989). Portanto, a escala 

refere-se à dimensão espacial ou temporal de um determinado objeto ou processo. A 

escala é caraterizada pelo grão (´grain´) e extensão (´extent´). O grão refere-se a uma 

resolução espacial mais detalhada para um determinado conjunto de dados e o 

fenómeno a analisar; por exemplo, o grão refere-se ao tamanho do píxel de um 

ficheiro raster ou à UMC representada por polígonos. Portanto, trata-se da escala mais 

pequena que o organismo distingue, ou seja, constitui o limite inferior da 

heterogeneidade da estrutura da mancha por si distinguida. Na Figura 103 é 

apresentado o modelo concetual da estrutura do habitat, em que homogeneidade e 

heterogeneidade dependem: do tipo de espécie e comunidade e da resolução a que 

estas entidades percecionam o seu ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103 – Modelo concetual do habitat em função do tipo de organismo e o tamanho do 
píxel (adaptado de Turner et al., 2001).  

 

A extensão refere-se ao tamanho da área de estudo, o limite superior da 

heterogeneidade da paisagem para o fenómeno em análise. Geralmente, a extensão 
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varia também com o nível organizacional considerado: indivíduo, população e/ou 

metapopulação.  

Desta forma, é fácil interpretar grão e extensão quando considera-se a análise de 

imagens de satélite com recurso à DR. Os diferentes sensores (desde baixa a grande 

resolução espacial) têm diferentes tamanhos de célula ou píxel (e.g. 10 por 10m nas 

imagens SPOT-5 HRG pancromático, 30 por 30m nas Landsat 7 ETM+ e 0.5 por 0.5m 

nas WorldView-2 pancromático). As diferenças no tamanho do grão refletem-se no 

grau de detalhe fornecido por cada tipo de sensor. A extensão pode variar 

independentemente do grão, embora exista um certo grau de correlação entre eles 

(e.g. uma pequena extensão exigirá um tamanho de grão mais pequeno) (Figura 104).  

O grão e a extensão dos dados utilizados em qualquer análise de padrões da 

paisagem irão influenciar o resultado numérico obtido para uma determinada métrica 

(Turner et al., 1989b; Benson & Mackenzie, 1995; Moody & Woodcock, 1995; 

Wickham & Riitters, 1995; O’Neill et al., 1996; Carrão et al., 2001a; Carrão, 2002; 

Carrão & Caetano, 2002). Esta sensibilidade significa que a comparação de cartografia 

temática de uso e ocupação do solo representadas a diferentes escalas poderão ser 

inválidas porque os resultados podem refletir erros de escala, em vez de realçar 

diferenças nos padrões da paisagem. Atendendo ao facto de, ao aumentar-se o 

tamanho do grão diminui-se a sua resolução, as classes de uso e ocupação do solo 

mais raras ou com uma distribuição mais restrita na paisagem poderão ser menos bem 

representadas ou mesmo integradas noutra classe. Deste modo, estas classes são 

subestimadas, e a sua configuração torna-se menos complexa perdendo-se detalhe. 

Moody & Woodcock (1995), ao alterar o grão numa imagem Landsat de 30 por 30m 

para 1 por 1Km, demonstraram que as alterações de escalas induzidas na proporção 

dos diferentes tipos de coberto vegetal existentes na paisagem influenciaram as 

métricas da paisagem. 

Carrão (2002), no que respeita aos efeitos da escala na caraterização da estrutura da 

paisagem demonstrou que a escala mínima de representação influencia os valores 

dos indicadores, acrescentando que a nível regional poderá ser utilizada cartografia 

com UMC superior ou igual a 10 ha, permitindo avaliar e comparar métricas sem que 

estas sejam significativamente afetadas. 
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Figura 104 – Esquema das duas componentes da escala espacial. (a) Grão e (b) Extensão. O 
número de células agregadas forma uma nova unidade espacial (i.e, um novo tamanho de 

grão) e é indicado por n; a Extensão ou área total é indicada por a (adaptado de Turner et al., 
2001). 

 

Portanto, é relativamente fácil gerar uma série de indicadores de paisagem 

selecionando o tamanho do grão e da extensão independentemente do fenómeno em 

análise, bem como da finalidade e limitações das inúmeras métricas disponíveis. No 

entanto, sem uma definição a priori da escala a utilizar, a seleção e comparação de 

métricas pode ser enganosa. 

Salvaguardando todos os pressupostos e condições necessárias, é inequívoco que as 

métricas da paisagem possibilitam a quantificação da estrutura, das alterações 

temporais e a comparação de paisagens (Whitney & Somerlot, 1985; Iverson, 1988; 

Turner & Ruscher, 1988; LaGro & DeGloria, 1992; Kienast, 1993; Mladenoff et al., 

1993; Spies et al., 1994; Godinho-Ferreira, 1997; Turner et al., 2001; Carrão, 2002; 

Leitão et al., 2006; Laranjeira, 2009). Neste sentido, a utilização de indicadores de 

paisagem requer o cumprimento de determinados critérios: 

Aumento do tamanho do Grão a 

Aumento da Extensão b 

n = 1 n = 4 

a = 16 

a = 81 

a = 400 
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• As métricas devem ser selecionadas em função dos padrões e processos do 

fenómeno a analisar, bem como o sistema de classificação e a resolução 

espacial dos dados; 

• As métricas selecionadas devem ser relativamente independentes umas das 

outras evitando informação redundante, uma vez que estas podem estar 

fortemente correlacionadas (Riitters et al., 1995); 

• Os indicadores obtidos devem ser analisados tendo em consideração o 

intervalo completo dos seus valores potenciais e o seu comportamento. 

As métricas de paisagem quantificam e descrevem a estrutura espacial das manchas, 

classes e o mosaico de habitats que constituem uma determinada paisagem. As 

métricas fornecem informações úteis sobre a composição e configuração da 

paisagem, por exemplo, a proporção de cada classe de uso e ocupação do solo, ou o 

tamanho e a forma dos elementos da paisagem. Portanto, as métricas quantificam 

duas componentes fundamentais da estrutura da paisagem: composição e 

configuração (Godinho-Ferreira, 1997; Casimiro, 2000, 2002; Carrão, 2002; Couto, 

2004). A composição da paisagem refere-se à variedade e à abundância do tipo de 

manchas sem referência ao seu caráter ou arranjo espacial. Embora as métricas de 

composição não sejam espacialmente explícitas, permitem quantificar o número de 

manchas, a sua proporção e diversidade (Gustafson, 1998; Godinho-Ferreira, 1997; 

Leitão et al., 2006). O caráter e arranjo espacial, a posição e a orientação dos 

elementos na paisagem, são caraterizados pela configuração. As métricas de 

configuração quantificam aspetos como a forma e a agregação da mancha, a distância 

entre manchas da mesma classe, a união de manchas e tipo de manchas, e o grau de 

contraste ao longo das fronteiras da mancha. Deste modo, a composição e a 

configuração caraterizam numerosos padrões espaciais da paisagem e os processos 

ecológicos associados. Portanto, é importante compreender qual a componente do 

padrão da paisagem que se pretende quantificar por intermédio de uma métrica 

específica (Carrão, 2002; McGarigal, 2002; Couto, 2004; Batista et al., 2012; 

McGarigal et al., 2009, 2014). 

Convém ainda mencionar que uma qualquer paisagem pode ser analisada a quatro 

níveis. Ao nível do grão, da mancha, da classe e da paisagem (Figura 105). 

• Nível do grão: ainda não foram desenvolvidos muitos estudos com recurso a 

métricas ao nível do píxel. Contudo, em diversos trabalhos já realizados neste 

domínio, as métricas foram calculadas a partir de dados em estrutura raster, 
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uma vez que atualmente as imagens de satélite são uma das principais fontes 

de informação para a produção de cartografia temática (Turner et al., 1989a; 

O’Neill et al., 1991; Gustafson & Parker, 1992; Wickham & Riitters, 1995; 

Benson & Mackenzie, 1995; O’Neill et al., 1996; Keitt et al., 1997);  

• Nível da Mancha: a mancha (em estrutura vetorial ou raster) representa uma 

área relativamente homogénea que difere da sua vizinhança; 

• Nível da Classe: a classe é um conjunto de manchas do mesmo tipo (em 

estrutura vetorial ou raster); 

• Nível da Paisagem: a paisagem é o conjunto de todas das manchas (em 

estrutura vetorial ou raster) dentro da extensão considerada. 

 

 

 

Figura 105 – Diagrama concetual dos quatro níveis de análise disponibilizados nas métricas de 
paisagem: grão, mancha, classe e paisagem (adaptado de Leitão et al., 2006). 

 

No que respeita à hierarquia de Mancha-Classe-Paisagem existem algumas limitações 

importantes, pelo fato de todas as métricas ao nível da mancha também poderem ser 

quantificadas ao nível da classe e da paisagem. Assim é importante interpretar cada 

métrica em função do nível hierárquico (Figura 106).  

Paisagem (conjunto de classes)  

Classe (conjunto de manchas do mesmo tipo)  

Mancha  (conjunto de pixeis com o mesmo atributo 

Grão 
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Figura 106 –  Categorização das métricas de paisagem de acordo com os seus níveis 
hierárquicos e a sua relação com as componentes espaciais e funções relevantes (adaptado de 

Hoechstetter, 2009). 

 

Convém acrescentar que na análise da alteração espaciotemporal da estrutura da 

paisagem deve considerar-se o conceito de fragmentação da paisagem34 e métricas 

associadas a este processo (Forman, 1995; Fahrig, 2003; EEA, 2011).  

 

3.1.2. Modelos de dinâmica de alteração do uso e oc upação do solo 
 

Como já foi referido anteriormente, os modelos de dinâmica de alteração do uso e 

ocupação do solo envolvem os mencionados processos biofísicos e/ou humanos, e 

são determinados por três dimensões (temporal, espacial e tomada de decisão) e dois 

atributos distintos para cada uma delas (escala e complexidade) (Agarwal et al., 2002). 

                                                           
34 A fragmentação é apenas um dos processos espaciais de alteração da paisagem devido a fatores 
naturais ou antrópicos, que conduzem à variação do número e tamanho das manchas, do habitat interior, 
da conetividade, do perímetro e à perda e/ou isolamento dos habitats. Forman (1995) define ainda os 
processos de Perfuração, Dissecação, Contração e Atrito. 
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Deste modo, várias abordagens de modelação podem variar o seu posicionamento ao 

longo das três dimensões, desde que a alocação do modelo de dinâmica de alteração 

de uso e ocupação do solo utilizado assegure a sua estrutura analítica e aplicabilidade 

(Baker, 1989; Godinho-Ferreira, 1997; Mazzoleni et al., 2004; Koomen & Borsboom-

van Beurden, 2011; Piquer-Rodríguez et al., 2012; Rocha, 2012).  

Na presente dissertação serão abordados os modelos de Cadeias de Markov e os AC, 

que são modelos dinâmicos discretos no tempo, onde as taxas de transição são 

estacionárias ao longo do tempo. Estes modelos destacam a componente dinâmica 

como uma parte essencial do espaço geográfico (De Raaf et al., 1965; Miall, 1973; 

Powers & Easterling, 1982; Harper, 1984; Godinho-Ferreira et al., 2004; Rocha et al., 

2004; Rocha, 2012). Neste sentido, será apresentado um modelo para simular a 

alteração do uso e ocupação do solo, com recurso à integração de matrizes de 

transição, Cadeias de Markov e Autómatos Celulares (AC). O modelo de Cadeias de 

Markov é geralmente baseado na comparação de dois mapas de uso e ocupação do 

solo que se sucedem em dois momentos temporais distintos, estimando e 

configurando uma matriz de probabilidades de transição estacionária ao longo do 

tempo. No entanto, não fornece qualquer informação acerca da distribuição e/ou 

configuração das manchas das classes de uso e ocupação do solo, sendo por isso 

menos detalhado que outros modelos de dinâmica da paisagem. Contudo, fornecem 

uma base para compreender o papel da estocasticidade nas alterações de unidades 

discretas que interagem localmente (Rocha, 2012). Contudo, alguma falta de detalhe é 

compensada por uma análise mais aprofundada da estrutura da paisagem nos 

diferentes períodos de análise.  

Segundo Godinho-Ferreira et al. (2004), as componentes básicas de qualquer modelo 

de dinâmica da paisagem são: (1) um estado inicial, (2) as funções de aparecimento, 

desaparecimento e de alteração, e (3) um estado final. No modelo utilizado, o estado 

inicial é a distribuição inicial da proporção da área das classes de uso e ocupação do 

solo. As Cadeias de Markov podem ser traduzidas através duma equação de matrizes 

(Equação 4):  

� × [��] = [�� + 1] 
em que Vt é o vetor composição inicial (�� =(	�1 … ��) em que cada elemento Vm 

representa a proporção da classe de uso e ocupação do solo � no tempo �), �� + 1 é 

o vetor composição final e � é uma matriz de probabilidades de transição � ×� cujos 

[Eq.4 ] 
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elementos, ��j, são probabilidades condicionais de cada uma das classes durante o 

intervalo de tempo � e � + 1. 

O modelo Markoviano obedece a alguns pressupostos:  

• É um modelo estocástico, pois o resultado final que é a distribuição entre 

estados (classes de uso e ocupação do solo), baseia-se na probabilidade de 

transição, ��j, entre os estados � e j. Uma vez que as transições são 

probabilidades, consequentemente o seu somatório terá de ser igual a 1. 

Normalmente, as probabilidades de transição derivam de uma amostra de 

transições ocorridas num determinado intervalo de tempo;  

• Assume-se que uma Cadeia de Markov é um processo de primeira ordem 

(modelo de Markov de 1.ª ordem), o que indica que a probabilidade de um 

conjunto particular de resultados depende apenas da distribuição atual entre os 

estados (classes) e as probabilidades de transição, de modo que, os fatos 

históricos não têm influência no processo. Isto pressupõe estimativas de 

transição entre dois intervalos de tempo; 

• A estacionaridade das probabilidades de transição ao longo do tempo, o que 

também requer estimativas de dois intervalos de tempo. 

Convém salientar que mesmo quando não se conseguem cumprir todos estes 

pressupostos, o modelo de Cadeias de Markov pode ser utilizado (Baker, 1989). Por 

norma, nos processos ecológicos as transições não são estacionárias (existem 

alterações de P ao longo do tempo), mas pode-se assumir a estacionaridade como 

uma ferramenta heuristica para dar resposta a perguntas como “O que aconteceria 

se...?”. Além disso, a não estacionaridade per se não exclui a utilidade da abordagem 

das matrizes de transição e das Cadeias de Markov na análise da dinâmica da 

paisagem. 

As alterações do uso e ocupação do solo ocorridas num determinado período com as 

alterações verificadas noutro é estatisticamente inválida. De forma a comparar as 

várias distribuições de uso e ocupação do solo ao longo de um período de tempo, as 

alterações operadas em cada um dos tempos discretos têm de ser modeladas de 

forma a torná-las estatisticamente independentes umas das outras. A iteração 

sucessiva da matriz de transição com o vetor resultante dá origem a um vetor (vetor de 

equilíbrio ou vetor próprio) representativo da composição do uso e ocupação do solo 

ao fim do período de tempo em questão (t+n, sendo n o número de iterações), 

tornando independente a distribuição final da inicial (Fernandes, 1988). Este vetor de 
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equilíbrio sintetiza a matriz de probabilidades de transição m x m células num vetor 

coluna de m linhas que traduz a composição do uso e ocupação do solo da situação 

final para a qual tenderá a paisagem. Portanto, cada um destes valores representa a 

proporção da classe de uso e ocupação do solo num equilíbrio futuro hipotético que se 

baseia no pressuposto de que a matriz de probabilidades de transição permanece 

constante ao longo do tempo. Claro que não está implícito que este equilíbrio alguma 

vez seja atingido mas, em certa medida, serve para ilustrar com clareza o processo de 

alteração do uso e ocupação do solo de uma paisagem entre duas unidades temporais 

discretas. 

As matrizes de transição são uma ferramenta útil e uma metodologia simples para 

analisar um sistema dinâmico como se apresenta a paisagem, revelando significados 

de valores que, numa primeira abordagem, não se apresentariam óbvios, informando 

sobre a taxa à qual se processam as alterações de uso e ocupação do solo. Nas 

matrizes de transição são representadas todas as alterações recíprocas possíveis 

entre as classes de uso e ocupação do solo. 

Por sua vez, segundo Rocha (2012) um Autómato Celular (AC): “(...) é um sistema 

dinâmico discreto em que o espaço é dividido em células espaciais regulares, e o 

tempo progride em passos de tempo discretos. Cada célula do sistema tem um de um 

número finito dos estados. Os autómatos celulares possibilitam a visualização de todo 

um conjunto de células (pixéis) em interação, sendo cada uma delas(es) um 

computador (autonomização)”.  

O mesmo autor acrescenta que: “Nos modelos de uso do solo, os AC modelam a 

transição de uma célula de um tipo de uso do solo para outro, dependendo do uso 

existente nas células que se encontram dentro da vizinhança da célula original. Desta 

forma, os autómatos celulares podem ser entendidos como um sistema espacial 

dinâmico e relativamente simples, no qual o estado de cada célula da matriz depende 

do estado prévio das células que se encontram dentro de uma determinada 

vizinhança, de acordo com um conjunto de regras de transição”. Portanto, os modelos 

de AC iniciam-se com dependências de vizinhança e modificam as regras de transição 

de forma a incorporar os fatores ambientais e não locais (Karimi et al., 2012). 

Por vizinhança entende-se o conjunto de células com as quais a célula alvo interage. 

Num espaço bidimensional há dois tipos básicos de vizinhanças, a de von Neumann 

(quatro células), que inclui os vizinhos a norte, sul, este, e oeste, e a vizinhança de 

'Moore' (oito células), que inclui as células definidas na vizinhança de von Neumann 
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mais as das direcções noroeste, nordeste, sudeste, e sudoeste (Figura 107) (Rocha, 

2012).  

         

         

         

         

         

                                            (A)         (B)       

Figura 107 – Configurações típicas de um AC bidimensional: (A) vizinhança 3x3 de von 
Neumann e (B) vizinhança 3x3 de Moore (adaptado de Rocha, 2012). 

 

As regras da transição, que definem o modo como se altera o estado atual de uma 

célula em resposta aos seus vizinhos, é a componente chave dos AC (Rocha, 2012). 

Assim, os AC oferecem suporte à espacialização, em células espaciais regulares, das 

alterações do uso e ocupação do solo. 

 

3.2. Metodologia geral de análise 
 

A análise qualitativa e quantitativa das alterações passadas e atuais da paisagem dos 

SIC ‘Estuário do Sado’ e ‘Comporta / Galé’ foi organizada do seguinte modo: 

A. Contextualização e caraterização histórica da paisagem do território estudado 

A integração de informação histórica e atual (documental e cartográfica) relativa ao 

uso e ocupação do solo é vista como um importante contributo para um mais correto 

enquadramento histórico da paisagem e posterior quantificação da sua estrutura e 

dinâmica (Marcucci, 2000; Arsénio, 2011). Neste sentido, procedeu-se à análise da 

evolução histórica da paisagem, da área de estudo, desde o final do último período 

glaciário até à atualidade, com base nos trabalhos de Mateus (1992), Moreira (1987), 

Moreira & Psuty (1993); ‘Relatorio Ácerca da Arborisação Geral do Paiz’ de Ribeiro & 

Delgado (1868), Feio (1997, 1998) e outras fontes documentais de caráter pontual. 

Nesta fase, foi necessária a preparação em ambiente SIG das bases cartográficas 

históricas e atuais, envolvendo processos de digitalização, georreferenciação e 
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projeção para o Sistema de Referência Terrestre Europeu 1989 (PT-TM06/ETRS89). 

Dadas as múltiplas escalas de base e desconhecimento dos níveis de precisão e UMC 

associados à cartografia histórica, optou-se pela utilização da Carta do ‘Relatorio 

Ácerca da Arborisação Geral do Paiz' de Ribeiro & Delgado (1868), Carta Agrícola e 

Corográfica de Gerardo Augusto Pery, Carta Agrícola e Florestal de Portugal de Pedro 

Romano Folque, Carta Agrícola e Florestal de Portugal do Serviço de Reconhecimento 

e Ordenamento Agrário (SROA), Planta da Real Propriedade do Pinheiro e Planta 

Topográfica da Companhia das Lezírias do Tejo e Sado (5.ª Administração da 

Coutada da Comporta) (Anexo I) para suportar a evolução diacrónica da paisagem da 

área de estudo. De referir que para a caraterização geral da paisagem atual foi 

utilizada a COS’07 (vide ponto ‘2.1.7. Uso e Ocupação do Solo’, p. 79). Convém 

salientar que, apesar se tratar de uma análise predominantemente qualitativa, são 

apresentados valores de áreas e transições para a totalidade da área de estudo para 

uma melhor descrição da evolução da paisagem ao longo de várias escalas temporais.  

B. Análise quantitiva da estrutura e dinâmica da paisagem  

Com base na informação cartográfica homologada para três períodos de referência, 

1958 (Carta Agrícola e Florestal do SROA), 1990 (COS’90) e 2007 (COS’07), foram 

quantificados os padrões de alteração do uso e ocupação do solo, tal como a definição 

de possíveis cenários futuros. De forma a garantir critérios de comparabilidade e 

fiabilidade, a Carta Agrícola e Florestal do SROA foi segmentada automaticamente no 

E-cognition Developer 8.2, tendo sido aplicados processos de generalização 

cartográfica para a obtenção da mesma UMC. As diversas nomenclaturas de uso e 

ocupação do solo nos períodos analisados foram harmonizadas com a nomenclatura 

da Corine Land Cover (CLC) Nível 2 e 3. A nomenclatura é composta por catorze 

classes de uso e ocupação do solo e apresentam correspondência (quando aplicável) 

com os habitats da Rede Natura 2000 (Tabela 36). A tabela de conversão entre as 

classes agrícolas e florestais (SROA) e as classes da COS'90 com a nomenclatura 

adotada é apresenta no Anexo VII. Para uma melhor compreensão dos resultados 

provenientes da análise quantitativa da estrutura e da dinâmica da paisagem dos SIC 

‘Estuário do Sado’ e ‘Comporta / Galé’, optou-se pela seleção de setores 

representativos destes sítios que contemplam as principais unidades de paisagem e 

asseguram a variabilidade ecológica deste território. Assim, foram definidos três 

setores com caraterísticas diferenciadas (Figura 108). 
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Tabela 36 – Legenda utilizada para as classes de uso e ocupação do solo.  

Código da s 
classes de uso 
e ocupação do 

solo 

Descrição das 
classes de uso e 
ocupação do solo  

CLC (Nível 2 e 3) Habitats da Rede Natura 2000 

Cl. 1. 
Zonas 

artificializadas 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4 - 

Cl. 2.1 Terras aráveis 2.1 - 

Cl. 2.2 
Culturas 

permanentes 
2.2 - 

Cl. 2.3 Pastagens 2.3 2230pt2; 6420 

Cl. 2.4 
Zonas agrícolas 
heterogéneas 

2.4 6310 

Cl. 3.1 
Florestas de 

folhosas 3.1.1 6310; 9240; 9330; 92A0pt3 

Cl. 3.2 
Florestas de 

resinosas 
3.1.2 *2270 

Cl. 3.3 
Florestas mistas 

de folhosas e 
resinosas 

3.1.3 6310; *2270; 9330 

Cl. 3.4 

Zonas com 
vegetação 

arbustiva e/ou 
herbácea 

3.2 

*2250pt1; *2250pt2; 2230pt1; 
*2150pt1; 2260;  

5330pt1,pt3,pt4,pt6; 92A0pt3; 
3280; 92D0; *4020pt2 

Cl. 3.5 
Zonas sem 

vegetação ou com 
vegetação esparsa 

3.3 
1210; 1240; 2110; 2120; *2130pt1; 

2330 

Cl. 4.1 
Zonas húmidas 

interiores 
4.1 

2190; 6410; 6430; 91E0pt3; 3110; 
3130pt2; 3160;  
7140pt3; 7150 

Cl. 4.2 
Zonas húmidas 

costeiras 
4.2 

1110pt1; 1130pt1; 1140pt1; 
1140pt2; *1150; 1310pt2,pt3,pt4;  

1320; 1410; 
1420pt1,pt3,pt4,pt5,pt7; 1430; 

*1510 

Cl. 5.1 Águas interiores 5.1 
3110; 3130pt2;  3150pt1 e pt2; 

3170; 91E0pt3; 
Cl. 5.2 Águas costeiras 5.2 1130pt1; *1150 
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Figura 108 – Setores em estudo na análise da dinâmica e estrutura da paisagem. 

 

O setor 1, com uma área de 21624 ha, localizado na margem direita do Estuário do 

Sado, é representativo das unidades de paisagem ‘Estuário do Sado’, ‘Areias de 

Pegões’ e ‘Charneca do Sado’. O território incluído neste setor apresenta particular 

interesse por conter as grandes propriedades da Herdade do Pinheiro, Herdade do 
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Zambujal e Herdade de Abul, onde nas últimas décadas se verificaram importantes 

alterações de paisagem decorrentes de expansão urbana e de outros fenómenos 

associados à atividade agrícola e florestal. 

O setor 2, com uma área de 35234 ha, localizado na margem esquerda do Estuário do 

Sado, é representativo das unidades de paisagem ‘Estuário do Sado’ e ‘Pinhais do 

Alentejo Litoral’, com especial interesse de análise por incluir os ecossistemas de 

sapal, sistemas dunares e a Herdade da Comporta. Nas últimas décadas a paisagem 

deste setor foi afetada por processos de expansão urbana decorrentes da pressão 

turística, e sujeita à intensificação das práticas agrícolas e florestais.  

O setor 3, com uma área de 36456 ha, localizado na metade sul do arco Tróia-Sines, é 

representativo da unidade de paisagem ‘Pinhais do Alentejo Litoral’, e tem especial 

interesse por incluir a Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha 

(RNLSAS) e um sistema dunar e de lagunas costeiras com elevado valor para a 

conservação. Trata-se do setor menos afetado pelos efeitos da pressão urbanística, 

onde a atividade agrícola e florestal tem sido um dos fatores responsáveis pelas 

principais alterações de uso e ocupação do solo. 

Para estes três setores procedeu-se aos seguintes apuramentos: 

B1. Análise da estrutura da paisagem (indicadores de paisagem) e evolução da 

diversidade (série de Hill). 

Para a quantificação e descrição da estrutura da paisagem para os anos de 1958, 

1990 e 2007, recorreu-se ao Fragstat 4.1, que calcula, a partir de imagens em 

estrutura raster, índices ao nível da classe e da paisagem. Tendo como base os 

resultados apresentados por Godinho-Ferreira et al. (2004), Couto (2004) e Batista et 

al. (2012), ao nível classe foram selecionadas as seguintes métricas: Número de 

manchas da classe (NP), Área da classe (CA), Média da área da classe (AREA_MN), 

Percentagem da classe na paisagem (PLAND), Índice da maior mancha (LPI), Número 

de áreas interiores (NDCA), Área interior total da classe (TCA), Percentagem da área 

interior da classe na paisagem (CPLAND), Distância média ao vizinho mais próximo da 

mesma classe (ENN_MN) e Média do índice de forma (SHAPE_MN). Ao nível da 

paisagem foram selecionadas as métricas: Densidade de manchas (PD), Densidade 

de orlas (ED), Média do índice de forma (SHAPE_MN), Índice de Diversidade de 

Shannon (SHDI), Índice de Equitabilidade de Simpson (SIEI), Índice de mistura e 

adjacência (IJI), Índice de contágio (CONTAG), Índice de Fragmentação (SPLIT) e 

Tamanho efetivo da malha (MESH) (Anexo VIII). Para os 3 setores carateriza-se ainda 
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a alteração da diversidade da paisagem em 1958, 1990 e 2007 através do cálculo das 

séries de Hill (Hill, 1973), que dispõe sequencialmente os parâmetros Riqueza de 

classes (S), Índice de Shannon modificado (SHDImod), Índice de Simpson modificado 

(ISmod) e o Inverso da proporção da classe mais abundante (IA) (Tabela 37). Os 

valores da série de Hill variam entre a Riqueza S, correspondendo à diversidade 

máxima, e o valor 1, correspondendo à ausência de diversidade. Quanto menor for o 

declive da curva gerada pela sequência dos índices, e a tender para o valor de S, 

maior é a equitabilidade e, consequentemente, maior a diversidade da paisagem em 

análise. Quando o limite de S tende para 1, e quanto maior for o declive da curva da 

série de Hill, menor a diversidade. A assímptota horizontal em S=1 é interpretada 

como ausência de diversidade, ou como a presença de uma única classe que domina 

a paisagem (Godinho-Ferreira et al., 2010). 

Tabela 37  – Indicadores da série de Hill (adaptado de Godinho-Ferreira et al., 2010). 

índice  Abreviatura  Fórmula  

1 - Riqueza de classes S S (número de classes) 

2 - Índice de Shannon 
modificado 

SHDImod 

Índice de Shannon: 

SHDI = −�(P) ∗ lnP))-
.�/  

P) = proporção da paisagem ocupada 
pela classe i. 

 
Índice de Shannon modificado: SHDImod = 	1-234 

3 - Índice de Simpson 
modificado: 

ISmod 

 
Índice de Simpson: 

IS = �P)5-
.�/  

 
Índice de Simpson modificado: ISmod = 1IS 

4 - Inverso da proporção da 
classe mais abundante 

IA IA = 1Pmax 

 

B2. Análise das transições de uso e ocupação do solo. Produção de 

indicadores de transformação territorial. 

A caraterização das transições de uso e ocupação do solo foi efetuada com base na 

comparação de três coberturas: 1958, 1990 e 2007. A opção metodológica de 

utilização da Carta Agrícola e Florestal de Portugal do SROA, COS’90 e COS’07, 
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deveu-se ao facto de assegurar a compatibilidade cartográfica em termos de escala, 

geometria, estrutura topológica e de conteúdos de informação. Neste sentido, 

procedeu-se ao tratamento da informação em estrutura matricial com uma resolução 

de 100 m (equivalente à UMC de 1 ha). A localização e descrição das alterações 

foram obtidas com a aplicação Land Change Modeler do IDRISI Taiga e ainda por 

análise espacial em ArcGIS 10.2. Para avaliar as mudanças ocorridas nos setores 

selecionados foram utilizadas as tabelas de contigência que indicam as alterações 

ocorridas para os períodos 1958-1990, 1990-2007 e 1958-2007. A análise da dinâmica 

das alterações ocorridas entre 1958 e 2007 contemplou ainda a produção de 

indicadores síntese que fornecem uma visão quantitativa do fenómeno (Tabela 38). 

A utilização de indicadores de dinâmica de alteração do uso e ocupação do solo 

permitem validar e quantificar os padrões espaciais de transformação observados 

(Julião, 2001). Foram considerados alguns dos indicadores propostos por este autor: 

taxa de transformação do uso e ocupação do solo, taxa de edificação do território, e 

taxa de variação da área agrícola. Finalmente, pretendeu-se identificar e compreender 

as principais forças motrizes dessas alterações. 

Tabela 38 – Indicadores de dinâmica de alteração do uso e ocupação do solo (adaptado de 
Julião, 2001). 

 

Indicador  Fórmula  Descrição  

Taxa de 
transformação da 

ocupação do solo (9�) 9� = :�;<=>?@;�<A<:�@�<B 	C	100 

Percentagem de área que 
sofreu transformações de 

uso e ocupação do solo nos 
períodos em análise (1958-

1990 e 1990-2007). 

Taxa de edificação do 
território (91) 91 = :1A�?�E<A<:�@�<B 	C	100 

Percentagem de área 
edificada nos anos em 
análise (1958, 1990 e 

2007). 

Taxa de variação da 
área agrícola (9�:<) 9�:< = :<:=@2 − :<:=@1::=@1 	C	100 

Percentagem de variação 
da área agrícola nos 

períodos em análise 1958-
1990 e 1990-2007). 

Taxa de variação da 
área florestal/matos 

(9�:?�) 
9�:?� = :?�:=@2 − :?�:=@1::=@1 	C	100 

Percentagem de variação 
da área florestal/matos nos 
períodos em análise (1958-

1990 e 1990-2007). 
 

B3. Integração da análise das transformações territoriais com informação dos 

PDM e licenciamento municipal. 

Para uma melhor compreensão dos processos de transformação espacial considerou-

se a integração dos elementos relativos aos PDM e licenciamento municipal constante 

no SNIT (DGT, 2013). Neste sentido, foi considerada a informação relativa às classes 



 

Capítulo III | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios 
Estuário do Sado e Comporta/Galé  

319 

 

de espaço urbanizado e espaço urbanizável35 dos PDM dos concelhos abrangidos por 

cada setor. Portanto, o cruzamento destes elementos com o uso e ocupação do solo 

actual (COS’07) permite uma visão integrada do território no que respeita às áreas 

edificadas e a edificar (áreas comprometidas por via de planos). 

B4. Análise da dinâmica da paisagem - geossimulação baseada nas cadeias 

de Markov e AC. 

Numa primeira fase, foi necessário garantir a adequabilidade do modelo das Cadeias 

de Markov para a projeção de alterações de uso e ocupação do solo nos setores 

selecionados. De acordo com Cabral et al. (2014), os processos estocásticos originam 

sequências de variáveis aleatórias {Xn, n T, em que o índice n representa o tempo} 

através de leis probabilísticas. Considera-se o processo discreto no tempo e T = 

{58,90,07…} anos, sendo consideradas unidades temporais adequadas para o estudo 

do processo de alteração de uso e ocupação do solo. Deste modo, se o processo 

estocástico é considerado um processo de Markov, assume-se que a sequência de 

variáveis aleatórias será determinada pela propriedade de Markov (Equação 5): 

                   P [Xn+1 = ain+1│X0 = ai0, …, Xin = ain] = P [Xin+1 = ain+1│Xin = ain]   [Eq. 5] 

Onde n ∈	T e T = {58,90,07…} e i o intervalo de valores possíveis que ai pode assumir, 

neste caso uma das 14 classes de uso e ocupação do solo. Neste sentido, quando 

este intervalo de valores é finito ou infinito numerável, considera-se que o processo de 

Markov é uma cadeia de Markov. Cabral et al. (2014) demonstra que o uso e 

ocupação do solo é um processo markoviano e deverá ser aferido mediante a 

                                                           
35 A informação relativa à classe ’solo urbano’ -  urbanizado e urbanizável -  contemplam as seguintes 
categorias funcionais: 

• Não atribuída (Espaço não qualificado funcionalmente pelo PDM); 
• Espaço Central (áreas que se destinam-se a desempenhar funções de centralidade para o 
conjunto do aglomerado urbano, com concentração de atividades terciárias e funções residenciais); 
• Espaço Residencial (áreas que se destinam preferencialmente a funções residenciais, podendo 
acolher outros usos desde que compatíveis com a utilização dominante); 
• Espaço de Baixa Densidade (áreas edificadas com usos mistos, às quais o PMOT atribui funções 
urbanas prevalecentes e que devem ser objeto de um regime de uso do solo que garanta o seu 
ordenamento numa ótica de sustentabilidade e a sua infraestruturação com recurso a soluções 
apropriadas); 
• Espaço de Atividades Económicas (áreas que se destinam preferencialmente ao acolhimento de 
atividades económicas com especiais necessidades de afetação e organização do espaço urbano); 
• Espaço verde (áreas com funções de equilíbrio ecológico e de acolhimento de atividades ao ar 
livre de recreio, lazer, desporto e cultura, agrícolas ou florestais, coincidindo no todo ou em parte com 
a estrutura ecológica municipal); 
• Espaço de Uso Especial Equipamentos e Infraestruturas (áreas destinadas a equipamentos ou 
infraestruturas estruturantes); 
• Espaço de Uso Especial Turismo (áreas destinadas a outros usos específicos, nomeadamente 
de turismo). 
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existência de dependência estatística entre Xn+1 e Xn (Equação 6), e que a 

dependência estatística é um processo markoviano de primeira ordem (Equação 7). 

 P (Xn = an│Xn-1 = an-1) ≠ P (Xn = an) * P (Xn-1 = an-1)     [Eq. 6] 

P (Xn = an│Xn-1 = an-1) = P (Xn = an, Xn-1 = an-1) / P (Xn-1 = an-1)   [Eq. 7] 

O processo de Markov de primeira ordem estipula que a transição de uma classe para 

outra não requer transições intermediárias para outros estados. Deste modo, a 

dependência estatística pode ser investigada tendo como base a mudança no uso do 

solo entre Xn e Xn-1 numa tabela de contingência (Murteira, 1990). 

O teste do Qui-Quadrado (H5) foi realizado para as alterações ocorridas entre 1990 e 

2007. Para inferir da associação ou independência entre as classes de uso e 

ocupação do solo nos diferentes anos da tabela de contingência, a variável aleatória 

com distribuição qui-quadrado foi definida do seguinte modo (Equação 8): 

H5 = ∑ J ((N�L − M�L)5/O�L)PQ  

Onde N será a matriz de contingência, evidenciando a mudança no uso e ocupação do 

solo entre o período de 1990 e 2007, e M a matriz de contingência com os valores 

esperados da mudança, assumindo a hipótese de independência (Murteira, 1990). O H5, que avalia a distância entre os valores observados de mudança de uso e 

ocupação do solo e os valores esperados assumindo independência, deve ser 

suficientemente elevado para (14-1)2 graus de liberdade (Murteira, 1990). 

Deste modo, o teste H5 foi utilizado para testar a propriedade de Markov, ou seja, para 

observar que os valores a serem comparados com os valores observados são 

determinados a partir da equação Chapman-Kolmogorov (Equação 9) (Kijima, 1997), 

assumindo que estas variáveis são geradas por um processo de Markov de primeira 

ordem. 

                 P (Xn = an│Xm = am) = P (X1 = a1│Xm = am) . P (Xn = an│ X1 = a1), m ≤׀≤ [Eq. 9] 

A matriz de probabilidades de transição foi estimada com base na matriz de 

contingência, sendo apresentadas as frequências relativas de alteração de uso e 

ocupação do solo num determinado período de tempo. Segundo a equação de 

Chapman-Kolmogorov, a matriz de probabilidades de transição de 1958 para 2007 foi 

determinada multiplicando a matriz de probabilidades de transição 1958-1990 pela 

matriz de probabilidades de transição 1990-2007. 

[Eq.8 ] 
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Numa segunda fase, assegurada a adequabilidade do modelo das Cadeias de Markov, 

foram construídos cenários de alterações de uso e ocupação do solo até 2058 com 

base no modelo das Cadeias de Markov e AC integrado no IDRISI TAIGA. 

Realizaram-se as projeções de uso e ocupação do solo para 2024, 2041 e 2058 com 

base na matriz de transição 1990-2007 (unidade temporal com um intervalo de 17 

anos) (Takada et al., 2010). Deste modo, a matriz de transição mais recente (1990-

2007) foi selecionada para o cálculo das projeções nos 3 setores em análise (Iacono et 

al., 2012).  

C. Análise espaciotemporal dos ecossistemas de sapal  

Para a análise da dinâmica espaciotemporal dos ecossistemas de sapal do Estuário 

do Sado foram selecionados setores com uma maior e menor exposição à ondulação 

lagunar dominante do Estuário do Sado ('lagoon seiche') (constituem subsetores do 

setor 2 apresentado no ponto B). Deste modo, foram considerados os seguintes 

setores:  

• Setor da Comporta (área abrigada com um total de 679 ha); 

• Setor da Carrasqueira (área exposta com um total de 2127 ha), e 

• Setor da Ilha do Cavalo (área sujeita a diferentes regimes de ondulação 

consoante o quadrante considerado, com um total de 300 ha) (Figura 109).  

Em termos metodológicos foram desenvolvidos dois níveis de análise: 

1. Análise de diversas coberturas de fotografias aéreas e ortofotomapas para os 

anos de 1958 (fotografia aérea a preto e branco à escala 1: 26000), 1978 

(fotografia aérea a preto e branco à escala 1: 10000), 1995 (Ortofotos Digitais 

Falsa cor à escala 1: 40000), 2001 (Ortofotos Digitais (RGB) à escala 1: 5000) 

e 2007 (Ortofotos Digitais (RGB+IV) à escala 1:10 000) (Anexo I) com recurso 

a técnicas SIG e DR. Os procedimentos SIG foram desenvolvidos no ArcGIS 

10.2. No que respeita ao processamento de imagem, baseado na Análise OBIA 

(Baatz & Schape, 2000; Lucieer, 2008; Blaschke, 2010), foi desenvolvido no E-

cognition Developer 8.2. Deste modo, foram determinadas as taxas de erosão, 

acreção e conversão de sapal baixo e alto para os setores abrigados e 

expostos do Estuário do Sado (Figura 110).  

2. Aplicação de Cadeias de Markov e AC no IDRISI TAIGA, de forma a analisar 

as alterações de uso e ocupação do solo entre 2001-2007, e a definir cenários 

de ocupação futura (para os anos de 2013, 2019 e 2025, com base na matriz 
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de transição 2001-2007) em dois dos setores selecionados (Setor 1 e 2). Os 

mapas de uso e de ocupação do solo para os anos de 2001 e 2007 foram 

produzidos com base em procedimentos SIG e DR semelhantes aos descritos 

no primeiro nível de análise. Procedeu-se ao tratamento da informação em 

estrutura matricial com uma resolução de 0.5 m (Figura 111). A nomenclatura 

CLC Nível 5 (Guiomar et al., 2009) (Tabela 39) foi adaptada à área de estudo. 

3. Quantificação de indicadores de paisagem ao nível das classes de sapal baixo 

(014) e sapal alto (015) no setor 1 e 2 no período compreendido entre 2001 e 

2025. Foram selecionadas as seguintes métricas ao nível da classe: Área da 

classe (CA), Número de manchas da classe (NP), Índice da maior mancha 

(LPI), Dimensão fractal média (FRAC_MN) e Distância média ao vizinho mais 

próximo da mesma classe (ENN_MN). 

Tabela 39 – Nomenclatura CLC Nível 5 (adaptado de Guiomar et al., 2009). 
 

Código da 
classe de uso 
e ocupação 

do solo 

Descrição da classe de uso e 
ocupação do solo CLC (Nível 5)  Habitats da Rede Natura 2000 

001 Edificações rurais 1.1.2.2 - 

002 Culturas hortícolas ao ar livre 2.1.2.2.1 - 

003 Arrozais em exploração 2.1.3.1 - 

004 Arrozais abandonados 2.1.3.2 - 

005 Prados xerofílicos 2.3.1.4 2230pt2; 6420 

006 Povoamentos puros de Pinheiro-
bravo 3.1.2.1.1 *2270 

007 Tojais de Stauracanthus genistoides 3.2.2.3 2260 

008 
Zimbrais de baixo porte de Juniperus 

turbinata 3.2.2.7 *2250pt1 

009 Camarinhais (Corema album) 3.2.2.8 *2250pt1 

010 Matagais exóticos de Acacia saligna 3.2.3.17 - 

011 
Sistema de dunas sub-frontais com 

predomínio de espécies 
subarbustivas 

3.3.1.3.2 1210; 1240; 2110; 2120; *2130pt1 

012 Zonas de vegetação esparsa 3.3.3 2330 

013 Juncais 4.1.1.1 1410 

014 
Sapal Baixo - Marroçais (Spartina 

maritima) 4.2.1.1.2 1320 

015 Sapais Altos subarbustivos e 
arbustivos 

4.2.1.2.2 

1110pt1; 1130pt1; 1140pt1; 
1140pt2; *1150; 1310pt2,pt3,pt4;  

1320; 1410; 
1420pt1,pt3,pt4,pt5,pt7; 1430; 

*1510 
016 Salinas abandonadas 4.2.2.2 1430 

017 Estuários 5.2.2 1130pt1 
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Figura 109 – Setores selecionados para a análise da dinâmica espaciotemporal dos sapais do 
Estuário do Sado. Ondulação baseada em ortofotomapas de 2001 (28 e 29 de Junho de 2001 

entre as 11:00-13:00AM) (A and B - 'lagoon seiche', C - ondulação no setor oceânico da 
Península de Tróia).  
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Figura 110 – Fluxograma para a determinação das taxas de erosão, acreção e conversão dos 
ecossistemas de sapal. 
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Figura 111 – Fluxograma para a determinação das alterações de uso e ocupação do solo no 
período 2001-2007 e de projecções futuras (2013, 2019 e 2025). 

 

3.3. Resultados 
 

3.3.1. Descrição da evolução histórica da Paisagem do Sado e Comporta / 
Galé  
 

a) Relatos históricos da Paisagem - o exemplo do estudo paleoecológico de José 

Mateus (período Holocénico) 
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Mateus (1992), com base na análise polínica de três sequências de sedimentos 

orgânicos desenvolveu a reconstituição da história e evolução da vegetação desde o 

Holocénico à atualidade da região do Carvalhal e da paisagem envolvente. Neste 

sentido, destacam-se os principais eventos da evolução da paisagem holocénica, da 

história paleoecológica litoral e dos antigos impactos humanos no coberto vegetal 

desta região. 

Em termos de unidades de paleovegetação são consideradas as seguinte fases: 

• Fase A – Início do Holocénico até 6400 anos BP36 

Nesta fase, os interflúvios das dunas interiores (designadas como dunas antigas e 

terras altas), com presença de solos menos ácidos, seriam ocupados maioritariamente 

por florestas de pinheiro bravo e matos xerófiticos da atual ordem Calluno-Ulicetalia 

minoris. Nos solos mais profundos e ricos dos vales prevaleciam as florestas, os 

matagais pré-florestais e os matos xerofíticos da classe Quercetea Ilicis (relacionados 

com a série de vegetação Asparago aphylli-Querceto suberis sigmetum). Os carvalhais 

marcescentes de Quercus faginea subsp. broteroi ocupavam numa larga extensão 

alguns vales da região (caso do vale do Carvalhal). No entanto, nestes vales 

ocorreriam também florestas esclerófitas dominadas por Olea europaea var. sylvestris 

com Quercus coccifera subsp. coccifera e Quercus suber (relacionado com a série de 

vegetação Aro neglecti-Querceto suberis sigmetum). Nas baixas fluviais, as galerias 

ripícolas compostas por amiais e salgueiros ocupariam igualmente uma larga 

extensão. Por seu lado, a esta data, crê-se que a ação antrópica seria incipiente ou 

mesmo ausente. 

• Fase B – De 6400 até 4000 anos BP 

Após 6000 BP verificou-se um declínio gradual das florestas de pinheiro-bravo, como 

resposta provável a um clima mais quente. No entanto, a intervenção humana poderá  

já ter assumido um papel significativo neste processo.  

Nas dunas litoriais próximas da Lagoa da Travessa, principalmente devido a uma fase 

de recuo da linha de costa, a formação de Corema album e Juniperus turbinata subsp. 

turbinata (relacionadas com as atuais alianças Rubio longifoliae-Coremion albi e 

Juniperion turbinatae) tornou-se dominante. Nos interflúvios das dunas interiores, o 

pinhal bravo é substituído maioritariamente por um urzal dominado por Erica scoparia, 

e ainda pelo urzal de caráter mais xérico relacionável com a atual comunidade Erico 

                                                           
36 BP (before present) significa “Antes do Presente”, isto é, antes do ano de 1950. 
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umbellatae-Ulicetum welwitschiani (pertencentes à atual classe Calluno-Ulicetea). Tal 

como na fase anterior, as florestas esclerófitas dominadas por Olea europaea var. 

sylvestris com Quercus coccifera subsp. coccifera e Quercus suber continuariam a 

desempenhar um papel importante na região. Como resultado de um processo de 

terrestrialização nas baixas fluviais da Lagoa da Travessa (designadas como terras 

baixas), verificaram-se condições para o estabelecimento de um urzal húmido de Erica 

erigena (relacionado com a atual comunidade de Cirsio welwitschii-Ericetum ciliaris). 

• Fase C – De 4000 até 3200 anos BP 

Nesta fase, continua a verificar-se a redução gradual das florestas de pinheiro-bravo. 

Por outro lado, em resultado do surgimento de um clima mais árido, são criadas as 

condições para a expansão de vegetação esclerófita (Olea europaea var. sylvestris 

com Quercus coccifera subsp. coccifera e Quercus suber). De acordo com Mateus 

(1992), esta interpretação paleoclimática é consistente com a fase “Hiato da Lagoa da 

Travessa”, onde terá ocorrido uma interrupção da acumulação de turfa nas lagoas 

costeiras devido a um drástico abaixamento dos níveis freáticos. No entanto, a 

intervenção do Homem terá tido igualmente um papel de destaque na expansão da 

vegetação esclerófita. 

• Fase D – De 3200 até 2000 anos BP 

Fase caraterizada por um acentuado declínio das formações florestais e uma 

expansão dos urzais de Erica scoparia, maquis e garriques da Quercetea Ilicis. 

Segundo Mateus (1992), o desenvolvimento deste coberto vegetal é devido a um forte 

impacto das comunidades humanas da Idade do Bronze e do Ferro. A dominância dos 

urzais de Erica scoparia, conjugada com a presença de condições de maior humidade 

na região do Carvalhal, sugerem o aparecimento de um clima mais húmido face ao 

existente na fase C. Nesta fase, verifica-se igualmente a expansão de um matagal 

alagado de Myrica gale e de prados palustres da atual classe Molinio-Arrhenatheretea 

em condições eutróficas. 

• Fase E – De 2000 até 1600 anos BP 

Fase caraterizada por um forte declínio das florestas naturais e dos urzais de Erica 

scoparia, e pela expansão dos urzais de caráter mais xérico (Erico umbellatae-

Ulicetum welwitschiani). Esta formação expandiu-se após a destruição parcial das 

florestas e urzais pré-climácicos (cortes e fogos), sendo favorecidos pela expansão 

dos podzóis degradados. Os carvalhais de Quercus faginea subsp. broteroi reduziram 
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significativamente a sua área face a 3000 BP. Atualmente, tanto os urzais de Erica 

scoparia como estes carvalhais marcescentes são reliquais no noroeste alentejano. 

No que respeita à evolução do litoral, importa destacar os seguintes episódios: 

• Fase 1 – Recuo da costa, de 7600 a 5750 BP 

Esta fase é marcada pela migração da linha de costa para o interior até às 

proximidades da Lagoa da Travessa. Facto que contribuiu para o mencionado 

desenvolvimento das formação de Corema album e Juniperus turbinata subsp. 

turbinata. 

• Fase 2 – Fase do Estuário do Carvalhal, de 5750 até 4100 BP 

Nesta fase, ocorre um desaceleramento da súbida do nível do mar, o que possibilita o 

desenvolvimento da vegetação de sapal no paleoestuário do Carvalhal. 

• Fase 3 – Fase de regressão designada "Travessa III (Hiato da Lagoa 

Travessa", de 4100 até 3200 BP 

Fase caraterizada pela desativação do paleoestuário do Carvalhal, em que se 

desenvolve um sólido cordão dunar a norte da Lagoa da Travessa e no Poço do 

Barbaroxa de Cima. Esta fase regressiva implicou um descréscimo da acumulação de 

turfa nestes locais, devido ao abaixamento do nível freático. Mateus (1992) considera 

que este processo paleohidrológico é suportado pela presença de condições de maior 

xericidade, em que os pólens de sapais e vegetação dunar decaem para valores 

minímos.  

• Fase 4 – Fase de transgressão designada "Barbaroxa I", de 3200 até 1600 BP 

Nesta fase ocorreram novas ingressões da zona litoral intertidal para o interior, 

possibilitando a re-paludificação das margens da depressão húmida do Barbaroxa. 

Finalmente, o mesmo autor sustenta que os resultados da antiga ação antrópica no 

coberto vegetal é concordante com a evidência arqueológica e com os esquemas de 

periodização reconhecidos para o Sul do país. Mateus (1992) destaca que antes da 

Idade do Bronze é difícil distinguir os efeitos da ação antrópica dos fatores climáticos 

ou de dinâmica litoral, onde na região do Carvalhal e paisagem envolvente o principal 

impacto humano teria sido ao nível da desmatação de pinhais e urzais pré-climácicos. 

O mesmo autor refere que as comunidades do Bronze II do Sudoeste teriam infligido 

fortes impactos em todos os tipos de ecossistema desta região, o que poderá ter 
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estado relacionado com a multiplicação de pequenos povoamentos de estrutura tipo 

familiar. Numa fase posterior, durante a segunda Idade do Ferro e o período Romano 

Republicano, a exploração de charnecas como pastagens é apontada como uma das 

principais forças motrizes das alterações verificadas até esta data. Já no período 

Romano do império antigo (‘alto império’) existem evidências que ocorreu uma 

intensificação de ocupação da terra, com expansão das pastagens nas zonas baixas e 

nos cabeços, expansão de campos de cultivo (cearas) e plantação de árvores 

exóticas. No período ‘império médio’ esta paisagem de caratér rural terá sofrido um 

forte declínio e um abandono parcial, para ser reatividada durante o período do 

Império Romano tardio (‘baixo império’). 

b) Retrato territorial à data do ‘Relatorio Ácerca da Arborisação Geral do Paiz' de 

Ribeiro & Delgado (1868) 

Em 1868 é realizado em território nacional o reconhecimento das áreas cuja 

arborização era necessária e útil, compreendo as seguintes unidades: 

• Areias móveis do litoral e respetivas zonas de abrigo; 

• Terrenos marginais que requeriam revestimento florestal; 

• Cumeadas de montanhas e incultos; 

• Bacias hidrográficas; 

• Charnecas e incultos. 

No setor estudado nesta dissertação, com um total de 284075 ha, verifica-se um 

predomínio de charnecas com incultos num total de 127135 ha (classe ‘Terrenos de 

Charneca e incultos’ com 45% do total da área do setor). Seguem-se as áreas 

relativas às areias móveis do litoral e respetivas zonas de abrigo, com um total de 

11313 ha (classe ‘Medões do litoral’ com 4% do total da área do setor). As áreas de 

cumeadas de montanha com incultos assumem uma menor representatividade, 

perfazendo um total de 3884 ha (classe ‘Cumiadas e incultos’ com 1% do total da área 

do setor) (Figura 112). 
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Figura 112  – Mapa do ‘Relatorio Ácerca da Arborisação Geral do Paiz' de Ribeiro & Delgado 
(1868) para a área de estudo. 

 

• Areias móveis do litoral e respetivas zonas de abrigo 

Em 1868, a costa marítima portuguesa era coberta na maior parte da sua extensão por 

uma faixa de areias soltas, cuja largura variava de algumas centenas de metros até 

8Km. No território estudado, nomeadamente entre o cabo de Sines e a foz do rio 
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Sado, a altitude diminui gradualmente para oeste, a partir da base ocidental da serra 

de Grândola, formando uma unidade territorial de relevo aplanado, não sendo 

perceptível o substrato. Todavia, as areias soltas estendiam-se mais para o interior, 

onde no vale do Sado penetravam até Montalvo e à estrada de Alcáçer do Sal a 

Grândola. Para o norte do cabo de Sines as dunas apresentavam-se mais imponentes, 

com presença de areias de praia contíguas às arribas areníticas e conglomeráticas. 

Em direção a Setúbal, a arriba abate ao ponto de se ligar ao depósito arenáceo da 

charneca. Na proximidade de Melides verificava-se a dominância de areias soltas, em 

que as localizadas na vertente este já estariam fixadas pelas culturas agrícolas, 

pinhais e montados. As areias mais junto à costa constituíam dunas em progressão. 

As lagoas de Santo André e de Melides, que outrora teriam comunicado com o 

oceano, encontravam-se separadas por uma faixa de areias móveis de 

aproximadamente 1500 ha. Contudo, era evidente a ameaça de obstrução pelos 

medões que cobriam as áreas adjacentes. De Melides para o extremo noroeste do 

areal da Península de Tróia era visível um medão contínuo e largo de 

aproximadamente 10000 ha, com a presença de alguns pinhais, mas cuja ocupação 

do solo dominante seria a referente a zonas sem vegetação ou com vegetação 

esparsa. O paúl da Comporta interrompia este sistema dunar, onde seria feita 

referência ao seu substrato argiloso e à potencial utilização destes terrenos para fins 

de produção agrícola (cereais e produtos agrícolas de alto valor comercial à data). 

Nesta época, estes terrenos seriam pouco aproveitados, em virtude da proibição da 

prática da cultura do arroz promovida pela Companhia das Lezírias. No entanto, já era 

ponderada a sua utilização agrícola, caso fosse tido em consideração a ameaça da 

progressão e deposição das dunas localizadas entre o Carvalhal e a Comporta para 

estes terrenos. Portanto, estas dunas foram descritas, à data, como as mais extensas 

e representativas, em que já se discutida as vantagens da plantação de pinhal para a 

produção de madeira, lenha e produtos resinosos, e a facilidade do seu posterior 

transporte para o porto de Setúbal e, a partir dali, a sua comercialização para outros 

mercados (principalmente Lisboa).  

• Terrenos marginais que requeriam revestimento florestal; 

A esta data, o rio Sado era evidenciado pela sua extensão e qualidade dos seus 

campos marginais. Os autores do relatório reconhecem que as ribeiras que afluem na 

sua margem esquerda suportariam várzeas em pousio ou cobertas de matos, surgindo 

na base das encostas envolventes frondosos castanheiros. Na sua margem direita 

eram mencionadas condições para a prática de diversas culturas em função do tipo de 
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solos. Deste modo, nas zonas de vale de certos troços das ribeiras de Odivelas, 

Xarrama e de São Cristóvão encontravam-se campos cultivados com cereais e algum 

arvoredo. Por outro lado, outros troços destas ribeiras seriam constituídos por um 

depósito aluvial estéril com extensos leitos, ou por vales estreitos e muito profundos. 

Em qualquer destas situações as encostas apresentavam uma particular aptidão para 

a silvicultura, onde o sobreiro, a azinheira, a aroeira, o pinheiro-bravo e o medronheiro 

surgiam espontaneamente. 

Na memória descritiva do relatório de Ribeiro & Delgado (1868), o engenheiro 

geógrafo Miranda Pego adverte para os riscos de cheia e os seus efeitos nefastos 

para as populações humanas: “O Sado nas cheias sai muito do seu leito, deixando 

depois algumas águas estagnadas por não conseguirem regressar ao leito do rio, não 

existindo valas de esgoto para esse fim. O que torna muito doentias todas as 

povoações chamadas da ribeira de Sadão, que são: Santa-Margarida-do-Sadão, S. 

Mamede, S. Romão do Sadão, Porto-de-el-Rei, Vale-de-Guiso e a própria vila de 

Alcaçer, levando a sua influência mórbida ainda a povoações mais distantes. Este rio 

pode dizer-se que não tem arborização, não tem nas suas margens valas para receber 

as águas das cheias.”. 

Acrescenta ainda que: “Os rios designados Xarrama e Alcáçovas são confluentes do 

Sadão, não apresentam arvoredo e nas cheias são perigosos, especialmente o 

Xarrama que atravessa maioritariamente terras de baixa e desprovido de arvoredo em 

toda ou grande parte da sua extensão, arrastando consigo nas cheias as terras 

adjacentes e tudo o que encontra (…). Estes rios e mais ribeiras afluentes requerem 

plantação nas suas margens.”. 

O engenheiro Francisco Montez de Champalimaud fornece igualmente valiosos 

esclarecimentos que se julga útil transcrever aqui na íntegra: 

“Uma grande extensão das margens destas ribeiras é desprovida de arvoredo e 

revestimento apropriado. Em alguns troços desenvolvem-se as tamargueiras, os 

loendreiros e os mosqueiros, de que podia tirar-se proveito para a defesa das 

margens; abandonados, porém, a si próprios, acontece inúmeras vezes serem pelas 

cheias arrancados e arrastados para o interior dos leitos, onde não é raro encalharem, 

dando lugar, pelo desvio das águas, a se formarem na vasão pequenas ínsuas mais 

ou menos agrupadas, que muito os prejudicam. Os freixos, choupos, ulmeiros, 

amieiros, salgueiros, etc. podiam ser cultivados em alguns terrenos destas margens, 

trazendo benefícios ao regime das ribeiras, e utilidade para a construção e indústria.”. 
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“Os vales e ladeiras, formados por pequenas colinas ou outeiros de subelevação, são 

geralmente revestidos de mato denso e bem enraizado, e portanto inofensivos, pelos 

seus detritos, ao regime das ribeiras, fornecendo antes, por uma lenta degradação, o 

húmus ou terra propriamente dita, que nas várzeas e terrenos baixos faz parte da terra 

vegetal. Porém, estas encostas são arroteados e lavradas indistintamente pelos 

agricultores, cujas terras são arrastadas pelas águas das grandes chuvas com 

prejuízo das ribeiras. Em muitas destas localidades é este, sem dúvida, o maior 

impacto no regime fluvial. Os vales sujeitos a erosão ou quase desprovidos de 

vegetação não seriam tão nocivos se não existisse igual abuso, pois observa-se uma 

manifesta tendência para se revestirem de um apropriado coberto vegetal.”. 

Em virtude da extensão e riqueza dos terrenos que atravessam, era destacada a 

necessidade de regularização e reforço das margens com plantação de arvoredo nas 

ribeiras de Santa Catarina, S. Martinho e Marateca. Contudo, a maioria dos solos 

férteis em alguns troços destas ribeiras encontravam-se em pousio ou assoreados e, 

noutros troços, submersos pelas águas, formando paúis. Como causas para esta 

situação de abandono foram identificadas: a ausência de um regime hídrico das 

ribeiras principais, assim como dos seus afluentes; e a ausência de revestimento 

vegetal das encostas dos respetivos vales (maioritariamente constituídos por rochas 

arenosas de fácil desintegração). Neste particular, nas margens da ribeira principal da 

Marateca e em alguns dos seus afluentes, observam-se montados dispersos e 

algumas culturas agrícolas. Porém, mais de metade da superfície adjacente à 

mencionada ribeira encontrava-se em pousio e completo abandono. 

• Cumeadas de montanhas e incultos; 

Em 1868 procedeu-se à divisão do solo inculto em duas seções, numa das quais se 

considera os terrenos das cumiadas das montanhas, e na outra os das charnecas. 

Essa divisão foi justificada pelas grandes diferenças de altitude que o relevo 

apresentava, bem como pela dissemelhança das suas formas orográficas.  

Deste modo, a cumiada e parte das encostas das serras do Cercal e de Grândola 

estariam desprovidas de arvoredo. Porém, nos terrenos entre Santiago do Cacém e 

Grândola ocorreriam bastantes montados.  

Relativamente à faixa litoral inculta entre Vila Nova de Mil Fontes e a Comporta, o 

engenheiro hidrográfico, 1.º tenente da armada, Bento Maria Freire de Andrade refere 

que: “Ao longo desta faixa costeira ocorre uma charneca de largura média de 7 km. A 
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esta distância começam os primeiros acidentes de colinas, quase todas de natureza 

calcária, que constrigem a charneca por Este, e numa das quais se identifica a vila de 

Santiago do Cacém. A esta distância também começa o terreno a ser agricultado e a 

aparecerem os primeiros montados de sobro, de que este concelho é muito 

abundante.” 

“A charneca prolonga-se ainda, e vai sucessivamente alargando para o norte até à 

Comporta na margem esquerda do Sado, e estende-se pelo lado sul, conservando a 

mesma largura até Vila Nova de Mil Fontes (…)”. 

“A charneca é quase toda inculta, se exceptuar-se algum terreno em torno das 

freguesias de Sines, Santo André e Melides, onde se cultiva bastante arroz e algum 

milho e feijão. Alguns, mas muito raros, pinhais se encontram nesta charneca, aliás 

muito apropriada a tal cultura. O ilustre padre António de Macedo e Silva nos seus 

Annaes do municipio de Sant-Yago de Cassem publicados em 1866, calcula em 

aproximadamente 30000 o número de pinheiros nestas três freguesias.”. 

O Engenheiro Fidié, nas considerações que apresenta a respeito das charnecas, 

destaca que: “No concelho de Santiago do Cacém, especialmente ao norte, há baldios 

do concelho, em que já se encontra desenvolvido algum pinhal, sendo extraordinário o 

rápido desenvolvimento dos pinheiros neste terreno.”. 

Acrescenta ainda que: “Ao sudeste desta vila também há as serras chamadas de S. 

Thiago, que podem muito mais vantajosamente ser arborizadas com sobreiros, do que 

continuar com uma insignificante utilização agrícola, sendo estes terrenos muito 

próprios para as matas de sobreiro.”. 

O tenente corográfico Augusto Gerardo Telles Ferreira sustenta que: “As grandes 

manchas de areias soltas entre Melides, Montalvo, Comporta e a costa marítima 

devem ser cobertas de pinhal; enquanto que noutros terrenos poderá-se também 

cultivar o montado de sobro devido à presença de pequenas moitas e chaparrais nos 

lados das estradas de Melides para Alcáçer do Sal e de Grândola para a Comporta. 

Existe também bastante solo com aptidão para outras culturas (cereais, legumes e 

horta).”. 

Estes relatos permitem sustentar a ideia de que todas as charnecas compreendidas 

neste território estariam em condições de serem sujeitas à arborização e ao 

desenvolvimento de culturas agrícolas, tanto pela natureza do solo como pela 
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abundância de água, bem como pela sua proximidade aos portos de Sines e de 

Setúbal. 

Deste modo, são identificados diversos perímetros de charneca, em que são 

apresentadas algumas referências ao coberto vegetal existente. Em certas áreas era 

raro encontrar azinheira e pinheiro, sendo o seu solo coberto de mato não muito denso 

(formado por tojo, urze, esteva, mato branco, pequenos carrasqueiros, etc.). Em locais 

com terrenos muito siliciosos, soltos e profundos, era destacada a elevada aptidão 

para a cultura do pinheiro e do sobreiro. Por outro lado, em locais com presença de 

calcário misturado com areia mais ou menos grosseira e ainda alguma argila, era 

referida a ocorrência de matos densos constituídos por esteva, carrascal, urze, tojo, 

lentisco, e a quase ausência de coberto arbóreo. 

É interessante verificar que as convenções expressas nas plantas topográficas 

produzidas pela Real Propriedade do Pinheiro (1876) e pela Companhia das Lezírias 

do Tejo e Sado (5.ª Administração da Coutada da Comporta) (1909-1910) refletem as 

principais diretrizes identificadas no ‘Relatorio Ácerca da Arborisação Geral do Paiz'.  

Deste modo, na Herdade do Pinheiro verificava-se um predomínio das áreas de 

charneca, pinhais, montados de sobro, culturas de cereal e arroz, sapais e ainda a 

presença de pequenos paúis (Figura 113). Na Coutada da Comporta verificava-se 

igualmente um predomínio da área de charneca, de pinhais, sobreirais, arrozais, 

dunas, lodos e sapais e ainda áreas pantanosas, açudes e paúis (Figura 114). 
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Figura 113 – Planta topográfica produzidas pela Real Propriedade do Pinheiro (1876). 
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Figura 114 – Planta topográfica produzidas pela Companhia das Lezírias do Tejo e Sado (5.ª 
Administração da Coutada da Comporta) (1909-1910). 

 

c) Evolução do Alentejo Meridional entre 1893 (situação pré-revolução industrial) e 

1958 (Período do Modelo Químico-Mecânico).  

Tendo como base a Carta Agrícola e Corográfica de Gerardo Augusto Pery (1893) e a 

Carta Agrícola e Florestal de Portugal do Serviço de Reconhecimento e Ordenamento 

Agrário (SROA) (1958), apresenta-se a evolução dos principais tipos de uso e 

ocupação do solo no Alentejo meridional: charneca e matos, montado, olival, culturas 

arvenses mais pousio, regadio, vinha e ainda outras culturas (Feio, 1997). 

A Figura 115 indica os espaços para os quais foram apurados dados estatísticos, 

extraídos das referidas cartas e memórias estatísticas anexas. Estas memórias, com 

medições e cálculos, estão organizadas e publicadas por concelhos. De cada uma se 

extraiu para a Tabela 40 a linha que resume o respetivo concelho. As memórias têm 

os elementos muito mais discriminados, por freguesias e por propriedades, o que 

permitiria análises pormenorizadas, ao contrário da síntese que se pretende no 
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presente trabalho. Deste modo, em função de evoluções agrícolas semelhantes, os 

concelhos foram agrupados em agrupamentos regionais para os quais foi possível 

apurar estatísticas comparáveis (Feio, 1998). Deste modo, em função da área 

estudada na presente dissertação, foi analisada a evolução registada para os 

agrupamentos ‘Alentejo Ocidental’ e ‘Alentejo Litoral’. Feio (1998) refere-se ao 

‘Alentejo Ocidental’ como uma região onde predominava mais de 50% de charneca e 

que era pouco cultivada. Por outro lado, a região ‘Alentejo Litoral’ foi considerada 

como uma estreita faixa da plataforma litoral com grande influência do mar e presença 

de solos arenosos. 

O apuramento pormenorizado dos dados destes dois conjuntos cartográficos e a 

discussão crítica dos métodos de comparação utilizados é descrita 

pormenorizadamente em Feio (1998). 

A Tabela 40 apresenta as áreas relativas que eram ocupadas em cada um dos 

períodos (1893 e 1958), pelos mencionados principais tipos de uso e ocupação do 

solo. 

 

Figura 115  – Base territorial das comparações estatísticas. Traço forte: limite dos 
agrupamentos regionais de concelhos; ponteado: limite das 21 subdivisões, numeradas como 

nas tabelas deste sub-capítulo (Feio, 1998). 
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Tabela 40 – Comparação do uso e ocupação do solo entre 1883 e 1958 (adaptado de Feio, 1997). 

Concelhos 
Charneca e matos Montado Olival 

Culturas arvenses 
mais pousio 

Regadio Vinha 

1893 1958 Rel. 1893 1958 Rel. 1893 1958 Rel. 1893 1958 Rel. 1893 1958 Rel. 1893 1958 Rel. 
 
ALENTEJO OCIDENTAL 

6 Alvito 50.3 0.06 0.01 21.2 32.2 1.52 3.50 8.30 2.4 21.2 57.3 2.7 0.25 0.97 3.9 0.81 0.45 0.56 
7 Ferreira do 

Alentejo 
57.7 1.70 0.03 16.5 31.6 1.92 1.30 5.10 3.9 20.9 58.9 2.8 0.04 0.57 14.2 1.94 0.29 0.15 

8 Aljustrel 47.7 0.25 0.01 8.9 18.5 2.08 1.40 5.30 3.8 37.9 74.2 2.0 0.04 0.16 4.0 1.27 0.53 0.42 
9 Alcácer do 

Sal 58.0 7.30 0.12 11.6 31.4 2.71 0.96 1.90 2.0 9.9 40.2 4.1 0.66 4.04 6.1 0.81 0.91 1.12 

10 Grândola  58.4 7.70 0.13 19.4 28.9 1.49 0.35 1.10 3.1 12.3 50.0 4.1 0.41 1.49 3.7 0.36 0.54 1.50 
11 Santiago 

do Cacém 50.6 1.80 0.04 32.5 35.2 1.08 0.41 0.37 0.9 11.3 56.0 5.0 0.35 1.31 3.8 0.22 0.74 3.36 

 
ALENTEJO LITORAL 

12 Sines  65.0 5.90 0.09 9.3 12.6 1.35 0.06 0.21 3.5 17.6 72.3 4.1 0.51 1.52 3.0 0.30 0.84 2.80 
13 Milfontes 67.3 10.60 0.16 5.0 6.5 1.30 0.26 0.03 0.1 21.4 77.3 3.6 0.07 1.07 15.3 0.03 0.09 3.00 
14 S. Teotónio 61.6 10.30 0.17 4.6 10.7 2.33 0 0.06 - 23.4 72.3 3.1 0.15 1.52 10.1 0.48 0.30 0.63 
 

Nota: Os valores de 1893 e 1958 são as percentagens da área ocupada pela cultura em relação à área total do concelho. A coluna ‘Rel.’ significa a relação de 1958 para 
1893. As células sombreadas indicam os concelhos nos quais se integra a área de estudo. 
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Nas tabelas seguintes são apresentadas as percentagens das áreas dos principais 

tipos de uso e ocupação do solo em relação à área total do respetivo grupo; a variação 

de área entre as duas datas; e a relação da área de cada classe em 1958 face a 1893.  

 

• Charnecas e matos 

Entre 1893 e 1958 verificou-se uma significativa redução da área de charneca e 

matos, em especial no Alentejo Ocidental (dos 261030 ha de charneca e matos 

permaneceram 20167 ha em 1958 sobretudo em Alcáçer do Sal (10649 ha) e 

Grândola (6270 ha)) e no Alentejo Litoral (38177 ha) (Tabela 41) (Feio, 1997).  

Tabela 41 – Variação de área de charneca e matos entre 1983 e 1958 (adaptado de Feio, 
1997). 

 1893 1958 Variação 
(ha) 

Rel. 
1958/1893 Área (ha) % Área (ha) % 

Alentejo 
ocidental 

261030 55.0 20167 4.3 -240863 0.08 

Alentejo 
litoral 44798 65.0 6621 9.3 -38177 0.15 

 

• Culturas arvenses e pousios 

Entre 1893 e 1958 verificou-se um significativo aumento da área das culturas lavradas 

e dos respetivos pousios (que são as pastagens naturais). As diferenças verificadas 

são consequência da política protecionista do trigo instituída no fim do século XIX, 

bem como o aumento da população. No Alentejo Ocidental o aumento do conjunto 

culturas arvenses e pousios é notável, ocupando em 1893 uma área de 73794 ha e 

triplicando praticamente de área em 1958. No Alentejo Litoral a evolução foi 

praticamente igual (Tabela 42). 

Tabela 42 – Variação de área de culturas arvenses e pousio entre 1983 e 1958 (adaptado de 
Feio, 1997). 

 1893 1958 Variação 
(ha) 

Rel. 
1958/1893 Área (ha) % Área (ha) % 

Alentejo 
ocidental 

73794 16.0 246132 52.5 172338 3.34 

Alentejo 
litoral 

14616 21.0 52952 74.4 38336 3.62 

 

• Montado 

Em 1893, o montado resultava da seleção e aproveitamento dos sobreiros e 

azinheiras, que ocorriam espontaneamente, e que estariam abafados pelo mato da 
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charneca. Ao arrotear as charnecas, mesmo para culturas lavradas, bastaria alguns 

cuidados para impedir o corte do coberto arbóreo. Deste modo, o aumento dos 

montados é em grande parte um subproduto das arroteias para a cultura do trigo e, 

como se observa na Tabela 43, variam na razão inversa da área de charneca, com 

exceção para o Alentejo Litoral (Feio, 1997). 

Tabela 43 – Variação de área de montado entre 1983 e 1958 (adaptado de Feio, 1997). 

 1893 1958 Variação 
(ha) 

Rel. 
1958/1893 Área (ha) % Área (ha) % 

Alentejo 
ocidental 

88341 19.0 144171 31.0 55830 1.63 

Alentejo 
litoral 

4204 6.0 6890 10.0 2686 1.63 

 

• Olival 

Relativamente ao Alentejo Ocidental, as condições para o olival seriam boas em 

algumas áreas dos concelhos de Alvito e de Ferreira do Alentejo, e muito más, com 

pequenas exceções, no restante. Em 1893, a área de olival era muito pequena (5530 

ha), tendo em 1953 aumentado muito em relação ao final do século XIX, mas nunca 

atingiu valores significativos (Tabela 44). Já no Alentejo litoral não se verificavam 

condições adequadas de solo para esta cultura, resultado da sua má drenagem, assim 

como da presença de ventos marítimos. Em relação aos solos, a exceção diz respeito 

a alguns aluviões de vales muito encaixados (Feio, 1997). 

Tabela 44 – Variação de área de olival entre 1983 e 1958 (adaptado de Feio, 1997). 

 1893 1958 Variação 
(ha) 

Rel. 
1958/1893 Área (ha) % Área (ha) % 

Alentejo 
ocidental 

5530 1.2 14407 3.1 8877 2.61 

Alentejo 
litoral 

138 0.2 72 0.1 -66 0.52 

 

• Vinha 

No Alentejo Ocidental destacava-se Alcácer do Sal com 1212 ha, reduzidos a um terço 

em 1958 (Feio, 1997). No Alentejo Litoral as áreas de vinha eram diminutas (Tabela 

45). 
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Tabela 45 – Variação de área de Vinha entre 1983 e 1958 (adaptado de Feio, 1997). 

 1893 1958 Variação 
(ha) 

Rel. 
1958/1893 Área (ha) Área (ha) 

Alentejo 
ocidental 

3815 2212 -1603 0.58 

Alentejo 
litoral 

181 262 81 1.45 

 

• Outras culturas 

Entre 1893 e 1958, nos concelhos de Alcácer do Sal, Grândola e Santiago do Cacém, 

a superfície de pinhal manso passa de 15839 para 21124 ha. O eucaliptal, em Alcácer 

do Sal e Grândola, de uma situação inicial de ausência aumenta para 2863 ha. A 

superfície de sapais (incluída nos terrenos improdutivos), diminuiu em Alcácer do Sal 

em cerca de 5000 ha, como resultado do seu aproveitamento para arrozais (Feio, 

1997). 

 

3.3.2. Evolução da Estrutura da Paisagem  
 

Apresenta-se a cartografia temática de uso e ocupação do solo (Figura 116 à Figura 

124) e os quadros síntese dos indicadores de paisagem para os setores 1, 2 e 3 nos 

anos de 1958, 1990 e 2007 (Tabela 46, Tabela 47 e Tabela 48). Convém salientar que 

para a análise da estrutura da paisagem em 1958 utilizou-se a Carta Agrícola e 

Florestal do SROA, que por resultar de uma fonte distinta origina algumas 

discripâncias na comparação entre os índices calculados para os diferentes anos. 

Neste sentido, a  nomenclatura da Carta Agrícola e Florestal do SROA não diferencia 

os matos, correspondente à classe “zonas com vegetação arbustiva e/ou herbácea” 

(Cl. 3.4), ocorrendo estes como sob-coberto da floresta (Cl. 3.1, 3.2 e 3.3). 

Naturalmente, os valores destas classes florestais, à data de 1958, estarão 

sobrevalorizados.  

 



 

Capítulo III | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios Estuário do Sado e Comporta/Galé  343 

 

 

Tabela 46 – Métricas de paisagem (ao nível da classes e da paisagem) para o setor 1 nos anos de 1958, 1990 e 2007. 

Setor 1 

  

 NP (#)   CA (ha)  AREA_MN (ha)   PLAND (%)   LPI (%)    NDCA (#)   TCA (ha)  CPLAND (%)  ENN_MN (m) SHAPE_MN 

1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 
Zonas artificializadas 

(Cl. 1) 65 57 139 112 193 513 1.72 3.39 3.69 0.52 0.89 2.37 0.04 0.08 0.16 0 5 9 0 6 30 0 0.03 0.14 573.33 377.05 340.45 1.08 1.17 1.19 
Terras aráveis 

(Cl. 2.1) 75 86 63 2489 1812 1915 33.19 21.07 30.40 11.51 8.38 8.86 3.32 1.39 1.92 42 49 49 1023 545 618 4.73 2.52 2.86 340.49 353.10 393.51 1.47 1.46 1.52 
Culturas permanentes 

(Cl. 2.2) 26 32 39 1455 921 793 55.96 28.78 20.33 6.73 4.26 3.67 2.2 0.81 1.76 23 28 21 772 312 255 3.57 1.44 1.18 712.39 552.33 423.95 1.48 1.52 1.36 
Pastagens 

(Cl. 2.3) 14 4 126 109 48 750 7.79 12.00 5.95 0.50 0.22 3.47 0.10 0.09 0.3 3 2 19 4 3 78 0.02 0.01 0.36 610.09 1065.66 363.78 1.42 1.87 1.25 
Zonas agrícolas 

heterogéneas (Cl. 2.4) 21 97 83 401 1593 5371 19.10 16.42 64.71 1.85 7.37 24.84 0.85 1.95 3.06 6 47 62 171 429 2991 0.79 1.98 13.83 704.84 337.10 255.69 1.39 1.43 1.57 
Florestas de folhosas 

(Cl. 3.1) 20 72 51 10957 5979 680 547.85 83.04 13.33 50.67 27.65 3.14 38.18 15.95 0.91 43 67 15 8216 3682 247 37.99 17.03 1.14 380.26 357.15 569.77 1.90 1.50 1.28 
Florestas de resinosas 

(Cl. 3.2) 28 48 14 653 944 119 23.32 19.67 8.50 3.02 4.37 0.55 0.71 1.11 0.14 20 34 4 206 268 22 0.95 1.24 0.10 884.14 636.64 1032.76 1.46 1.39 1.25 
Florestas mistas de folhosas 

e resinosas (Cl. 3.3) 27 66 17 1759 6081 5970 65.15 92.14 351.18 8.13 28.12 27.61 1.54 14.21 25.10 41 84 33 762 3280 4173 3.52 15.17 19.3 586.43 304.26 687.97 1.88 1.58 1.78 
Zonas com vegetação arbustiva 

e/ou herbácea (Cl. 3.4) - 54 149 - 377 1870 - 6.98 12.55 - 1.74 8.65 - 0.23 0.97 - 8 43 - 44 594 - 0.20 2.75 - 507.95 344.34 - 1.31 1.27 
Zonas sem vegetação ou 

com vegetação esparsa (Cl. 3.5) 11 15 12 175 97 37 15.91 6.47 3.08 0.81 0.45 0.17 0.38 0.12 0.07 5 2 1 47 13 1 0.22 0.06 0 1626.48 781.75 943.05 1.46 1.31 1.06 
Zonas húmidas 

interiores (Cl. 4.1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Zonas húmidas 

costeiras (Cl. 4.2) 9 13 24 2285 1481 1052 253.89 113.92 43.83 10.57 6.85 4.87 6.75 2.68 1.97 22 11 18 1356 913 482 6.27 4.22 2.23 202.62 342.83 310.02 2.10 1.69 1.51 
Águas interiores 

(Cl. 5.1) 23 28 20 66 170 74 2.87 6.07 3.70 0.31 0.79 0.34 0.11 0.39 0.11 1 2 1 7 51 7 0.03 0.24 0.03 512.22 668.25 1008.86 1.07 1.16 1.04 
Águas costeiras 

(Cl. 5.2) 37 20 7 1163 1928 2480 31.43 96.40 354.29 5.38 8.92 11.47 4.53 8.73 11.41 7 3 6 631 1522 2057 2.92 7.04 9.51 257.18 594.25 271.81 1.31 1.22 1.35 

                                                        

  PD (Nr./100 ha) ED (m/ha) SHAPE_MN  SHDI    SIEI  IJI (%) CONTAG (%) SPLIT (#)  MESH 

  1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 

  1.65 2.74 3.44 31.13 41.49 40.56 1.42 1.41 1.32 1.66 1.97 2.02 0.77 0.88 0.90 67.77 72.42 75.74 53.84 45.28 44.75 6 17 12 3488.96 1297.54 1785.07 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo III | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios Estuário do Sado e Comporta/Galé  344 

 

Tabela 47 – Métricas de paisagem (ao nível da classes e da paisagem) para o setor 2 nos anos de 1958, 1990 e 2007. 

Setor 2 

  

 NP (#)   CA (ha)  AREA_MN (ha)   PLAND (%)   LPI (%)    NDCA (#)   TCA (ha)  CPLAND (%)  ENN_MN (m) SHAPE_MN 

1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 
Zonas artificializadas 

(Cl. 1) 41 32 43 155 271 396 3.78 8.47 9.21 0.44 0.77 1.12 0.04 0.17 0.24 5 9 9 7 37 92 0.02 0.11 0.26 584.26 706.84 640.02 1.13 1.35 1.31 
Terras aráveis 

(Cl. 2.1) 31 23 22 3929 2174 2013 126.74 94.52 91.50 11.15 6.17 5.71 3.06 4.70 2.16 41 24 24 2274 1191 1095 6.45 3.38 3.11 352.28 434.36 501.70 1.70 1.58 1.57 
Culturas permanentes 

(Cl. 2.2) 4 4 5 14 8 45 3.50 2.00 9.00 0.04 0.02 0.13 0.02 0.01 0.09 1 0 1 1 0 9 0 0 0.03 4873.50 6750.98 1600.58 1.06 1.00 1.13 
Pastagens 

(Cl. 2.3) 2 2 4 140 13 43 70.00 6.50 10.75 0.40 0.04 0.12 0.38 0.02 0.05 1 0 2 74 0 4 0.21 0 0.01 8949.86 3605.55 7228.80 1.58 1.08 1.50 
Zonas agrícolas 

heterogéneas (Cl. 2.4) 26 23 24 314 117 99 12.08 5.09 4.13 0.89 0.33 0.28 0.26 0.04 0.12 9 1 1 43 1 17 0.12 0 0.05 387.09 684.33 802.12 1.47 1.35 1.09 
Florestas de folhosas 

(Cl. 3.1) 14 15 9 793 626 171 56.64 41.73 19.00 2.25 1.78 0.49 0.49 0.52 0.19 13 10 7 458 317 43 1.30 0.9 0.12 1873.24 1705.76 996.98 1.41 1.40 1.35 
Florestas de resinosas 

(Cl. 3.2) 31 22 14 8689 11667 8530 280.29 530.32 609.29 24.66 33.11 24.21 15.92 22.91 19.95 31 36 29 7106 9608 6397 20.17 27.27 18.16 583.18 383.20 230.75 1.59 1.72 1.87 
Florestas mistas de folhosas 

e resinosas (Cl. 3.3) 4 27 13 304 615 1380 76.00 22.78 106.15 0.86 1.75 3.92 0.53 0.32 1.71 3 17 19 169 199 832 0.48 0.56 2.36 1387.29 804.12 659.92 1.79 1.48 1.60 
Zonas com vegetação arbustiva 

e/ou herbácea (Cl. 3.4) - 42 116 - 732 3855 - 17.43 33.23 - 2.08 10.94 - 0.77 1.69 - 19 82 - 220 1674 - 0.62 4.75 - 483.63 316.08 - 1.42 1.44 
Zonas sem vegetação ou 

com vegetação esparsa (Cl. 3.5) 25 42 22 2921 1022 607 116.84 24.33 27.59 8.29 2.9 1.72 3.84 0.66 1.06 30 27 21 1717 289 115 4.87 0.82 0.33 355.78 426.60 601.84 1.70 1.54 1.51 
Zonas húmidas 

interiores (Cl. 4.1) - 6 2 - 30 7 - 5.00 3.50 - 0.09 0.02 - 0.02 0.02 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 746.84 3157.53 - 1.42 1.20 
Zonas húmidas 

costeiras (Cl. 4.2) 11 14 53 3079 2448 675 279.91 174.86 12.74 8.74 6.95 1.92 6.52 4.76 0.43 24 17 14 1895 1542 169 5.38 4.38 0.48 247.60 221.03 260.34 2.00 1.78 1.43 
Águas interiores 

(Cl. 5.1) 6 2 5 63 33 42 10.50 16.50 8.40 0.18 0.09 0.12 0.11 0.09 0.06 2 1 1 8 8 3 0.02 0.02 0.01 2163.91 23021.73 4983.41 1.41 1.50 1.56 
Águas costeiras 

(Cl. 5.2) 21 13 4 14833 15478 17371 706.33 1190.62 4342.75 42.1 43.93 49.3 33.29 33.25 33.19 10 7 5 13527 14308 16143 38.39 40.61 45.82 262.91 315.12 314.02 1.56 1.42 1.94 

                                                              

  PD (Nr./100 ha) ED (m/ha) SHAPE_MN  SHDI    SIEI  IJI (%) CONTAG (%) SPLIT (#)  MESH 

  1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 

  0.61 0.76 0.95 16.82 15.96 18.68 1.51 1.48 1.43 1.60 1.48 1.49 0.80 0.74 0.73 65.01 68.67 59.77 60.19 65.08 64.53 6 5 6 5538.64 6555.19 6330.06 
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Tabela 48 – Métricas de paisagem (ao nível da classes e da paisagem) para o setor 3 nos anos de 1958, 1990 e 2007. 

Setor 3 

  

 NP (#)   CA (ha)  AREA_MN (ha)   PLAND (%)   LPI (%)    NDCA (#)   TCA (ha)  CPLAND (%)  ENN_MN (m) SHAPE_MN 

1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 
Zonas artificializadas 
(Cl. 1) 88 67 94 156 694 910 1.77 10.36 9.68 0.43 1.90 2.50 0.02 0.59 0.69 0 15 20 0 192 295 0 0.53 0.81 472.54 480.97 427.49 1.06 1.26 1.18 
Terras aráveis 
(Cl. 2.1) 111 94 78 6901 1998 1645 62.17 21.26 21.09 18.93 5.48 4.51 7.69 2.52 2.19 124 41 38 3044 639 499 8.35 1.75 1.37 273.5 377.78 444.34 1.65 1.37 1.41 
Culturas permanentes 
(Cl. 2.2) 117 97 113 1135 1035 449 9.70 10.67 3.97 3.11 2.84 1.23 0.24 0.28 0.10 32 38 11 132 177 17 0.36 0.49 0.05 307.91 408.93 391.63 1.43 1.33 1.17 
Pastagens 
(Cl. 2.3) 7 2 105 47 17 562 6.71 8.50 5.35 0.13 0.05 1.54 0.05 0.04 0.15 0 0 11 0 0 38 0 0 0.10 210.12 1442.22 402.31 1.54 1.56 1.24 
Zonas agrícolas 
heterogéneas (Cl. 2.4) 90 130 136 981 1375 1842 10.90 10.58 13.54 2.69 3.77 5.05 0.36 0.26 0.73 30 51 57 214 184 384 0.59 0.50 1.05 385.09 333.54 331.77 1.40 1.39 1.41 
Florestas de folhosas 
(Cl. 3.1) 52 101 48 3882 4043 591 74.65 40.03 12.31 10.65 11.09 1.62 2.70 3.20 0.55 52 55 24 2089 2140 165 5.73 5.87 0.45 319.07 317.29 747.30 1.66 1.37 1.30 
Florestas de resinosas 
(Cl. 3.2) 99 86 90 6212 10307 3390 62.75 119.85 37.67 17.04 28.27 9.30 6.25 14.51 2.81 87 88 63 3305 6417 1422 9.07 17.6 3.9 261.66 256.20 375.05 1.63 1.53 1.49 
Florestas mistas de folhosas 
e resinosas (Cl. 3.3) 47 62 38 960 1155 6064 20.43 18.63 159.58 2.63 3.17 16.63 0.84 0.51 10.53 29 40 64 238 296 3353 0.65 0.81 9.2 337.50 442.88 369.03 1.53 1.50 1.86 
Zonas com vegetação arbustiva 
e/ou herbácea (Cl. 3.4) - 67 291 - 575 5522 - 8.58 18.98 - 1.58 15.15 - 0.36 2.25 - 13 131 - 126 1913 - 0.35 5.25 - 546.41 250.06 - 1.25 1.42 
Zonas sem vegetação ou 
com vegetação esparsa (Cl. 3.5) 26 14 30 1510 602 876 58.08 43.00 29.20 4.14 1.65 2.4 3.12 1.17 2.14 29 30 37 566 78 201 1.55 0.21 0.55 685.97 374.77 495.25 1.60 1.84 1.36 
Zonas húmidas 
interiores (Cl. 4.1) - 4 5 - 50 25 - 12.50 5.00 - 0.14 0.07 - 0.11 0.02 - 1 1 - 18 1 - 0.05 0 - 744.87 1121.87 - 1.39 1.51 
Zonas húmidas 
costeiras (Cl. 4.2) - - 8 - - 30 - - 3.75 - - 0.08 - - 0.02 - - 0 - - 0 - - 0 - - 439.13 - - 1.30 
Águas interiores 
(Cl. 5.1) 36 4 1 39 18 7 1.08 4.50 7.00 0.11 0.05 0.02 0.01 0.03 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406.61 3582.92  N/A 1.02 1.11 1.33 
Águas costeiras 
(Cl. 5.2) 12 9 11 14633 14587 14543 1219.42 1620.78 1322.09 40.14 40.01 39.89 39.31 39.37 39.15 4 4 4 13833 13815 13758 37.94 37.9 37.74 243.84 247.35 249.31 1.32 1.36 1.40 

                                                              

  PD (Nr./100 ha) ED (m/ha) SHAPE_MN  SHDI    SIEI  IJI (%) CONTAG (%) SPLIT (#)  MESH 

  1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 1958 1990 2007 

  1.88 2.02 2.87 30.61 28.57 35.26 1.45 1.39 1.37 1.69 1.69 1.84 0.83 0.80 0.83 71.52 71.72 69.94 52.37 55.92 52.44 6 5 6 6183.88 6700.74 6155.12 
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3.3.2.1. Estrutura da paisagem (1958) 
 

a) Paisagem do setor 1  

A paisagem do setor 1, com uma área de 21624 ha, apresenta em 1958 três classes 

que dominam a sua composição (Figura 116 e Tabela 46): as florestas de folhosas  

(Cl. 3.1), com uma área de 10957 ha (PLAND = 50.7%), distribuem-se por 20 manchas 

com um tamanho médio de 548 ha, ocupando a maior 8260 ha (LPI = 38.2%) 

correspondendo a 75% da área da classe. A distância média das manchas desta 

classe entre si é de 380 m (ENN_MN); as terras aráveis  (Cl. 2.1), com uma área de 

2489 ha (PLAND = 11.5%), dividem-se por 75 manchas com uma dimensão média de 

33 ha, onde se destaca uma mancha com 718 ha (LPI = 3.3%). A distância média 

destas manchas entre si é de 340 m (ENN_MN); e as zonas húmidas costeiras  (Cl. 

4.2), com uma área de 2285 ha (PLAND = 10.6%), repartem-se por 9 manchas com 

uma dimensão média de 254 ha, ocupando a maior cerca de 1460 ha (LPI = 6.8%). A 

distância média ao vizinho mais próximo da mesma classe é de 203 m (ENN_MN). 

Estas três classes ocupavam praticamente 73% da paisagem deste setor em 1958. 

Condicionado ao tamanho do pixel de análise da paisagem de 100 x 100 m, para a 

quantificação das áreas interiores teve de se considerar uma orla de 100 m. Assim, 

destacam-se 43 áreas interiores típicas da classe florestas de folhosas (Cl. 3.1) 

(constituída sobretudo por montado de sobro - habitat 6310), o que corresponde a 

8216 ha da área desta classe (CPLAND = 38.0%). A classe terras aráveis (Cl. 2.1), 

com 42 áreas interiores ocupa uma área de 1023 ha (CPLAND = 4.7%). Esta redução 

do número de áreas interiores relativamente ao número de manchas deve-se 

sobretudo à pequena dimensão média das áreas agrícolas (AREA_MN = 33 ha) e à 

sua tendência para uma configuração linear (SHAPE_MN = 1.47) que, de um modo 

geral, acompanha os cursos de água. As 22 áreas interiores das zonas húmidas 

costeiras (Cl. 4.2) são compostas sobretudo por habitats típicos de sapal e ocupam 

uma superfície de 1356 ha (CPLAND = 6.3%).  

As outras nove classes presentes neste setor em 1958 apresentam uma menor 

percentagem de ocupação na paisagem.  

As florestas mistas (Cl. 3.3), as culturas permanentes (Cl. 2.2) e as águas costeiras 

(Cl. 5.2) ocupam, em conjunto, cerca de 20% desta extensão e as restantes seis 

classes apenas 7% da área deste território, contribuindo assim para um valor da 

diversidade da paisagem de 1.66 (SHDI) devido a uma distribuição não equitativa das 
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classes de uso e ocupação do solo (SIEI37 = 0.77). Se as áreas das doze classes 

estivessem igualmente distribuídas (SIEI = 1) o valor máximo da diversidade deste 

setor em 1958 (SHDI) seria 2.48. 

O índice de contágio (CONTAG38) mede as adjacências ao nível do pixel e o índice de 

mistura e adjacência (IJI39) mede as adjacências ao nível das manchas das classes, 

excluindo as células interiores. O índice de contágio de 54% e o índice de mistura e 

adjacência de 68% confirmam que em 1958 a paisagem deste setor é dominada por 

uma grande mancha de floresta de folhosas, e que as manchas das classes se 

encontram moderadamente misturadas na paisagem. 

O índice de Fragmentação (SPLIT) e o tamanho efetivo da malha (MESH) revelam que 

a paisagem do setor em 1958 apresenta um nível de fragmentação significativo, 

podendo a paisagem dividir-se em seis manchas de 3489 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 0 ≤ SIEI ≤ 1. SIEI = 0 indica que a paisagem é constituída por uma única mancha e, consequentemente, 
não existe diversidade (SHDI = 0). SIEI = 1 indica que existe uma distribuição totalmente equilibrada das 
áreas das classes que compõem a paisagem e, consequentemente, o valor da diversidade (SHDI) é 
máximo, aumentando com o número de classes igualmente distribuídas na paisagem. 
38 Valores mais elevados do índice de contágio caraterizam paisagens com poucas e grandes manchas 
contíguas, enquanto valores mais baixos indicam que a paisagem é constituída por muitas e pequenas 
manchas dispersas. A descrição da métrica CONTAG é apresentada no Anexo VIII. 
39 Valores elevados do índice de mistura e adjacência significam que as manchas das classes de 
paisagem se encontram bem misturadas (igualmente adjacentes às outras manchas) e valores mais 
baixos que a mistura entre manchas é fraca. A descrição da métrica IJI é apresentada no Anexo VIII. 
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Figura 116 – Uso e Ocupação do Solo do setor 1 para o ano de 1958.  

b) Paisagem do setor 2  

A paisagem do setor 2, com uma área de 35234 ha, apresenta em 1958 cinco classes 

que dominam a sua composição (Figura 117 e Tabela 47): as águas costeiras  (Cl. 

5.2), com uma área de 14833 ha (PLAND=42.1%), repartem-se por 21 manchas, 



 

Capítulo III | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios 
Estuário do Sado e Comporta/Galé  

349 

 

ocupando a maior cerca de 11729 ha (LPI = 33.3%). A distância média ao vizinho mais 

próximo da mesma classe é de 263 m (ENN_MN); as florestas de resinosas  (Cl. 3.2), 

com uma área de 8689 ha (PLAND = 24.7%), repartem-se por 31 manchas com uma 

área média de cerca de 280 ha cada, das quais a maior ocupa 5609 ha (LPI = 15.9%) 

o que corresponde a cerca de 65% da área da classe. A distância média ao vizinho 

mais próximo da mesma classe é de 583 m (ENN_MN); as terras aráveis  (Cl. 2.1), 

com uma área de 3929 ha (PLAND = 11.2%), dividem-se por 31 manchas com uma 

dimensão média de 127 ha, destacando-se uma mancha com 1078 ha (LPI = 3.1%). A 

distância média das manchas desta classe entre si é de 352 m (ENN_MN); as zonas 

húmidas costeiras  (Cl. 4.2), com uma área de 3079 ha (PLAND = 8.7%), distribuem-

se por 11 manchas com uma dimensão média de 280 ha, em que a maior ocupa uma 

área de cerca de 2297 ha (LPI = 6.5%). A distância média ao vizinho mais próximo da 

mesma classe é de 248 m (ENN_MN); e as zonas sem vegetação ou com 

vegetação esparsa  (Cl. 3.5), com uma área de 2921 ha (PLAND = 8.3%), estão 

distribuídas por 25 manchas com um tamanho médio de cerca de 117 ha, das quais a 

maior ocupa 1353 ha (LPI = 3.8%) o que corresponde a 46% da área da classe. A 

distância média das manchas da mesma classe entre si é de 356 m (ENN_MN). Estas 

cinco classes ocupavam 95% da paisagem. 

No caso das águas costeiras (Cl. 5.2), a presença de 10 áreas interiores corresponde 

a 13527 ha da área da classe (CPLAND = 38.4%). 

A presença de 31 áreas interiores típicas da classe florestas de resinosas (Cl. 3.2) 

(constituída por pinhais litorais disclimácicos - habitat *2270), corresponde a 7106 ha 

da área da classe (CPLAND = 20.2%). De notar que o número de manchas da classe 

é igual ao número de áreas interiores. 

As terras aráveis (Cl. 2.1) apresentam 41 áreas interiores que ocupam 2274 ha 

(CPLAND = 6.5%). O aumento das áreas interiores relativamente ao número de 

manchas indicia uma certa irregularidade na configuração das manchas desta classe 

(SHAPE_MN = 1.70). 

As zonas húmidas costeiras (Cl. 4.2), com 24 áreas interiores são constituídas 

sobretudo por habitats típicos de sapal, correspondentes a 1895 ha (CPLAND = 5.4%). 

Como na classe terras aráveis (Cl. 2.1), o aumento das áreas interiores relativamente 

ao número de manchas indicia uma certa complexidade da forma das manchas desta 

classe (SHAPE_MN = 2.00). 
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Nas zonas sem vegetação ou com vegetação esparsa (Cl. 3.5) (constituída por 

habitats psamófilos - 1210, 1240, 2110, 2120 e *2130pt1), destacam-se 30 áreas 

interiores, que correspondem a 1717 ha da área da classe (CPLAND = 4.9%). As 

manchas desta classe tendem a apresentar uma configuração irregular (SHAPE_MN = 

1.70), sobressaindo a linearidade da mancha costeira.  

As águas costeiras (Cl. 5.2) ocupam cerca de 42.1% do setor e as restantes onze 

classes ocupam, em conjunto, cerca de 57.9% da área terrestre deste território, 

contribuindo assim para um valor da diversidade total da paisagem de 1.60 (SHDI) 

devido a uma distribuição equitativa das classes de uso e ocupação do solo (SIEI = 

0.80).  

À exceção das águas costeiras (Cl. 5.2), as restantes classes apresentam uma menor 

representatividade no setor e com uma distribuição equilibrada, contribuindo para um 

valor da diversidade de 1.59 (SHDI) e com uma equitabilidade elevada (SIEI = 0.81) 

devido à classe florestas de resinosas (Cl. 3.2). Se as áreas das doze classes 

estivessem igualmente distribuídas (SIEI = 1) o valor máximo da diversidade deste 

setor em 1958 (SHDI) seria 2.48. 

O índice de contágio de 60% e o índice de mistura e adjacência de 65% confirmam 

que em 1958 a paisagem deste setor é dominada por duas grandes manchas de 

águas costeiras e uma grande mancha de floresta de resinosas, e que as manchas 

das classes se encontram moderadamente misturadas na paisagem. 

O índice de Fragmentação (SPLIT) e o tamanho efetivo da malha (MESH) revelam que 

a paisagem do setor em 1958 apresenta um nível de fragmentação moderado, 

podendo a paisagem dividir-se em seis manchas de 5539 ha. 
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Figura 117 – Uso e Ocupação do Solo do setor 2 para o ano de 1958. 

c) Paisagem do setor 3  

A paisagem do setor 3, com uma área de 36456 ha, apresenta em 1958 cinco classes 

que dominam a sua composição (Figura 118 e Tabela 48): as águas costeiras  (Cl. 

5.2), com uma área de 14633 ha (PLAND=40.1%), distribuem-se por 12 manchas, 
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ocupando a maior cerca de 14331 ha (LPI = 39.3%). A distância média ao vizinho mais 

próximo da mesma classe é de 244 m (ENN_MN); as terras aráveis  (Cl. 2.1), com 

uma área de 6901 ha (PLAND = 18.9%), dividem-se por 111 manchas com uma 

dimensão média de 62 ha, destacando-se uma mancha com 2803 ha (LPI = 7.7%). A 

distância média das manchas desta classe entre si é de 274 m (ENN_MN); as 

florestas de resinosas  (Cl. 3.2), com uma área de 6212 ha (PLAND = 17.0%), 

repartem-se por 99 manchas com uma área média de cerca de 63 ha cada, das quais 

a maior ocupa 2279 ha (LPI = 6.3%) o que corresponde a cerca de 37% da área da 

classe. A distância média ao vizinho mais próximo da mesma classe é de 262 m 

(ENN_MN); as florestas de folhosas  (Cl. 3.1), com uma área de 3882 ha (PLAND = 

10.7%), distribuem-se por 52 manchas, ocupando a maior 984 ha (LPI = 2.7%) 

correspondendo a 25% da área da classe. A distância média das manchas desta 

classe entre si é de 319 m (ENN_MN); e as zonas sem vegetação ou com 

vegetação esparsa  (Cl. 3.5), com uma área de 1510 ha (PLAND = 4.1%), dividem-se 

por 26 manchas com um tamanho médio de cerca de 58 ha, das quais a maior ocupa 

1137 ha (LPI = 3.1%) o que corresponde a 75% da área da classe. A distância média 

das manchas da mesma classe entre si é de 686 m (ENN_MN). Estas cinco classes 

ocupavam praticamente 91% da paisagem deste setor em 1958. 

A presença de 4 áreas interiores típicas da classe águas costeiras (Cl. 5.2), 

corresponde a 13833 ha da área da classe (CPLAND = 37.9%). 

Nas terras aráveis (Cl. 2.1), a presença de 124 áreas interiores, correspondentes a 

3044 ha (CPLAND = 8.4%), evidenciam o contributo da maior mancha, assim como a 

forma complexa das restantes manchas que compõem esta classe (SHAPE_MN = 

1.65).  

As florestas de resinosas (Cl. 3.2), com 87 áreas interiores, correspondem a 3305 ha 

da área da classe (CPLAND = 9.1%).  

As florestas de folhosas (CL. 3.1) apresentam 52 áreas interiores que ocupam 2089 ha 

(CPLAND = 5.7%). O número de manchas da classe iguala o número de áreas 

interiores, apresentando uma certa irregularidade na configuração (SHAPE_MN = 

1.66). 

Nas zonas sem vegetação ou com vegetação esparsa (Cl. 3.5), destacam-se 29 áreas 

interiores, caraterísticas de habitats psamófilos, que correspondem a 566 ha da área 

da classe (CPLAND = 1.6%). À semelhança do observado no setor 2, as manchas 

desta classe tendem a apresentar uma configuração ligeiramente irregular 
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(SHAPE_MN = 1.60), ressaltando a linearidade da mancha que constitui o sistema 

dunar deste setor.  

Em termos de diversidade e equitabilidade, a paisagem do setor 3 apresenta uma 

elevada diversidade total (SHDI = 1.69) e uma equitabilidade total elevada (SIEI = 

0.83).  

Excetuando as águas costeiras (Cl. 5.2), as restantes classes contribuem para um 

valor da diversidade de 1.70 (SHDI) e com uma equitabilidade elevada (SIEI = 0.86), 

devido a uma distribuição equitativa das classes de uso e ocupação do solo na 

paisagem. Se as áreas das onze classes estivessem igualmente distribuídas (SIEI = 1) 

o valor máximo da diversidade deste setor em 1958 (SHDI) seria 2.40. 

O índice de contágio de 52% e o índice de mistura e adjacência de 72% confirmam 

que em 1958 a paisagem deste setor é dominada por uma grande mancha de águas 

costeiras, uma grande mancha de terras aráveis e uma grande mancha de floresta de 

resinosas, e que as manchas das classes se encontram bem misturadas na paisagem. 

O índice de Fragmentação (SPLIT) e o tamanho efetivo da malha (MESH) revelam que 

a paisagem do setor em 1958 apresenta um nível de fragmentação baixo, podendo a 

paisagem dividir-se em seis manchas de 6184 ha. 
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Figura 118 – Uso e Ocupação do Solo do setor 3 para o ano de 1958. 
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3.3.2.2. Estrutura da paisagem (1990) 
 

a) Paisagem do setor 1  

A paisagem do setor 1, com uma área de 21624 ha, apresenta em 1990 seis classes 

que dominam a sua composição (Figura 119 e Tabela 46): as florestas mistas de 

folhosas e resinosas  (Cl. 3.3), com uma área de 6081 ha (PLAND = 28.1%), 

distribuem-se por 66 manchas, ocupando a maior 3073 ha (LPI = 14.2%) 

correspondendo a 51% da área da classe. A distância média das manchas desta 

classe entre si é de 304 m (ENN_MN); as florestas de folhosas  (Cl. 3.1), com uma 

área de 5979 ha (PLAND = 27.7%), distribuem-se por 72 manchas, ocupando a maior 

3449 ha (LPI = 16.0%) correspondendo a 58% da área da classe. A distância média 

das manchas desta classe entre si é de 357 m (ENN_MN); as águas costeiras  (Cl. 

5.2), com uma área de 1928 ha (PLAND = 8.9%), distribuem-se por 20 manchas, 

ocupando a maior cerca de 1888 ha (LPI = 8.7%). A distância média ao vizinho mais 

próximo da mesma classe é de 594 m (ENN_MN); as terras aráveis  (Cl. 2.1), com 

uma área de 1812 ha (PLAND = 8.4%), dividem-se por 86 manchas com uma 

dimensão média de 21 ha, destacando-se uma mancha com 301 ha (LPI = 1.4%). A 

distância média das manchas desta classe entre si é de 353 m (ENN_MN); as zonas 

agrícolas heterogéneas (Cl. 2.4) , com uma área de 1593 ha (PLAND = 7.4%), 

repartem-se por 97 manchas com uma área média de cerca de 16 ha cada, das quais 

a maior ocupa 422 ha (LPI = 2.0%) o que corresponde a cerca de 26% da área da 

classe. A distância média ao vizinho mais próximo da mesma classe é de 337 m 

(ENN_MN); e as zonas húmidas costeiras  (Cl. 4.2), com uma área de 1481 ha 

(PLAND = 6.9%), repartem-se por 13 manchas com uma dimensão média de 114 ha, 

ocupando a maior cerca de 580 ha (LPI = 2.7%). A distância média ao vizinho mais 

próximo da mesma classe é de 343 m (ENN_MN). Estas seis classes ocupavam 87% 

da paisagem deste setor em 1990. 

É interessante observar que as 54 manchas que compõem a classe zonas com 

vegetação arbustiva e/ou herbácea (Cl. 3.4), a que corresponde uma área de 377 ha 

(PLAND = 1.7), com uma dimensão média de 7 ha (AREA_MN), distando as manchas 

entre si 508 m (ENN_MN), surgem disseminadas em pequenas ilhas pela paisagem. 

As 84 áreas interiores típicas da classe florestas mistas de folhosas e resinosas (Cl. 

3.3) (constituída por pinhais litorais disclimácicos - habitat *2270 e montado de sobro - 

habitat 6310), correspondem a 3280 ha da área da classe (CPLAND = 15.2%). 
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Nas florestas de folhosas (CL. 3.1), a presença de 67 áreas interiores, que abrangem 

3682 ha (CPLAND = 17%), denuncia o contributo da maior mancha, tal como a 

pequena dimensão média (AREA_MN = 83 ha) e a configuração linear das restantes 

71 manchas da classe (SHAPE_MN = 1.50). 

Na classe águas costeiras (Cl. 5.2), destacam-se 3 áreas interiores típicas, o que 

corresponde a 1522 ha da área desta classe (CPLAND = 7.0%). 

A presença de 49 áreas interiores típicas da classe terras aráveis (Cl. 2.1), o que 

corresponde a 545 ha da área da classe (CPLAND = 2.5%), são expressão da 

pequena dimensão média das manchas (21 ha) e da forma simples e de configuração 

linear de algumas manchas que acompanham os cursos de água da Ribeira da 

Marateca (SHAPE_MN = 1.46). 

Do mesmo modo, as zonas agrícolas heterogéneas (Cl. 2.4), com 47 áreas interiores, 

abrangendo 429 ha da área da classe (CPLAND = 2.0%), indicam a pequena 

dimensão média das manchas (AREA_MN = 16 ha) e a tendência para uma 

configuração linear (SHAPE_MN = 1.43).  

As zonas húmidas costeiras (Cl. 4.2), que são maioritariamente constituídas por 

habitats típicos de sapal, apresentam 11 áreas interiores, a que correspondem 913 ha 

(CPLAND = 4.2%). As manchas desta classe apresentam uma forma ligeiramente 

irregular (SHAPE_MN = 1.69). 

As restantes classes são menos representativas neste setor, mas contribuem 

significativamente para o valor da diversidade da paisagem (SHDI = 1.97), com uma 

equitabilidade elevada (SIEI = 0.88), devido à maior proporcionalidade na abundância 

e distribuição das classes na paisagem. Para uma distribuição totalmente equilibrada 

das áreas das treze classes que compõem a paisagem (SIEI = 1), o valor máximo da 

diversidade deste setor em 1958 (SHDI) seria de 2.56. 

O índice de contágio de 45% e o índice de mistura e adjacência de 72% indicam que 

em 1990 a paisagem deste setor era constituída por muitas e pequenas manchas 

dispersas e bem misturadas na paisagem.  

O índice de Fragmentação (SPLIT) e o tamanho efetivo da malha (MESH) revelam que 

a paisagem do setor em 1990 apresentava um nível elevado de fragmentação, 

podendo a paisagem dividir-se em dezassete manchas de 1298 ha. 
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Figura 119 – Uso e Ocupação do Solo do setor 1 para o ano de 1990. 

b) Paisagem do setor 2  

A paisagem do setor 2, com uma área de 35234 ha, apresenta em 1990 cinco classes 

que dominam a sua composição (Figura 120 e Tabela 47): as águas costeiras  (Cl. 

5.2), com uma área de 15478 ha (PLAND=43.9%), distribuem-se por 13 manchas, 
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ocupando a maior cerca de 11715 ha (LPI = 33.3%). A distância média ao vizinho mais 

próximo da mesma classe é de 315 m (ENN_MN); as florestas de resinosas  (Cl. 3.2), 

com uma área de 11667 ha (PLAND = 33.1%), repartem-se por 22 manchas, das 

quais a maior ocupa 8072 ha (LPI = 22.9%) o que corresponde a cerca de 69% da 

área da classe. A distância média ao vizinho mais próximo da mesma classe é de 383 

m (ENN_MN); as zonas húmidas costeiras  (Cl. 4.2), com uma área de 2448 ha 

(PLAND = 7.0%), distribuem-se por 14 manchas com uma dimensão média de 175 ha, 

em que a maior ocupa uma área de cerca de 1677 ha (LPI = 4.8%). A distância média 

ao vizinho mais próximo da mesma classe é de 221 m (ENN_MN); as terras aráveis  

(Cl. 2.1), com uma área de 2174 ha (PLAND = 6.2%), dividem-se por 23 manchas com 

uma dimensão média de 95 ha, destacando-se uma mancha com 1656 ha (LPI = 

4.7%). A distância média das manchas desta classe entre si é de 434 m (ENN_MN); e 

as zonas sem vegetação ou com vegetação esparsa  (Cl. 3.5), com uma área de 

1022 ha (PLAND = 2.9%), estão distribuídas por 42 manchas com um tamanho médio 

de cerca de 24 ha, das quais a maior ocupa 233 ha (LPI = 0.7%) o que corresponde a 

23% da área da classe. A distância média das manchas da mesma classe entre si é 

de 427 m (ENN_MN). Estas cinco classes ocupavam 93% da paisagem deste setor 

em 1990. 

A presença de 7 áreas interiores típicas da classe águas costeiras (Cl. 5.2), 

corresponde a 14308 ha da área da classe (CPLAND = 40.6%). 

As 36 áreas interiores típicas da classe florestas de resinosas (Cl. 3.2) correspondem 

a 9608 ha da área da classe (CPLAND = 27.3%). 

As zonas húmidas costeiras (Cl. 4.2), com 17 áreas interiores, correspondem a 1542 

ha (CPLAND = 4.4%). 

Nas terras aráveis (Cl. 2.1), a presença de 24 áreas interiores, ocupando 1191 ha 

(CPLAND = 3.4%), comprova o contributo da maior mancha da classe, do mesmo 

modo que indica a pequena dimensão média das restantes 22 manchas desta classe 

(AREA_MN = 95 ha) e com uma forma simples e de configuração linear (SHAPE_MN 

= 1.58).  

Nas zonas sem vegetação ou com vegetação esparsa (Cl. 3.5) destacam-se 27 áreas 

interiores típicas de habitats psamófilos, que correspondem a 289 ha da área da 

classe (CPLAND = 0.8%). As manchas desta classe apresentam uma forma simples 

de configuração linear (SHAPE_MN = 1.54). 
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As águas costeiras (Cl. 5.2) (43.9% da área do setor) e as restantes classes de uso e 

ocupação do solo (56.1% da área terrestre deste território) contribuem para o valor da 

diversidade da paisagem (SHDI = 1.48), com uma equitabilidade moderada (SIEI = 

0.74), devido à dominância das águas costeiras e das florestas de resinosas.  

À exceção das águas costeiras (Cl. 5.2), as restantes classes apresentam uma menor 

representatividade e uma distribuição não equitativa no setor, contribuindo para um 

valor da diversidade de 1.42 (SHDI) e com uma equitabilidade de 0.67 (SIEI) devido à 

classe florestas de resinosas (Cl. 3.2). Se as áreas das catorze classes estivessem 

igualmente distribuídas (SIEI = 1) o valor máximo da diversidade deste setor em 1990 

(SHDI) seria 2.64. 

O índice de contágio de 65% e o índice de mistura e adjacência de 69% confirmam 

que em 1990 a paisagem deste setor é dominada por duas grandes manchas de 

águas costeiras e por uma grande mancha de florestas de resinosas, e que as 

manchas das classes se encontram moderadamente misturadas na paisagem. 

A paisagem do setor em 1990 apresentava um nível de fragmentação baixo, podendo 

esta dividir-se em poucas manchas (SPLIT = 5), de grande dimensão (MESH = 6555 

ha). 
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Figura 120 – Uso e Ocupação do Solo do setor 2 para o ano de 1990. 

c) Paisagem do setor 3  

A paisagem do setor 3, com uma área de 36456 ha, apresenta em 1990 cinco classes 

que dominam a sua composição (Figura 121 e Tabela 48): as águas costeiras  (Cl. 

5.2), com uma área de 14587 ha (PLAND=40.0%), repartem-se por 9 manchas, 
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ocupando a maior cerca de 14353 ha (LPI = 39.4%). A distância média ao vizinho mais 

próximo da mesma classe é de 247 m (ENN_MN); as florestas de resinosas  (Cl. 3.2), 

com uma área de 10307 ha (PLAND = 28.3%), repartem-se por 86 manchas com uma 

área média de cerca de 120 ha cada, das quais a maior ocupa 5290 ha (LPI = 14.5%) 

o que corresponde a cerca de 51% da área da classe. A distância média ao vizinho 

mais próximo da mesma classe é de 256 m (ENN_MN); as florestas de folhosas  (Cl. 

3.1), com uma área de 4043 ha (PLAND = 11.1%), distribuem-se por 101 manchas 

com uma área média de cerca de 40 ha cada, ocupando a maior 1167 ha (LPI = 3.2%) 

correspondendo a 29% da área da classe. A distância média das manchas desta 

classe entre si é de 317 m (ENN_MN); as terras aráveis  (Cl. 2.1), com uma área de 

1998 ha (PLAND = 5.5%), dividem-se por 94 manchas com uma dimensão média de 

21 ha, destacando-se uma mancha com 919 ha (LPI = 2.5%). A distância média das 

manchas desta classe entre si é de 378 m (ENN_MN); e as zonas agrícolas 

heterogéneas (Cl. 2.4) , com uma área de 1375 ha (PLAND = 3.8%), distribuem-se por 

130 manchas com uma área média de cerca de 11 ha cada, das quais a maior ocupa 

95 ha (LPI = 0.3%) o que corresponde a cerca de 7% da área da classe. A distância 

média ao vizinho mais próximo da mesma classe é de 334 m (ENN_MN). Estas cinco 

classes ocupavam praticamente 89% da paisagem deste setor em 1990. 

A presença de 4 áreas interiores típicas da classe águas costeiras (Cl. 5.2), 

corresponde a 13815 ha da área da classe (CPLAND = 37.9%). 

As florestas de resinosas (Cl. 3.2), com 88 áreas interiores corresponde a 6417 ha da 

área da classe (CPLAND = 17.6%). Salienta-se que o número de manchas da classe é 

praticamente igual ao número de áreas interiores. 

Nas florestas de folhosas (CL. 3.1), a presença de 55 áreas interiores ocupando 2140 

ha (CPLAND = 5.9%), evidencia o contributo da maior mancha da classe para a 

constituição de áreas interiores típicas de montado de sobro. 

Nas terras aráveis (Cl. 2.1), as 41 áreas interiores que ocupam uma área de 639 ha 

(CPLAND = 1.8%), salientam a pequena dimensão (AREA_MN = 21 ha), e a forma 

simples e de configuração linear das manchas desta classe (SHAPE_MN = 1.37). 

Do mesmo modo, as zonas agrícolas heterogéneas (Cl. 2.4), com 51 áreas interiores, 

abrangendo 184 ha da área da classe (CPLAND = 0.5%), indicam a pequena 

dimensão média das manchas (AREA_MN = 11 ha), e um padrão de configuração 

linear (SHAPE_MN = 1.39). 
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Em 1990, considerando a totalidade das classes de uso e ocupação do solo deste 

setor, a paisagem apresenta uma elevada diversidade (SHDI = 1.69) e uma 

equitabilidade elevada (SIEI = 0.80).  

Com exceção da classe águas costeiras (Cl. 5.2), que representa 40.0% da área do 

setor, as restantes classes de uso e ocupação do solo, que correspondem a 60.0% da 

área terrestre deste território, contribuem igualmente para um valor da diversidade de 

1.69 (SHDI), com uma equitabilidade moderada (SIEI = 0.79), devido à dominância 

das florestas de resinosas e das florestas de folhosas. Se as áreas das treze classes 

estivessem igualmente distribuídas (SIEI = 1) o valor máximo da diversidade deste 

setor em 1990 (SHDI) seria 2.56. 

O índice de contágio de 56% e o índice de mistura e adjacência de 72% confirmam 

que a paisagem deste setor é dominada por uma grande mancha de águas costeiras e 

por uma grande mancha de floresta de resinosas, e que as manchas das classes se 

encontram bem misturadas na paisagem. 

O índice de Fragmentação (SPLIT) e o tamanho efetivo da malha (MESH) revelam que 

a paisagem do setor em 1990 apresenta um nível de fragmentação baixo, podendo a 

paisagem ser dividida em cinco manchas de 6701 ha. 
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Figura 121 – Uso e Ocupação do Solo do setor 3 para o ano de 1990. 

 

 

 

 



 

Capítulo III | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios 
Estuário do Sado e Comporta/Galé  

364 

 

3.3.2.3. Estrutura da paisagem (2007)  
 

a) Paisagem do setor 1  

A paisagem do setor 1, com uma área de 21624 ha, apresenta em 2007 cinco classes 

que dominam a sua composição (Figura 122 e Tabela 46): as florestas mistas de 

folhosas e resinosas  (Cl. 3.3), com uma área de 5970 ha (PLAND = 27.6%), 

repartem-se por 17 manchas, ocupando a maior 5428 ha (LPI = 25.1%) 

correspondendo a 91% da área da classe. A distância média das manchas desta 

classe entre si é de 688 m (ENN_MN); as zonas agrícolas heterogéneas (Cl. 2.4) , 

com uma área de 5371 ha (PLAND = 24.8%), estão distribuídas por 83 manchas com 

um tamanho médio de cerca de 65 ha, das quais a maior ocupa 662 ha (LPI = 3.1%) o 

que corresponde a cerca de 12% da área da classe. A distância média ao vizinho mais 

próximo da mesma classe é de 256 m (ENN_MN); as águas costeiras  (Cl. 5.2), com 

uma área de 2480 ha (PLAND = 11.5%), distribuem-se por 7 manchas, ocupando a 

maior cerca de 2467 ha (LPI = 11.4%). A distância média ao vizinho mais próximo da 

mesma classe é de 272 m (ENN_MN); as terras aráveis  (Cl. 2.1), com uma área de 

1915 ha (PLAND = 8.9%), dividem-se por 63 manchas com uma dimensão média de 

30 ha, destacando-se uma mancha com 415 ha (LPI = 1.9%). A distância média das 

manchas desta classe entre si é de 394 m (ENN_MN); e as zonas com vegetação 

arbustiva e/ou herbácea (Cl. 3.4) , com uma área de 1870 ha (PLAND = 8.7%), 

distribuem-se por 149 manchas com uma área média de cerca de 13 ha cada, das 

quais a maior ocupa 210 ha (LPI = 1.0%) o que corresponde a cerca de 11% da área 

da classe. A distância média ao vizinho mais próximo da mesma classe é de 344 m 

(ENN_MN). Estas cinco classes ocupavam 81% da paisagem deste setor em 2007. 

Nas florestas mistas de folhosas e resinosas (Cl. 3.3), a presença de 33 áreas 

interiores ocupando 4173 ha (CPLAND = 19.3%), evidencia o contributo da maior 

mancha da classe para a constituição de áreas interiores típicas de montado de sobro 

com pinhal. 

As zonas agrícolas heterogéneas (Cl. 2.4), com 62 áreas interiores, abrangendo 2991 

ha da área da classe (CPLAND = 13.8%), indicam a pequena dimensão média de 

algumas das manchas (AREA_MN = 65 ha) e a tendência para uma configuração 

linear (SHAPE_MN = 1.57).  

No caso das águas costeiras (Cl. 5.2), a presença de 6 áreas interiores corresponde a 

2057 ha da área da classe (CPLAND = 9.5%). 
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A presença de 49 áreas interiores típicas da classe terras aráveis (Cl. 2.1), 

correspondente a 618 ha (CPLAND = 2.9%), reflete a pequena dimensão média 

(AREA_MN = 30 ha), e a forma simples de configuração linear (SHAPE_MN = 1.52) 

das manchas que compõem esta classe. 

A configuração espacial das zonas com vegetação arbustiva e/ou herbácea (Cl. 3.4), 

com 43 áreas interiores que ocupam uma área de 594 ha (CPLAND = 2.8%), aponta 

igualmente para a pequena dimensão média (AREA_MN = 13 ha) e forma simples das 

suas manchas (SHAPE_MN = 1.27). Destaca-se que o número de manchas da classe 

(NP = 149) é substancialmente superior ao número de áreas interiores (NDCA = 43). 

As restantes classes apresentam uma menor representatividade, mas contribuem 

fortemente para a diversidade deste setor (SHDI = 2.02) e para uma equitabilidade 

elevada (SIEI = 0.90) devido a uma maior proporcionalidade e distribuição na 

paisagem. Se as áreas das treze classes estivessem igualmente distribuídas (SIEI = 1) 

o valor máximo da diversidade deste setor em 2007 (SHDI) seria 2.56. 

O índice de contágio de 45% e o índice de mistura e adjacência de 76% confirmam 

que em 2007 a paisagem deste setor era constituída por muitas e pequenas manchas 

dispersas e bem misturadas na paisagem. No entanto, apesar do valor mais baixo do 

índice de contágio, na paisagem deste setor destaca-se uma grande mancha de 

florestas mistas de folhosas e resinosas. 

O índice de Fragmentação (SPLIT) e o tamanho efetivo da malha (MESH) revelam que 

a paisagem do setor em 2007 apresenta um nível de fragmentação elevado, podendo 

a paisagem ser dividida em doze manchas de 1785 ha. 
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Figura 122 – Uso e Ocupação do Solo do setor 1 para o ano de 2007. 

b) Paisagem do setor 2  

A paisagem do setor 2, com uma área de 35234 ha, apresenta em 2007 cinco classes 

que dominam a sua composição (Figura 123 e Tabela 47): as águas costeiras  (Cl. 

5.2), com uma área de 17371 ha (PLAND=49.3%), distribuem-se por 4 manchas, 
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ocupando a maior cerca de 11694 ha (LPI = 33.2%). A distância média ao vizinho mais 

próximo da mesma classe é de 314 m (ENN_MN); as florestas de resinosas  (Cl. 3.2), 

com uma área de 8530 ha (PLAND = 24.2%), repartem-se por 14 manchas com uma 

área média de cerca de 609 ha cada, das quais a maior ocupa 7029 ha (LPI = 20.0%) 

o que corresponde a cerca de 82% da área da classe. A distância média ao vizinho 

mais próximo da mesma classe é de 231 m (ENN_MN); as zonas com vegetação 

arbustiva e/ou herbácea (Cl. 3.4) , com uma área de 3855 ha (PLAND = 10.9%), 

distribuem-se por 116 manchas com uma área média de cerca de 33 ha cada, das 

quais a maior ocupa 595 ha (LPI = 1.7%) o que corresponde a cerca de 15% da área 

da classe. A distância média ao vizinho mais próximo da mesma classe é de 316 m 

(ENN_MN); as terras aráveis  (Cl. 2.1), com uma área de 2013 ha (PLAND = 5.7%), 

dividem-se por 22 manchas com uma dimensão média de 92 ha, destacando-se uma 

mancha com 761 ha (LPI = 2.2%). A distância média das manchas desta classe entre 

si é de 502 m (ENN_MN); e as florestas mistas de folhosas e resinosas  (Cl. 3.3), 

com uma área de 1380 ha (PLAND = 3.9%), repartem-se por 13 manchas, ocupando a 

maior 603 ha (LPI = 1.7%) correspondendo a 44% da área da classe. A distância 

média das manchas desta classe entre si é de 660 m (ENN_MN). Estas cinco classes 

ocupavam 94% da paisagem deste setor em 2007. 

A presença de 5 áreas interiores típicas da classe águas costeiras (Cl. 5.2), 

corresponde a 16143 ha da área da classe (CPLAND = 45.8%). 

As 29 áreas interiores típicas da classe florestas de resinosas (Cl. 3.2) correspondem 

a 6397 ha da área da classe (CPLAND = 18.2%). 

As zonas com vegetação arbustiva e/ou herbácea (Cl. 3.4), com 82 áreas interiores 

que ocupam uma área de 1674 ha (CPLAND = 4.8%), indiciam a pequena dimensão 

média (AREA_MN = 33 ha), e a forma simples e de configuração linear de algumas 

das manchas desta classe (SHAPE_MN = 1.44). Evidencia-se que o número de 

manchas da classe (NP = 116) é substancialmente superior ao número de áreas 

interiores (NDCA = 82). 

Nas terras aráveis (Cl. 2.1), a presença de 24 áreas interiores que ocupam uma área 

de 1095 ha (CPLAND = 3.1%), evidencia o contributo da maior mancha da classe, do 

mesmo modo que, indica a pequena dimensão média das restantes 21 manchas desta 

classe (AREA_MN = 92 ha), com uma forma simples e de configuração linear 

(SHAPE_MN = 1.57).  
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As 19 áreas interiores típicas da classe florestas mistas de folhosas e resinosas (Cl. 

3.3) correspondem a 832 ha da área da classe (CPLAND = 2.4%). 

As águas costeiras (Cl. 5.2) (49.3% da área do setor) e as restantes classes de uso e 

ocupação do solo (50.7% da área terrestre deste território) contribuem para o valor da 

diversidade da paisagem de 1.49 (SHDI), com uma equitabilidade moderada (SIEI = 

0.73), devido à dominância das águas costeiras, das florestas de resinosas e das 

zonas com vegetação arbustiva e/ou herbácea.  

À exceção das águas costeiras (Cl. 5.2), as restantes classes contribuem para um 

valor da diversidade da paisagem de 1.57 (SHDI) e com uma equitabilidade de 0.76 

(SIEI), devido a uma maior proporcionalidade e distribuição das classes na paisagem. 

Se as áreas das catorze classes estivessem igualmente distribuídas (SIEI = 1) o valor 

máximo da diversidade deste setor em 2007 (SHDI) seria 2.64. 

O índice de contágio de 65% e o índice de mistura e adjacência de 60% confirmam 

que em 2007 a paisagem deste setor é dominada por duas grandes manchas de 

águas costeiras e por uma grande mancha de florestas de resinosas, e que as 

manchas das classes se encontram moderadamente misturadas na paisagem. 

A paisagem do setor em 2007 apresentava um nível de fragmentação baixo, podendo 

esta dividir-se em poucas manchas (SPLIT = 6), e de grande dimensão (MESH = 6330 

ha). 
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Figura 123 – Uso e Ocupação do Solo do setor 2 para o ano de 2007. 

c) Paisagem do setor 3  

A paisagem do setor 3, com uma área de 36456 ha, apresenta em 2007 seis classes 

que dominam a sua composição (Figura 124 e Tabela 48): as águas costeiras  (Cl. 

5.2), com uma área de 14543 ha (PLAND=39.9%), distribuem-se por 11 manchas, 
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ocupando a maior cerca de 14273 ha (LPI = 39.2%). A distância média ao vizinho mais 

próximo da mesma classe é de 249 m (ENN_MN); as florestas mistas de folhosas e 

resinosas  (Cl. 3.3), com uma área de 6064 ha (PLAND = 16.6%), distribuem-se por 38 

manchas com uma área média de cerca de 160 ha cada, das quais a maior ocupa 

3839 ha (LPI = 10.5%) o que corresponde a cerca de 63% da área da classe. A 

distância média ao vizinho mais próximo da mesma classe é de 369 m (ENN_MN); as 

zonas com vegetação arbustiva e/ou herbácea (Cl. 3. 4), com uma área de 5522 ha 

(PLAND = 15.2%), repartem-se por 291 manchas com uma área média de cerca de 19 

ha cada, das quais a maior ocupa 820 ha (LPI = 2.3%) o que corresponde a cerca de 

15% da área da classe. A distância média ao vizinho mais próximo da mesma classe é 

de 250 m (ENN_MN); as florestas de resinosas  (Cl. 3.2), com uma área de 3390 ha 

(PLAND = 9.3%), repartem-se por 90 manchas, das quais a maior ocupa 1024 ha (LPI 

= 2.8%) o que corresponde a cerca de 30% da área da classe. A distância média ao 

vizinho mais próximo da mesma classe é de 375 m (ENN_MN); as zonas agrícolas 

heterogéneas (Cl. 2.4) , com uma área de 1842 ha (PLAND = 5.1%), estão 

distribuídas por 136 manchas com um tamanho médio de cerca de 14 ha, das quais a 

maior ocupa 266 ha (LPI = 0.7%) o que corresponde a cerca de 14% da área da 

classe. A distância média ao vizinho mais próximo da mesma classe é de 332 m 

(ENN_MN); e as terras aráveis  (Cl. 2.1), com uma área de 1645 ha (PLAND = 4.5%), 

dividem-se por 78 manchas com uma dimensão média de 21 ha, destacando-se uma 

mancha com 798 ha (LPI = 2.2%). A distância média das manchas desta classe entre 

si é de 444 m (ENN_MN). Estas seis classes ocupavam 91% da paisagem deste setor 

em 2007. 

Na classe águas costeiras (Cl. 5.2), destacam-se 4 áreas interiores típicas, o que 

corresponde a 13758 ha da área desta classe (CPLAND = 37.7%). 

As 64 áreas interiores típicas da classe florestas mistas de folhosas e resinosas (Cl. 

3.3) correspondem a 3353 ha da área da classe (CPLAND = 9.2%). 

Nas zonas com vegetação arbustiva e/ou herbácea (Cl. 3.4) destacam-se 131 áreas 

interiores típicas de matos xerofíticos, que correspondem a 1913 ha da área da classe 

(CPLAND = 5.3%). As manchas desta classe apresentam uma pequena dimensão 

média (AREA_MN = 19 ha) e uma forma simples e de configuração linear 

(SHAPE_MN = 1.42). Evidencia-se que o número de manchas da classe (NP = 291) é 

substancialmente superior ao número de áreas interiores (NDCA = 131). 
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As 63 áreas interiores típicas da classe florestas de resinosas (Cl. 3.2) correspondem 

a 1422 ha da área da classe (CPLAND = 3.9%). Destaca-se o contributo da maior 

mancha da classe, situada entre a Lagoa de Santo André e Monte Velho, para a 

constituição de áreas interiores típicas de pinhal. 

Nas zonas agrícolas heterogéneas (Cl. 2.4), a presença de 57 áreas interiores, 

ocupando 384 ha (CPLAND = 1.1%), comprova o contributo da maior mancha da 

classe, do mesmo modo que indica a pequena dimensão média das restantes 135 

manchas desta classe (AREA_MN = 14 ha), com uma forma simples e de 

configuração linear (SHAPE_MN = 1.41).  

Do mesmo modo, nas terras aráveis (Cl. 2.1), as 38 áreas interiores que ocupam uma 

área de 499 ha (CPLAND = 1.4%), salientam o contributo da maior mancha, assim 

como, a pequena dimensão (AREA_MN = 21 ha), e a forma simples e de configuração 

linear das manchas desta classe (SHAPE_MN = 1.41). 

Em 2007, considerando as catorze das classes de uso e ocupação do solo deste 

setor, a paisagem apresenta uma elevada diversidade (SHDI = 1.84) e uma 

equitabilidade elevada (SIEI = 0.83).  

Com exceção da classe águas costeiras (Cl. 5.2), que representa 39.9% da área do 

setor, as restantes classes de uso e ocupação do solo, que correspondem a 60.1% da 

área terrestre deste território, contribuem para uma elevada diversidade (SHDI = 1.95), 

com uma distribuição equitativa na paisagem do setor (SIEI = 0.89). Se todas as 

classes estivessem igualmente distribuídas (SIEI = 1) o valor máximo da diversidade 

deste setor em 2007 (SHDI) seria 2.64. 

O índice de contágio de 52% e o índice de mistura e adjacência de 70% confirmam 

que a paisagem deste setor é dominada por uma grande mancha de águas costeiras, 

por uma grande mancha de florestas mistas de folhosas e resinosas, por uma grande 

mancha de zonas com vegetação arbustiva e/ou herbácea e por uma grande mancha 

de floresta de resinosas, e que as manchas das classes se encontram bem misturadas 

na paisagem. 

O índice de Fragmentação (SPLIT) e o tamanho efetivo da malha (MESH) revelam que 

a paisagem do setor em 2007 apresenta um nível de fragmentação baixo, podendo a 

paisagem dividir-se em seis manchas de 6155 ha. 
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Figura 124 – Uso e Ocupação do Solo do setor 3 para o ano de 2007. 
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3.3.2.4. Síntese evolutiva da estrutura da paisagem  do setor 1 (1958-2007) 
 

A análise temporal dos indicadores de paisagem permitiu identificar variações 

significativas nas classes que dominam a composição da paisagem deste setor. 

Entre 1958 e 2007, nas florestas de folhosas (Cl. 3.1) ocorreu uma diminuição da área 

total da classe (CA), do índice da maior mancha (LPI), da área interior total da classe 

(TCA) e da complexidade da forma das manchas (SHAPE_MN). Contudo, entre 1958 

e 1990, o número de manchas da classe (NP) aumentou e a distância média ao 

vizinho mais próximo da mesma classe diminuiu (ENN_MN). Entre 1990 e 2007, o 

número de manchas da classe diminuiu e a distância média ao vizinho mais próximo 

da mesma classe aumentou. 

Entre 1958 e 1990, nas florestas mistas de folhosas e resinosas (Cl. 3.3) verificou-se 

um aumento do número de manchas (NP), da área total da classe (CA), do índice da 

maior mancha (LPI) e da área interior total da classe (TCA), e uma diminuição da 

distância média ao vizinho mais próximo da mesma classe (ENN_MN). Entre 1990 e 

2007 ocorreu uma diminuição do número de manchas (NP) e da área total da classe 

(CA), e um aumento do índice da maior mancha (LPI), da área interior total da classe 

(TCA) (apesar da redução do número de áreas interiores (NDCA)) e da distância 

média ao vizinho mais próximo da mesma classe (ENN_MN). 

Relativamente às zonas com vegetação arbustiva e/ou herbácea (Cl. 3.4), observa-se 

no período compreendido entre 1990 e 2007, um aumento do número de manchas 

(NP) e da área total da classe (CA), do índice da maior mancha (LPI) e da área interior 

total da classe (TCA), e uma diminuição da distância média ao vizinho mais próximo 

da mesma classe (ENN_MN) (Figura 125). 

Do que ficou exposto, pode admitir-se que entre 1958 e 2007 a paisagem do setor 1 

sofreu um aumento da heterogeneidade e alguma fragmentação dos seus habitats.  

Entre 1958 e 1990, verificou-se um aumento da densidade de manchas (PD) e da 

densidade de orlas (ED), que em conjunto com o acréscimo do número de manchas 

na paisagem, conduziu a elevados níveis de fragmentação (SPLIT e MESH). Entre 

1990 e 2007, apesar da densidade de manchas (PD) ter aumentado, a densidade de 

orlas (ED) diminuiu ao longo do período considerado. Apesar desta ligeira diminuição 

da densidade de orlas (ED), verificou-se uma persistência de elevados níveis de 

fragmentação.  
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Figura 125 – Evolução da estrutura da paisagem do setor 1 (1958-2007). 



 

Capítulo III | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios 
Estuário do Sado e Comporta/Galé  

375 

 

Aspetos confirmados pelos elevados valores do índice de Fragmentação (SPLIT) e 

pelos baixos valores do tamanho efetivo da malha (MESH) nos anos de 1990 e de 

2007.  

Entre 1958 e 2007, o índice de forma (SHAPE_MN) revela que, em média, a 

complexidade das formas diminuiu ao longo do tempo, apresentando configurações 

simples e lineares. Os índices de mistura e adjacência (IJI) e de contágio (CONTAG) 

indicam que as manchas das classes de paisagem, de poucas, grandes e contíguas, 

passaram a muitas, pequenas e mais bem misturadas. Apesar de em todos os anos, 

verificar-se na paisagem do setor o domínio de uma ou duas classes de uso e 

ocupação do solo face às restantes. Por seu lado, o índice de contágio (CONTAG) 

diminuiu até ao ano de 2007, o que é revelador de um menor contágio por parte das 

grandes manchas de florestas de folhosas e de florestas mistas de folhosas e 

resinosas. 

O índice de diversidade de Shannon (SHDI) indica que houve um aumento da 

diversidade, e o índice de equitabilidade de Simpson (SIEI) que esse aumento foi de 

acordo com uma distribuição mais equitativa das classes que compõem a paisagem. A 

série de Hill permite comprovar um aumento da diversidade e equitabilidade entre 

1958 e 2007 (Figura 126). Em que a presença das zonas com vegetação arbustiva 

e/ou herbácea (Cl. 3.4) na paisagem de 1990 e 2007 também contribuiu para o 

aumento da diversidade face a 1958. 

 

Figura 126  – As séries de Hill do setor 1 em que existiram diferenças significativas no número 
de classes entre 1958 e 2007. 
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3.3.2.5. Síntese evolutiva da estrutura da paisagem  do setor 2 (1958-2007) 
 

Entre 1958 e 1990, as florestas de resinosas (Cl. 3.2) aumentaram a área da classe 

(CA), o índice da maior mancha (LPI), área interior total da classe (TCA) e a 

complexidade da forma das manchas (SHAPE_MN), e diminuíram o número de 

manchas (NP) e a distância média ao vizinho mais próximo da mesma classe 

(ENN_MN). Entre 1990 e 2007, diminuíram o número de manchas da classe (NP), a 

área da classe (CA), o índice da maior mancha (LPI) e a área interior total da classe 

(TCA), mantendo-se a diminuição distância média ao vizinho mais próximo da mesma 

classe (ENN_MN) e o aumento da complexidade da forma das manchas 

(SHAPE_MN). 

Entre 1958 e 1990, as zonas húmidas costeiras (Cl. 4.2) aumentaram o número de 

manchas da classe (NP), e diminuíram a percentagem da classe na paisagem 

(PLAND), o índice da maior mancha (LPI) e a distância média ao vizinho mais próximo 

da mesma classe (ENN_MN). Apesar do aumento do número de manchas da classe 

(NP), o número de áreas interiores (NDCA) diminuiu, como consequência de uma 

menor complexidade das formas das manchas da classe (SHAPE_MN) (em particular 

da sua maior mancha). Entre 1990 e 2007, verificou-se igualmente um aumento do 

número de manchas da classe (NP), e uma diminuição significativa do índice da maior 

mancha (LPI), da área interior total da classe (TCA) e da complexidade das formas 

das manchas (SHAPE_MN). Verificou-se ainda um maior afastamento entre as 

manchas vizinhas da classe (ENN_MN). Conforme será discutido na análise 

espaciotemporal dos ecossistemas de sapal, as manchas dos habitats de sapal baixo 

e alto que integram esta classe foram sujeitas a um intenso processo de erosão. 

Entre 1990 e 2007, nas zonas com vegetação arbustiva e/ou herbácea (Cl. 3.4) 

observou-se um aumento do número de manchas da classe (NP), da área da classe 

(CA), do índice da maior mancha (LPI), da área interior total da classe (TCA) e da 

complexidade da forma das manchas (SHAPE_MN), e uma diminuição da diminuição 

da distância média ao vizinho mais próximo da mesma classe (ENN_MN). Note-se que 

com o aumento da complexidade da forma das manchas (SHAPE_MN), a classe 

aumentou a percentagem da área interior da classe na paisagem (CPLAND). 

Entre 1958 e 1990, nas zonas artificializadas (Cl. 1) ocorreu um aumento da 

percentagem da classe na paisagem (PLAND) (apesar da diminuição do número de 

manchas da classe (NP)), do índice da maior mancha (LPI), da complexidade da forma 
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das manchas (SHAPE_MN) e da distância média ao vizinho mais próximo da mesma 

classe (ENN_MN). Assim, esta classe revela um processo de expansão e 

consolidação das áreas urbanas. Em 2007, estas áreas acentuaram o seu processo 

de expansão, sendo este expresso ao nível do aumento do número de manchas da 

classe (NP), da área da classe (CA), do índice da maior mancha (LPI) e numa maior 

proximidade entre as manchas que compõem esta classe (ENN_MN) (Figura 127). 

Entre 1958 e 1990, verificou-se um aumento da densidade de manchas (PD) e uma 

diminuição da densidade de orlas (ED), facto este que conduziu a menores níveis de 

fragmentação. Esta situação, aliada à expansão das florestas de resinosas sustenta 

uma menor diversidade na paisagem. Neste período a paisagem evoluiu no sentido de 

uma maior homogeneidade e menor fragmentação, em que, a diminuição do índice de 

fragmentação (SPLIT), e o aumento do tamanho efetivo da malha (MESH) corroboram 

este processo. Entre 1990 e 2007, a paisagem sofreu um ligeiro aumento dos níveis 

de fragmentação, sendo esta situação confirmada pelo aumento densidade de 

manchas (PD), da densidade de orlas (ED) e do índice de Fragmentação (SPLIT), e 

pela diminuição do tamanho efetivo da malha (MESH). Do mesmo modo, que a 

expansão das zonas com vegetação arbustiva e/ou herbácea e a redução das 

florestas de resinosas atestam uma situação de maior heterogeneidade da paisagem. 

Entre 1958 e 2007, o índice de forma (SHAPE_MN) revela que, em média, a 

complexidade das formas diminuíram ao longo do tempo, apresentando configurações 

simples e lineares. 

Entre 1958 e 1990, o aumento dos valores dos índices de mistura e adjacência (IJI) e 

de contágio (CONTAG) sustentam a tendência geral de uma composição da paisagem 

baseada em manchas maiores e contíguas e bem misturadas. De 1990 para 2007, os 

índices de mistura e adjacência (IJI) e de contágio (CONTAG) indicam que as 

manchas das classes de paisagem, de grandes e contíguas tornaram-se ligeiramente 

mais pequenas e moderadamente misturadas. No ano de 2007, o valor mais baixo do 

índice de mistura e adjacência (IJI) revela que a mistura entre manchas é mais fraca, 

principalmente devido à configuração e ao padrão de distribuição das manchas da 

classe zonas com vegetação arbustiva e/ou herbácea (Cl. 3.4). 
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Figura 127 – Evolução da estrutura da paisagem do setor 2 (1958-2007). 
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De 1958 para 2007, o comportamento do índice de diversidade de Shannon permite 

verificar que a paisagem diminuiu ligeiramente a sua diversidade, e o índice de 

equitabilidade de Simpson (SIEI) que essa diminuição foi de acordo com uma 

distribuição menos equitativa das classes que compõem a paisagem. Apesar da 

presença de mais duas classes na paisagem em 1990 e em 2007, a sua diversidade 

diminuiu. Facto que poderá ser explicado pela elevada dominância das águas 

costeiras e das florestas de resinosas na paisagem. Neste sentido, a série de Hill 

permite comparar a evolução da diversidade nos períodos temporais considerados, 

sendo que se verificou uma ligeira diminuição da diversidade até 1990, e a 

manutenção desse nível de diversidade até 2007 (Figura 128).  

 

Figura 128 – As séries de Hill do setor 2 em que existiram diferenças significativas no número 

de classes entre 1958 e 2007. 

No entanto, excluindo as águas costeiras, verifica-se que entre 1958 e 1990 a 

paisagem tende a diminuir a sua diversidade (SHDI passa de 1.59 para 1.42) e 

equitabilidade (SIEI passa de 0.81 para 0.67); e entre 1990 e 2007, aumenta 

significativamente a sua diversidade (SHDI passa de 1.42 para 1.57) e equitabilidade 

(SIEI passa de 0.67 para 0.76), como consequência da forte expansão das zonas com 

vegetação arbustiva e/ou herbácea. 
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3.3.2.6. Síntese evolutiva da estrutura da paisagem  do setor 3 (1958-2007) 
 

Entre 1958 e 2007, nas terras aráveis (Cl. 2.1) ocorreu uma diminuição do número de 

manchas (NP), da área total da classe (CA), do índice da maior mancha (LPI), da área 

interior total da classe (TCA), da complexidade da forma das manchas (SHAPE_MN) 

(com um ligeiro aumento entre 1990 e 2007) e um aumento da distância média ao 

vizinho mais próximo da mesma classe (ENN_MN).  

Entre 1958 e 1990, as florestas mistas de folhosas e resinosas (Cl. 3.3) aumentaram o 

número de manchas (NP), a área da classe (CA), a área interior total da classe (TCA) 

e a distância média ao vizinho mais próximo da mesma classe (ENN_MN), e 

diminuíram o índice da maior mancha (LPI) e a complexidade da forma das manchas 

(SHAPE_MN). Entre 1990 e 2007, aumentaram substancialmente a área da classe 

(CA) (apesar da redução do número de manchas (NP)), o índice da maior mancha 

(LPI), a área interior total da classe (TCA) e a complexidade da forma das manchas 

(SHAPE_MN), e diminuíram a distância média ao vizinho mais próximo da mesma 

classe (ENN_MN). 

Entre 1958 e 1990, verifica-se um aumento do número de manchas (NP) e da área da 

classe (CA), e diminuição da distância média ao vizinho mais próximo (ENN_MN) da 

classe de florestas de folhosas (Cl. 3.1); e o aumento da área da classe (CA), e 

diminuição do número de manchas (NP) e da distância média ao vizinho mais próximo 

da classe de florestas de resinosas (Cl. 3.2). Entre 1990 e 2007, verificou-se uma 

redução substancial da proporção destas classes na paisagem (PLAND), onde 

apresentam uma diminuição da área da classe (CA), da área interior total da classe 

(TCA), do índice da maior mancha (LPI) e uma maior distância média ao vizinho mais 

próximo da classe (ENN_MN). Porém, as florestas de resinosas mantém praticamente 

o mesmo número de manchas (NP) que a classe apresentava em 1990, mas com uma 

diferença significativa no índice da maior mancha (LPI passa de 14.5 para 2.8%). 

Conforme será discutido na análise das transições de uso e ocupação do solo, as 

alterações nestas classes estão relacionadas com o aumento das áreas das florestas 

mistas de folhosas e resinosas e zonas com vegetação arbustiva e/ou herbácea. 

Entre 1990 e 2007, as zonas com vegetação arbustiva e/ou herbácea (Cl. 3.4) 

aumentaram o número de manchas (NP), a área da classe (CA), o índice da maior 

mancha (LPI), a área interior total da classe (TCA) e complexidade da forma das 
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manchas (SHAPE_MN), e uma diminuição da distância média ao vizinho mais próximo 

da mesma classe (ENN_MN). 

No mesmo período, nas zonas artificializadas (Cl. 1) verificou-se um crescente 

processo de urbanização, como consequência do aumento do número de manchas 

(NP) e do índice da maior mancha da classe (LPI) (Figura 129).  

Entre 1958 e 1990, verificou-se um aumento da densidade de manchas (PD) e uma 

diminuição da densidade de orlas (ED), facto este que conduziu a menores níveis de 

fragmentação. Esta situação é justificada pela transição de terras aráveis para 

florestas de resinosas, tendo a paisagem evoluído no sentido de uma maior 

homogeneidade e menor fragmentação, em que, a diminuição do índice de 

fragmentação (SPLIT), e o aumento do tamanho efetivo da malha (MESH) comprovam 

este processo.  

Entre 1990 e 2007, a paisagem sofreu um ligeiro aumento dos níveis de fragmentação, 

sendo esta situação confirmada pelo aumento da densidade de manchas (PD), da 

densidade de orlas (ED) e do índice de Fragmentação (SPLIT), e pela diminuição do 

tamanho efetivo da malha (MESH). Efetivamente, a expansão das zonas com 

vegetação arbustiva e/ou herbácea e das florestas mistas de folhosas e resinosas 

atestam uma situação de maior heterogeneidade da paisagem. 

Entre 1958 e 2007, o índice de forma (SHAPE_MN) revela que, em média, a 

complexidade das formas diminuíram ao longo do tempo, apresentando configurações 

simples e lineares. 

Os índices de mistura e adjacência (IJI) e de contágio (CONTAG) demonstram que a 

paisagem revelou uma configuração relativamente constante ao longo dos dois 

períodos temporais, sendo constituída por manchas medianas e bem misturadas. 

Apesar dos níveis de fragmentação terem aumentado no período compreendido entre 

1990 e 2007, a paisagem deste setor apresenta-se como a mais diversa e mais bem 

conservada dos três setores analisados. 
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Figura 129 – Evolução da estrutura da paisagem do setor 3 (1958-2007). 
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Assim, entre 1958 e 2007, a paisagem deste setor evidencia um aumento da 

diversidade (SHDI) e uma maior equitabilidade (SIEI). A série de Hill sustenta esta 

evolução crescente da diversidade e de uma distribuição mais equitativa das classes 

na paisagem (Figura 130). 

 

Figura 130 – As séries de Hill do setor 3 em que existiram diferenças significativas no número 

de classes entre 1958 e 2007. 

Por último, é interessante analisar o padrão de evolução da diversidade e 

equitabilidade da paisagem do setor excluindo o contributo da classe referente às 

águas costeiras. Deste modo, verifica-se que entre 1958 e 1990 a paisagem tende a 

diminuir a sua diversidade (SHDI passa de 1.70 para 1.69) e equitabilidade (SIEI 

passa de 0.86 para 0.79); e entre 1990 e 2007, aumenta significativamente a sua 

diversidade (SHDI passa de 1.69 para 1.95) e equitabilidade (SIEI passa de 0.79 para 

0.89), como consequência de uma distribuição equilibrada na paisagem das classes 

que incluem os habitats terrestres. 

 

3.3.3. Análise das transições de uso e ocupação do solo. Produção de 
indicadores de transformação territorial. 
 

A variação da área ocupada por cada classe diferencia-se nos vários períodos 

analisados, conforme se pode observar nos resultados das análises desenvolvidas 

para os setores 1, 2 e 3 com base na aplicação Land Change Modeler do IDRISI 

TAIGA. 
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3.3.3.1. Transições de uso e ocupação do solo no se tor 1 (1958-1990 e 
1990-2007) 
 

Entre 1958 e 1990 observaram-se elevadas perdas de florestas de folhosas (Cl. 3.1) 

(tipo de ocupação dominante), de terras aráveis (CL. 2.1) e de zonas húmidas 

costeiras (Cl. 4.2). Com aumento de área sobressaem as florestas mistas de folhosas 

e resinosas (Cl. 3.3). Pela análise dos resultados da variação absoluta do uso e 

ocupação do solo neste setor (Figura 131), observa-se que as florestas mistas de 

folhosas e resinosas (Cl. 3.3) foram a classe com maior aumento. As zonas agrícolas 

heterogéneas (Cl. 2.4) e as águas costeiras (CL. 5.2) também se diferenciam com 

aumento de área. Na análise das transições de uso e ocupação do solo das várias 

classes, observam-se diferentes variações de área, nomeadamente nas classes com 

maior dominância na paisagem (Tabela 49). 

 

Figura 131 – Variação (absoluta) de área ocupada no setor 1 entre 1958 e 1990. 
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Tabela 49 – Matriz de transição das classes de uso e ocupação do solo (área em ha) no setor 
1 entre 1958 e 1990.  

                
1990 

 
1958 

Cl. 
1 

Cl. 
2.1 

Cl. 
2.2 

Cl. 
2.3 

Cl. 
2.4 

Cl. 
3.1 

Cl. 
3.2 

Cl. 
3.3 

Cl. 
3.4 

Cl. 
3.5 

Cl. 
4.1 

Cl. 
4.2 

Cl. 
5.1 

Cl. 
5.2 TOTAL 

Cl. 1 23 4 5 0 19 12 5 30 14 0 0 0 0 0 112 

Cl. 2.1 14 1064 73 0 304 641 87 170 52 5 0 46 28 5 2489 

Cl. 2.2 48 186 587 6 569 33 2 20 4 0 0 0 0 0 1455 

Cl. 2.3 1 23 1 14 1 9 1 18 22 16 0 0 3 0 109 

Cl. 2.4 4 14 14 1 25 135 20 172 9 0 0 7 0 0 401 

Cl. 3.1 79 398 209 16 572 4819 274 4366 154 44 0 13 11 2 10957 

Cl. 3.2 15 53 16 4 14 88 223 187 50 0 0 0 3 0 653 

Cl. 3.3 7 37 14 7 46 185 327 1084 44 5 0 1 2 0 1759 

Cl. 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cl. 3.5 2 11 2 0 43 55 5 28 24 0 0 0 4 1 175 

Cl. 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cl. 4.2 0 13 0 0 0 1 0 3 3 20 0 1309 3 933 2285 

Cl. 5.1 0 6 0 0 0 1 0 3 0 6 0 3 38 9 66 

Cl. 5.2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 102 78 978 1163 

TOTAL 193 1812 921 48 1593 5979 944 6081 377 97 0 1481 170 1928 21624 

 

As florestas de folhosas (Cl. 3.1) perderam área até 1990, sobressaindo as perdas que 

ocorreram para a classe relativa às florestas mistas de folhosas e resinosas (Cl. 3.3) 

(Figura 132). 

 

Figura 132 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “florestas de folhosas” (CL. 3.1) 
(área em ha) entre 1958 e 1990 no setor 1. 



 

Capítulo III | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios 
Estuário do Sado e Comporta/Galé  

386 

 

Por outro lado, que as florestas mistas de folhosas e resinosas (Cl. 3.3) observadas 

em 1990 resultaram da conversão de uma vasta área de florestas de folhosas (Cl. 3.1) 

(Figura 133). 

 

Figura 133 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “florestas mistas de folhosas e 
resinosas” (CL. 3.3) (área em ha) entre 1958 e 1990 no setor 1. 

De realçar ainda a conversão das zonas húmidas costeiras (Cl. 4.2), consequência da 

erosão dos habitats de sapal que integram esta classe, em águas costeiras (Cl. 5.2) 

(Figura 134 e Figura 135).  

 

Figura 134 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “zonas húmidas costeiras” (CL. 
4.2) (área em ha) entre 1958 e 1990 no setor 1. 
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Figura 135 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “águas costeiras” (CL. 5.2) (área 
em ha) entre 1958 e 1990 no setor 1. 

Entre 1990 e 2007 destaca-se o aumento das áreas agrícolas heterogéneas (Cl. 2.4) e 

a diminuição do solo ocupado por florestas (Cl. 3.1 e Cl. 3.3) (Figura 136 e Tabela 50). 

 

Figura 136 – Variação (absoluta) de área ocupada no setor 1 entre 1990 e 2007. 
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Tabela 50 – Matriz de transição das classes de uso e ocupação do solo (área em ha) no setor 
1 entre 1990 e 2007. 

            
2007 

 
1990 

Cl. 
1 

Cl. 
2.1 

Cl. 
2.2 

Cl. 
2.3 

Cl. 
2.4 

Cl. 
3.1 

Cl. 
3.2 

Cl. 
3.3 

Cl. 
3.4 

Cl. 
3.5 

Cl. 
4.1 

Cl. 
4.2 

Cl. 
5.1 

Cl. 
5.2 TOTAL 

Cl. 1 117 15 0 3 28 3 0 14 12 1 0 0 0 0 193 

Cl. 2.1 45 1119 91 198 72 28 17 37 155 0 0 45 5 0 1812 

Cl. 2.2 22 156 528 52 112 4 1 20 26 0 0 0 0 0 921 

Cl. 2.3 0 3 0 0 4 0 0 4 35 0 0 2 0 0 48 

Cl. 2.4 56 409 159 230 483 6 5 77 167 0 0 1 0 0 1593 

Cl. 3.1 45 44 4 70 2328 145 2 2441 891 2 0 5 2 0 5979 

Cl. 3.2 16 10 3 9 263 21 35 487 99 0 0 1 0 0 944 

Cl. 3.3 162 85 7 121 2027 433 49 2831 340 20 0 4 2 0 6081 

Cl. 3.4 44 44 1 41 41 27 5 38 110 2 0 16 8 0 377 

Cl. 3.5 5 3 0 17 3 0 3 7 27 8 0 15 7 2 97 

Cl. 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cl. 4.2 0 15 0 7 7 0 2 7 1 4 0 842 0 596 1481 

Cl. 5.1 1 11 0 2 2 11 0 6 7 0 0 83 47 0 170 

Cl. 5.2 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 38 3 1882 1928 

TOTAL 513 1915 793 750 5371 680 119 5970 1870 37 0 1052 74 2480 21624 

 

Esta variação é justificada pela gestão e planeamento territorial destes espaços por 

parte das grandes propriedades privadas existentes neste setor (com destaque para a 

Herdade do Zambujal, Herdade do Pinheiro e Herdade do Abul), revelando estes 

resultados a promoção de áreas agro-florestais (Figura 137). 

Na análise das transições de uso e ocupação do solo evidenciam-se os ganhos que 

ocorreram nas zonas com vegetação arbustiva e/ou herbácea (Cl. 3.4), em detrimento 

das florestas de folhosas (Cl. 3.1) e florestas mistas de folhosas e resinosas (Cl. 3.3) 

(Figura 138, Figura 139 e Figura 140). As zonas húmidas costeiras (Cl. 4.2) também 

perderam área, como resultado de transições que ocorreram para a classe referente 

às águas costeiras (Cl. 5.2) (Figura 141e Figura 142). 
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Figura 137 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “zonas agrícolas heterogéneas” 
(CL. 2.4) (área em ha) entre 1990 e 2007 no setor 1. 

 

 

Figura 138 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “florestas de folhosas” (CL. 3.1) 
(área em ha) entre 1990 e 2007 no setor 1. 
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Figura 139 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “florestas mistas de folhosas e 
resinosas” (CL. 3.3) (área em ha) entre 1990 e 2007 no setor 1. 

 

 

Figura 140 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “zonas com vegetação arbustiva 
e/ou herbácea” (CL. 3.4) (área em ha) entre 1990 e 2007 no setor 1. 
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Figura 141 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “zonas húmidas costeiras” (CL. 
4.2) (área em ha) entre 1990 e 2007 no setor 1. 

 

 

Figura 142 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “águas costeiras” (CL. 5.2) (área 
em ha) entre 1990 e 2007 no setor 1. 
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3.3.3.2. Transições de uso e ocupação do solo no se tor 2 (1958-1990 e 
1990-2007) 
 

Na análise da variação absoluta por uso e ocupação do solo entre 1958 e 1990, o 

setor 2 apresentou maioritariamente aumento de área florestal (CL. 3.2), redução de 

terras aráveis (Cl. 2.1) e de zonas sem vegetação ou com vegetação esparsa (Cl. 3.5) 

(Figura 143 e Tabela 51). 

 

Figura 143 – Variação (absoluta) de área ocupada no setor 2 entre 1958 e 1990. 

 

O setor 2 também se destaca neste período com redução de área de zonas húmidas 

costeiras (Cl. 4.2). Já nos aumentos de área evidenciam-se as seguintes classes: Cl. 

3.3, Cl. 3.4 e Cl. 5.2. 

As florestas de resinosas (Cl. 3.2) observadas em 1990 resultaram da conversão de 

uma vasta área agrícola (Cl. 2.1), de zonas sem vegetação ou com vegetação esparsa 

(Cl. 3.5), e ainda de florestas de folhosas (Cl. 3.1) (Figura 144, Figura 145 e Figura 

146). 
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Tabela 51 – Matriz de transição das classes de uso e ocupação do solo (área em ha) no setor 
2 entre 1958 e 1990. 

            
1990 

 
1958 

Cl. 
1 

Cl. 
2.1 

Cl. 
2.2 

Cl. 
2.3 

Cl. 
2.4 

Cl. 
3.1 

Cl. 
3.2 

Cl. 
3.3 

Cl. 
3.4 

Cl. 
3.5 

Cl. 
4.1 

Cl. 
4.2 

Cl. 
5.1 

Cl. 
5.2 TOTAL 

Cl. 1 67 34 0 0 10 0 18 0 11 12 0 0 0 3 155 

Cl. 2.1 21 1653 1 11 36 56 1882 13 30 152 1 66 2 5 3929 

Cl. 2.2 2 5 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 

Cl. 2.3 0 119 0 0 0 0 7 0 0 0 0 14 0 0 140 

Cl. 2.4 24 101 0 2 30 5 92 49 9 2 0 0 0 0 314 

Cl. 3.1 7 13 0 0 0 286 244 192 25 26 0 0 0 0 793 

Cl. 3.2 121 103 1 0 31 48 7674 170 116 421 0 1 3 0 8689 

Cl. 3.3 0 5 0 0 6 167 40 81 3 0 0 2 0 0 304 

Cl. 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cl. 3.5 27 67 0 0 4 63 1704 108 531 373 9 15 0 20 2921 

Cl. 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cl. 4.2 2 66 0 0 0 0 0 1 5 11 0 2173 0 821 3079 

Cl. 5.1 0 7 0 0 0 1 6 0 1 0 20 0 28 0 63 

Cl. 5.2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 25 0 177 0 14629 14833 

TOTAL 271 2174 8 13 117 626 11667 615 732 1022 30 2448 33 15478 35234 

 

 

Figura 144 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “Terras aráveis” (CL. 2.1) (área 
em ha) entre 1958 e 1990 no setor 2. 

 

 



 

Capítulo III | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios 
Estuário do Sado e Comporta/Galé  

394 

 

 

Figura 145 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “florestas de resinosas” (CL. 
3.2) (área em ha) entre 1958 e 1990 no setor 2. 

 

 

Figura 146 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “Zonas sem vegetação ou com 
vegetação esparsa” (CL. 3.5) (área em ha) entre 1958 e 1990 no setor 2. 

 

Também é de realçar a conversão de uma vasta área de zonas sem vegetação ou 

com vegetação esparsa (Cl. 3.5) para zonas com vegetação arbustiva e/ou herbácea 

(Cl. 3.4) (Figura 147). 
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Figura 147 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “zonas com vegetação arbustiva 
e/ou herbácea” (CL. 3.4) (área em ha) entre 1958 e 1990 no setor 2. 

 

À semelhança do verificado para o setor 1, as zonas húmidas costeiras (Cl. 4.2) 

observadas em 1958 perderam área até 1990, sobressaindo as perdas que ocorreram 

para as águas costeiras (Cl. 5.2) (Figura 148 e Figura 149). 

 

 

Figura 148 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “zonas húmidas costeiras” (CL. 
4.2) (área em ha) entre 1958 e 1990 no setor 2. 
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Figura 149 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “águas costeiras” (CL. 5.2) (área 
em ha) entre 1958 e 1990 no setor 2. 

 

Na análise das transições de uso e ocupação do solo entre 1990 e 2007 evidenciam-

se as perdas que ocorreram nas florestas de resinosas (Cl. 3.2), em favor das florestas 

mistas de folhosas e resinosas (Cl. 3.3) e zonas com vegetação arbustiva e/ou 

herbácea (Cl. 3.4), revelando estes resultados os cortes realizados nos pinhais sobre 

dunas, e consequente expansão dos matos xerofíticos (Figura 150 e Tabela 52).  

Neste período sobressai o aumento das zonas com vegetação arbustiva e/ou 

herbácea (Cl. 3.4), devendo-se sobretudo à transição de uma vasta área de florestas 

de resinosas (Cl. 3.2) (Figura 151 e Figura 152). No entanto, apesar desta perda de 

área, nas referidas florestas evidenciam-se ligeiros ganhos pela transição de áreas 

das floresta de folhosas (Cl. 3.1) (Figura 153) e de zonas sem vegetação ou com 

vegetação esparsa (Cl. 3.5) (Figura 154). 

As florestas mistas de folhosas e resinosas (Cl. 3.3) aumentaram a sua área (Figura 

155), enquanto que as terras aráveis (Cl. 2.1) reduziram a sua área de ocupação 

(Figura 156). 

As zonas húmidas costeiras (Cl. 4.2) também perderam área (mais acentuada que no 

período anterior), em resultado das transições para as águas costeiras (Cl. 5.2) (Figura 

157 e Figura 158). 
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Figura 150 – Variação (absoluta) de área ocupada no setor 2 entre 1990 e 2007. 

 

Tabela 52 – Matriz de transição das classes de uso e ocupação do solo (área em ha) no setor 
2 entre 1990 e 2007. 

            
2007 

 
1990 

Cl. 
1 

Cl. 
2.1 

Cl. 
2.2 

Cl. 
2.3 

Cl. 
2.4 

Cl. 
3.1 

Cl. 
3.2 

Cl. 
3.3 

Cl. 
3.4 

Cl. 
3.5 

Cl. 
4.1 

Cl. 
4.2 

Cl. 
5.1 

Cl. 
5.2 TOTAL 

Cl. 1 201 6 0 3 5 0 22 0 29 3 0 2 0 0 271 

Cl. 2.1 71 1784 32 22 31 0 24 67 106 4 0 26 0 7 2174 

Cl. 2.2 2 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 

Cl. 2.3 0 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 13 

Cl. 2.4 19 26 0 7 9 2 11 10 32 1 0 0 0 0 117 

Cl. 3.1 0 1 0 0 8 15 384 204 14 0 0 0 0 0 626 

Cl. 3.2 59 103 10 4 31 138 7354 901 3000 57 1 3 6 0 11667 

Cl. 3.3 9 10 2 1 9 8 217 154 160 44 0 1 0 0 615 

Cl. 3.4 20 23 0 0 3 7 132 19 407 112 0 6 0 3 732 

Cl. 3.5 12 4 0 0 2 1 383 24 98 353 0 124 0 21 1022 

Cl. 4.1 0 2 0 0 0 0 1 0 4 0 5 0 18 0 30 

Cl. 4.2 1 25 0 6 0 0 1 0 2 7 0 497 0 1909 2448 

Cl. 5.1 0 12 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 18 0 33 

Cl. 5.2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 26 1 15 0 15431 15478 

TOTAL 396 2013 45 43 99 171 8530 1380 3855 607 7 675 42 17371 35234 

 

 

ha 
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Figura 151 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “florestas de resinosas” (CL. 
3.2) (área em ha) entre 1990 e 2007 no setor 2. 

 

 

Figura 152 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “zonas com vegetação arbustiva 
e/ou herbácea” (CL. 3.4) (área em ha) entre 1990 e 2007 no setor 2. 
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Figura 153 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “florestas de folhosas” (CL. 3.1) 
(área em ha) entre 1990 e 2007 no setor 2. 

 

 

Figura 154 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “zonas sem vegetação ou com 
vegetação esparsa” (CL. 3.5) (área em ha) entre 1990 e 2007 no setor 2. 
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Figura 155 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “florestas mistas de folhosas e 
resinosas” (CL. 3.3) (área em ha) entre 1990 e 2007 no setor 2. 

 

 

Figura 156 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “terras aráveis” (CL. 2.1) (área 
em ha) entre 1990 e 2007 no setor 2. 
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Figura 157 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “zonas húmidas costeiras” (CL. 
4.2) (área em ha) entre 1990 e 2007 no setor 2. 

 

 

Figura 158 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “águas costeiras” (CL. 5.2) (área 
em ha) entre 1990 e 2007 no setor 2. 
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3.3.3.3. Transições de uso e ocupação do solo no se tor 3 (1958-1990 e 
1990-2007) 
 

A variação absoluta no período 1958-1990 é bastante contrastada. No caso das terras 

aráveis (Cl. 2.1), os dados apontam para uma redução de área significativa. O mesmo 

sucede nas zonas sem vegetação ou com vegetação esparsa (Cl. 3.5). As classes 2.4, 

3.1, 3.2 e 3.3 apresentam variações de área (ganhos e perdas) (Figura 159 e Tabela 

53).  

 
Figura 159 – Variação (absoluta) de área ocupada no setor 3 entre 1958 e 1990. 

 

Nesta análise diferenciam-se as zonas artificializadas (Cl. 1) pelo aumento de área 

(Figura 160). A diminuição das terras aráveis (Cl. 2.1) resultou da conversão de uma 

vasta área para floresta de resinosas (Cl. 3.2) (Figura 161). Por outro lado, as zonas 

agrícolas heterogéneas (Cl. 2.4) aumentaram a sua área devido sobretudo às 

transições das terras aráveis (Cl. 2.1) e culturas permanentes (Cl. 2.2) (Figura 162). 

 

 

 

ha 
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Tabela 53 – Matriz de transição das classes de uso e ocupação do solo (área em ha) no setor 
3 entre 1958 e 1990. 

            
1990 

 
1958 

Cl. 
1 

Cl. 
2.1 

Cl. 
2.2 

Cl. 
2.3 

Cl. 
2.4 

Cl. 
3.1 

Cl. 
3.2 

Cl. 
3.3 

Cl. 
3.4 

Cl. 
3.5 

Cl. 
4.1 

Cl. 
4.2 

Cl. 
5.1 

Cl. 
5.2 TOTAL 

Cl. 1 41 14 13 0 23 15 43 5 1 1 0 0 0 0 156 

Cl. 2.1 212 1400 259 3 644 784 3139 274 172 0 8 0 5 1 6901 

Cl. 2.2 27 103 478 0 226 55 134 97 9 0 0 0 6 0 1135 

Cl. 2.3 0 33 0 10 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 47 

Cl. 2.4 23 205 93 0 218 105 291 25 12 0 8 0 0 1 981 

Cl. 3.1 109 65 76 0 77 2653 516 357 21 3 0 0 5 0 3882 

Cl. 3.2 256 119 90 0 138 209 5102 112 121 63 0 0 1 1 6212 

Cl. 3.3 8 19 21 0 43 188 388 282 10 0 0 0 1 0 960 

Cl. 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cl. 3.5 13 9 0 1 0 31 689 0 224 496 2 0 0 45 1510 

Cl. 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cl. 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cl. 5.1 1 16 5 0 6 3 0 3 3 2 0 0 0 0 39 

Cl. 5.2 4 15 0 3 0 0 4 0 2 36 32 0 0 14537 14633 

TOTAL 694 1998 1035 17 1375 4043 10307 1155 575 602 50 0 18 14587 36456 

 

 

 

Figura 160 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “zonas artificializadas” (CL. 1) 
(área em ha) entre 1958 e 1990 no setor 3. 
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Figura 161 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “terras aráveis” (CL. 2.1) (área 
em ha) entre 1958 e 1990 no setor 3. 

 

 

Figura 162 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “zonas agrícolas heterogéneas” 
(CL. 2.4) (área em ha) entre 1958 e 1990 no setor 3. 

 

Destaca-se ainda o ganho de área nas classes florestais (Cl. 3.1, 3.2 e 3.3), em que as 

florestas de folhosas (Cl. 3.1) e as florestas de resinosas (Cl. 3.2) resultaram 

igualmente da conversão das terras aráveis (Cl. 2.1) (Figura 163 e Figura 164). 
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Figura 163 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “florestas de folhosas” (CL. 3.1) 
(área em ha) entre 1958 e 1990 no setor 3. 

 

 

Figura 164 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “florestas de resinosas” (CL. 
3.2) (área em ha) entre 1958 e 1990 no setor 3. 

 

No caso das florestas mistas de folhosas e resinosas (Cl. 3.3), os ganhos de área são 

devidos à conversão de terras aráveis (Cl. 2.1) e floresta de folhosas (Cl. 3.1), 

perdendo alguma área para as florestas de resinosas (Cl. 3.2) (Figura 165). 
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Figura 165 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “florestas mistas de folhosas e 
resinosas” (CL. 3.3) (área em ha) entre 1958 e 1990 no setor 3. 

 

As zonas sem vegetação ou com vegetação esparsa (CL. 3.5) perdem área até 1990 

(Figura 166), destacando-se as perdas que ocorreram para as floresta de resinosas 

(Cl. 3.2) e zonas com vegetação arbustiva e/ou herbácea (Cl. 3.4) (Figura 167). 

 

Figura 166 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “zonas sem vegetação ou com 
vegetação esparsa” (CL. 3.5) (área em ha) entre 1958 e 1990 no setor 3. 
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Figura 167 – Transições de uso e ocupação do solo da classe “zonas com vegetação arbustiva 
e/ou herbácea” (CL. 3.4) (área em ha) entre 1958 e 1990 no setor 3. 

 

Na análise das transições de uso e ocupação entre 1990 e 2007 evidenciam-se as 

perdas das floresta de resinosas de Pinus pinaster subsp. atlantica (Cl. 3.2) devido à 

presença do Nemátodo-da-madeira-do-pinheiro e o aumento das florestas mistas de 

folhosas e resinosas compostas por Pinus pinea e Quercus suber (Cl. 3.3), assim 

como das zonas com vegetação arbustiva e/ou herbácea (Cl. 3.4) (Figura 168 e 

Tabela 54). 

 
Figura 168 – Variação (absoluta) de área ocupada no setor 3 entre 1990 e 2007. 

ha 
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Tabela 54 – Matriz de transição das classes de uso e ocupação do solo (área em ha) no setor 
3 entre 1990 e 2007. 

            
2007 

 
1990 

Cl. 
1 

Cl. 
2.1 

Cl. 
2.2 

Cl. 
2.3 

Cl. 
2.4 

Cl. 
3.1 

Cl. 
3.2 

Cl. 
3.3 

Cl. 
3.4 

Cl. 
3.5 

Cl. 
4.1 

Cl. 
4.2 

Cl. 
5.1 

Cl. 
5.2 TOTAL 

Cl. 1 432 17 6 11 64 2 47 38 68 9 0 0 0 0 694 

Cl. 2.1 40 1093 52 190 210 3 51 124 188 11 9 0 0 27 1998 

Cl. 2.2 6 218 262 67 242 30 53 52 105 0 0 0 0 0 1035 

Cl. 2.3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 5 17 

Cl. 2.4 46 176 100 174 431 26 51 131 232 6 1 1 0 0 1375 

Cl. 3.1 138 27 6 25 398 231 374 1414 1426 3 0 0 1 0 4043 

Cl. 3.2 193 84 13 50 203 203 2643 3849 2899 167 0 2 0 1 10307 

Cl. 3.3 19 19 6 29 289 75 118 348 251 1 0 0 0 0 1155 

Cl. 3.4 25 6 4 15 5 16 49 104 280 70 0 0 0 1 575 

Cl. 3.5 5 0 0 0 0 0 3 4 67 511 1 1 0 10 602 

Cl. 4.1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 13 9 0 23 50 

Cl. 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cl. 5.1 6 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 6 0 18 

Cl. 5.2 0 0 0 0 0 0 1 0 6 96 1 7 0 14476 14587 

TOTAL 910 1645 449 562 1842 591 3390 6064 5522 876 25 30 7 14543 36456 
 

A generalidade das classes agrícolas (Cl. 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4) apresenta variações de 

área (perdas e ganhos) (Figura 169, Figura 170, Figura 171e Figura 172). De realçar 

que nestas quatro classes agrícolas ocorreram transições entre si, assim como para 

as zonas com vegetação arbustiva e/ou herbácea (Cl. 3.4) e para as três classes 

florestais. 

 

Figura 169 – Transições de uso e ocupação do solo da classe "terras aráveis" (CL. 2.1) (área 
em ha) entre 1990 e 2007 no setor 3. 
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Figura 170 – Transições de uso e ocupação do solo da classe "culturas permanentes" (CL. 2.2) 
(área em ha) entre 1990 e 2007 no setor 3. 

 

 

Figura 171 – Transições de uso e ocupação do solo da classe "pastagens" (CL. 2.3) (área em 
ha) entre 1990 e 2007 no setor 3. 
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Figura 172 – Transições de uso e ocupação do solo da classe "zonas agrícolas heterogéneas" 
(CL. 2.4) (área em ha) entre 1990 e 2007 no setor 3. 

 

Finalmente, salienta-se a diminuição das florestas de folhosas (Cl. 3.1), das florestas 

de resinosas (Cl. 3.2), devido às transições ocorridas para florestas mistas de folhosas 

e resinosas (Cl. 3.3), e para as zonas com vegetação arbustiva e/ou herbácea (Cl 3.4) 

(Figura 173, Figura 174, Figura 175 e Figura 176). 

 

 

Figura 173 – Transições de uso e ocupação do solo da classe "florestas de folhosas" (CL. 3.1) 
(área em ha) entre 1990 e 2007 no setor 3. 
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Figura 174 – Transições de uso e ocupação do solo da classe "florestas de resinosas" (CL. 
3.2) (área em ha) entre 1990 e 2007 no setor 3. 

 

 

 

Figura 175 – Transições de uso e ocupação do solo da classe "florestas mistas de folhosas e 
resinosas " (CL. 3.3) (área em ha) entre 1990 e 2007 no setor 3. 
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Figura 176 – Transições de uso e ocupação do solo da classe "zonas com vegetação arbustiva 
e/ou herbácea" (CL. 3.4) (área em ha) entre 1990 e 2007 no setor 3. 

 

3.3.3.4. Indicadores de transformação territorial 
 

Para concluir a análise da estrutura e dinâmica da paisagem, foram produzidos 

indicadores síntese que fornecem uma perspetiva da dinâmica de transformação 

territorial dos setores analisados (Tabela 55). 

Tabela 55 – Indicadores da dinâmica e evolução do uso e ocupação do solo entre 1958 e 2007 
nos setores analisados. 

Indicadores de Transformação 
Territorial (%) 

Setor1 Setor2 Setor3 

1958 1990 1990 2007 1958 1990 1990 2007 1958 1990 1990 2007 
Taxa de transformação da ocupação 

do solo (Tt) 53.00 62.32 23.37 25.56 30.83 43.15 

Taxa de edificação do território (Te) 0.5 0.89 0.89 2.37 0.44 0.77 0.77 1.12 0.43 1.90 1.90 2.50 
Taxa de variação da área agrícola 

(TVAa) -1.80 101.85 -47.42 -4.84 -51.18 1.65 

Taxa de variação da área 
florestal/matos (TVAfm) 0.09 -35.44 39.38 2.17 45.47 -3.19 

 

Nos períodos analisados, verificou-se que, embora os três setores possuissem vastas 

áreas não edificadas, o crescimento da área edificada foi significativo. Em contraste 

com o valor positivo da variação da área edificada, surge o valor negativo da variação 

das áreas agrícolas (principalmente no período compreendido entre 1958 e 1990). 

Contudo, nem todos os setores assumem o mesmo tipo de comportamento. Assim, no 

setor 1 verifica-se uma crescente taxa de transformação da ocupação do solo, sendo 
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que no período de 1990 a 2007 atinge o valor de 62.32%. Entre 1958 e 2007, a 

variação da área edificada é positiva, sendo superior no período 1990-2007, como 

consequência do aumento da população residente e da expansão urbana. Em 

contraste com o valor negativo das áreas agrícolas (TVAa de 1.80% entre 1958 e 

1990), surge o valor positivo deste indicador para o período seguinte 

(TVAa=101.85%). A conjugação destes valores com um significativo declíneo das 

áreas florestais deste setor (TVAfm de -35.44 entre 1990 e 2007) reforça a tendência 

da consolidação de zonas agrícolas heterogéneas. 

No setor 2, entre 1958 e 2007, verificou-se um padrão regular da taxa de 

transformação da ocupação do solo. Observou-se o crescimento das áreas edificadas 

(com Te de 1.12% em 2007). Em contraste com o valor positivo destas áreas, surge o 

valor negativo da variação das áreas agrícolas (TVAa de -47.42% entre 1958 e 1990). 

Em termos de áreas florestais, destaca-se uma redução significativa no período 

compreendido entre 1990 e 2007. Deste modo, entre 1958 e 1990, ocorreu um 

potencial abandono agrícola e a criação de situações de terrenos expectantes ou a 

conversão para áreas florestais (com destaque para os povoamentos de pinhal bravo). 

Já entre 1990 e 2007 ocorreu uma diminuição da área florestal como consequência da 

presença do Nemátodo-da-madeira-do-pinheiro, e consequente promoção de cortes 

dos pinhais. 

O setor 3 apresenta igualmente uma crescente taxa de transformação da ocupação do 

solo. A taxa de edificação exibe o comportamento descrito para os setores anteriores. 

Entre 1958 e 1990, as taxas de variação agrícola e florestal também apresentam um 

padrão semelhante ao descrito para o setor 2.  

Estes indicadores reforçam as seguintes forças motrizes: 

a) Em termos de Ordenamento do Território, nas décadas de 1950 e de 1960, as 

fortes migrações para zonas urbanas originaram uma elevada procura de 

habitação. No entanto, dada a pouca capacidade de resposta dos municípios a 

este ritmo de crescimento urbano e incorporação de estratégias de 

planeamento, desenvolvimento urbano ou proteção de áreas rurais, observou-

se uma multiplicação do investimento privado no parcelamento e na edificação 

e o surgimento de diversos loteamentos de caráter ilegal (Costa Lobo, 2011).  

Já em 1990, é estabelecido o regime jurídico dos Planos Municipais de 

Ordenamento do Território (PMOT) (Decreto-Lei n.º 69/90 de 02 de Março) que 

procurou estimular os municípios a elaborarem os seus PDM, bem como outros 
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planos municipais de ordenamento do território (planos de pormenor e planos 

de urbanização). Durante a década de 1990, e tendo em vista a proteção de 

áreas sensíveis, de risco e áreas com aptidão para as práticas agrícolas, 

surgiram igualmente diversos instrumentos de gestão territorial, tais como os 

Planos Especiais, a REN, a RAN, a Avaliação de Impactes Ambientais, a Rede 

Nacional de Áreas Protegidas e os Planos Setoriais (Costa Lobo, 2011). Por 

outro lado, a expansão da rede rodoviária estruturante também implicou 

importantes alterações na ocupação do solo. Nesta fase, a ocupação dispersa 

continuava a ser problemática, promovendo-se o aumento da área urbanizada 

mesmo em zonas onde a população estava a diminuir (Ferreira & Condessa, 

2012). 

Assim, durante os anos 2000, o ambiente e sustentabilidade (pela introdução 

da Lei de Bases de Política de Ordenamento do Território e Urbanismos – Lei 

n.º 48/98 de 11 de Agosto) começaram a ser privilegiados nas políticas de 

ordenamento do território, nomeadamente, nas políticas de alterações 

climáticas, de sustentabilidade do território e de conservação da natureza. 

De referir que, principalmente nos setores 2 e 3, o turismo ganhou um peso 

significativo, tendo vindo a assumir até à atualidade um papel de destaque 

como atividade económica. No entanto, o aparecimento, em 2007, do 

Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) visou 

evitar a ocupação dispersa, uma integração crescente das preocupações 

ambientais e de sustentabilidade e a revisão dos PDM. 

b) Com exceção do setor 1 (entre 1990 e 2007), as áreas agrícolas registaram 

uma diminuição considerável, o que está diretamente relacionado com os 

mercados e as políticas, nomeadamente com a Política Agrícola Comum 

(PAC). Durante a década de 1960, as áreas agrícolas em torno dos centros 

urbanos estiveram sujeitas a grandes pressões de urbanização, devido ao 

aumento da população e à expansão urbana. O regime de exceção do setor 1 

está relacionado com a reforma da PAC, em 1992, em que a publicação de um 

pacote de medidas agro-ambientais e de incentivo ao abandono das áreas 

agrícolas e florestais tinha como objetivo incentivar os agricultores a não 

cultivarem as suas terras durante pelo menos 20 anos, de forma a promover 

usos mais compatíveis com o ambiente e a manutenção das caraterísticas 

rurais (Condessa et al., 2014). 

c) As áreas florestais, principalmente as do setor 2 e 3, aumentaram no período 

1958-1990, devido aos mercados, aos fundos comunitários e à rentabilidade da 
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floresta portuguesa (Condessa et al., 2014). Os Planos de Fomento, 

principalmente entre 1953 e 1973, foram responsáveis por alterações 

significativas na paisagem destes setores, através do incentivo à florestação de 

áreas incultas. De acordo com a mesma autora, até esse período, o território 

nacional seria composto por um elevado número de áreas vazias sem 

vegetação, e estes Planos de Fomento terão contribuído bastante para a 

florestação generalizada, principalmente por florestas compostas por pinheiros. 

Até 1980, inclusivé, o Governo Português promoveu a florestação de áreas 

incultas e de dunas (evidente nas transições de uso e ocupação do solo dos 

setores 2 e 3 entre 1958 e 1990) através do I Plano de Fomento e do Plano de 

Povoamento Florestal. 

Nas florestas de resinosas observou-se uma diminuição entre 1990 e 2007, contudo 

as duas principais espécies que compõem esta classe apresentaram alterações 

distintas. As florestas de pinheiro bravo diminuíram, devido ao baixo valor 

acrescentado da sua madeira, à sua substiuição por eucaliptos (menor exigência de 

gestão e maior procura no mercado), e ao referido avanço da doença do Nemátodo-

da-madeira-do-pinheiro e consequente corte dos pinheiros. Por outro lado, as áreas de 

pinheiro manso aumentaram devido às medidas de plantação de terras agrícolas 

promovidas pelas políticas públicas e pelos prémios do seu plantio. A floresta de 

eucalipto teve um aumento significativo, o que se relaciona com a procura industrial da 

celulose a partir dos anos de 1960 e com os lucros inerentes à exploração e rápido 

crescimento. 

 

3.3.3.5. Integração da análise das transformações t erritoriais com 
informação dos PDM e licenciamento municipal 
 

É crucial enquadrar o papel dos PDM nas grandes dinâmicas de ocupação do solo, ou 

seja, compreender para além do seu tradicional âmbito de atuação ao nível das zonas 

artificializadas o seu papel no planeamento e gestão das áreas naturais, agrícolas e 

florestais dos setores analisados. A integração dos elementos relativos aos PDM, 

nomeadamente das classes de espaço urbanizado e urbanizável, é fundamental para 

uma melhor compreensão dos processos de transformação territorial. Deste modo, 

com a integração destes elementos é possível uma melhor caraterização das 

dinâmicas de transformação de uso e ocupação do solo de cada setor analisado (com 
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enfâse nos habitats naturais da Rede Natura 2000 que integram as classes de uso e 

ocupação do solo consideradas) (Figura 177).  

 

Figura 177 – Espaço urbanizado e urbanizável nos setores analisados. 

Com o cruzamento destas classes de uso e ocupação do solo e as classes de espaço 

dos PDM é possível uma leitura geral do modo como se está a proceder à 

concretização destes últimos, obtendo informação vital para a gestão e planeamento 

territorial e para os seus processos de revisão. 
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Nas Tabela 56, Tabela 57 e Tabela 58 encontram-se os registos do cruzamento das 

classes de espaço dos PDM com as cartas de uso e ocupação do solo de 2007 para 

os setores analisados. 

Tabela 56 – Cruzamento entre a carta de uso e ocupação do solo de 2007 do setor 1 e os 
PDM. 

PDM Unidades: % 

Urbanizado Urbanizável 

C
ar

ta
 d

e 
U

so
 e

 O
cu

pa
çã

o 
do

 
S

ol
o 

(2
00

7)
 (

S
et

or
1)

 

Cl. 1 44.71 8.97 

Cl. 2.1 2.35 5.98 

Cl. 2.2 1.18 2.72 

Cl. 2.3 1.18 1.09 

Cl. 2.4 48.24 58.42 

Cl. 3.1 1.18 7.07 

Cl. 3.2 0.00 0.27 

Cl. 3.3 0.00 5.43 

Cl. 3.4 1.18 8.70 

Cl. 3.5 0.00 1.36 

Total 100.00 100.00 
 

Tabela 57 – Cruzamento entre a carta de uso e ocupação do solo de 2007 do setor 2 e os 
PDM. 

PDM Unidades: % 

Urbanizado Urbanizável 

C
ar

ta
 d

e 
U

so
 e

 O
cu

pa
çã

o 
do

 S
ol

o 
(2

00
7)

 (
S

et
or

2)
 Cl. 1 71.43 27.30 

Cl. 2.1 14.29 0.77 

Cl. 2.3 0.00 0.00 

Cl. 2.4 14.29 0.00 

Cl. 3.2 0.00 36.73 

Cl. 3.4 0.00 32.65 

Cl. 3.5 0.00 2.04 

Cl. 5.1 0.00 0.51 

Total 100.00 100.00 
 

Tabela 58 – Cruzamento entre a carta de uso e ocupação do solo de 2007 do setor 3 e os 
PDM. 

PDM Unidades: % 

Urbanizado Urbanizável 

C
ar

ta
 d

e 
U

so
 e

 O
cu

pa
çã

o 
do

 S
ol

o 
(2

00
7)

 (
S

et
or

3)
 Cl. 1 20.74 20.46 

Cl. 2.1 1.14 0.29 

Cl. 2.3 3.13 0.86 

Cl. 2.4 3.98 2.59 

Cl. 3.2 37.22 9.51 

Cl. 3.3 11.65 38.90 

Cl. 3.4 22.16 22.48 

Cl. 3.5 0.00 4.90 

Total 100.00 100.00 
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É possível observar, entre outros aspetos, a significativa percentagem de área 

edificada que os setores 1 e 2 apresentam. Estes valores vêm confirmar a forte 

tendência de expansão urbana, anteriormente observada na análise das transições de 

uso e ocupação do solo. A informação proveniente dos PDM permite verificar e 

perspetivar em que classes de uso e ocupação do solo se estão a consumir os 

espaços urbanizáveis. Todos os setores se encontram comprometidos para efeitos de 

edificação, e será interessante verificar qual será a afetação nas classes de uso e 

ocupação do solo e respetivos habitats da Rede Natura 2000. 

No Setor 1 o espaço urbanizado encontra-se maioritariamente nas zonas 

artificializadas (Cl. 1) e zonas agrícolas heterogéneas (Cl. 2.4) (Tabela 56). No setor 2, 

nas zonas artificializadas (Cl. 1), terras aráveis (Cl. 2.1) e zonas agrícolas 

heterogéneas (Cl. 2.4) (Tabela 57). No setor 3, distribui-se em 7 classes de uso e 

ocupação do solo (Tabela 58). 

Neste sentido, é fundamental proceder a uma análise integrada do Plano Setorial da 

Rede Natura 2000 com os PDM. As medidas e orientações veiculadas no Plano 

Setorial visam a elaboração de Planos de Gestão nos SIC ou de ações territoriais 

orientadas para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade, de âmbito setorial ao 

regional, e que obrigatoriamente deverão ser incorporadas em todos os PMOT. A 

análise desenvolvida permitiu identificar algumas áreas de conflito. No SIC ‘Estuário 

do Sado’ e ZPE 'Estuário do Sado' foi identificada a área relativa a Gâmbia/Vale 

Judeus, como área urbana consolidada e com presença de Armeria rouyana; 

enquanto que no SIC ‘Comporta / Galé’ foi identificada Área de Desenvolvimento 

Turístico da Comporta - ADT 2 - como espaço urbanizável e com presença dos 

habitats *2250pt2 (prioritário com presença significativa de Juniperus navicularis), 

2260 e 4030pt3. 

Apesar das orientações de gestão destes SIC e das competências das autarquias 

locais com responsabilidade nestes territórios classificados, estas zonas de conflito 

revelam-se como situações que poderão implicar a destruição de habitats 

classificados. No entanto, há que ter em consideração as áreas previstas em PDM 

para desenvolvimento turístico, urbanístico e espaços urbanizáveis e quais os 

compromissos já assumidos pelos municípios nestas áreas. Importa salientar que o 

poder local tem cada vez mais competências de intervenção, sem que para isso lhes 

seja garantido um conjunto de instrumentos fundamentais para colocar em prática 

planos com várias componentes de atuação. 
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Vários atores envolvidos nestes processos de decisão têm destacado a necessidade 

de um profundo trabalho de campo e de uma maior disponibilização de informação, 

não só ao nível de uma maior pormenorização das fichas dos habitats à escala local, 

como de informação geográfica de pormenor. Isto porque através da informação 

geográfica normalmente disponibilizada é muito difícil percecionar quais as espécies e 

habitats que integram os SIC. Desta forma, é fundamental o desenvolvimento de 

planos de gestão nos SIC e a obtenção de informação de pormenor relativa à 

localização de espécies e dos limites e áreas de ocorrência dos habitats. Conforme 

será discutido no Capítulo V, a articulação da Fitossociologia com a DR Multi-espectral 

pode beneficiar a monitorização de habitats da Rede Natura 2000 e a produção de 

cartografia de habitats com elevado nível de detalhe. 

 

3.3.4. Análise da dinâmica da paisagem - geossimula ção baseada em 
cadeias de Markov e AC. 
 

Conforme descrito na metodologia, a principal hipótese a ser testada (H0, hipótese 

nula) é a de que as transições de uso e ocupação do solo nos setores analisados são 

geradas por um processo de Markov de primeira ordem. Para testar a hipótese nula 

(H0) foi formulada a seguinte hipótese(s) de investigação (H1A e H1B): 

H1A – O uso e ocupação do solo em momentos distintos não é estatisticamente 

independente, e; 

H1B – O uso e ocupação do solo nos setores analisados revela tratar-se de um 

processo de Markov. 

Para avaliar as transições de uso e ocupação do solo com base no teste H5 foram 

utilizadas as tabelas de contigência para os períodos 1958-1990, 1990-2007 e 1958-

2007. Os resultados obtidos por este teste demonstram que os três setores exibem um 

comportamento markoviano nas transições entre 1958 e 2007. Na Tabela 59 são 

apresentados os valores do H5 (mede a associação entre a tabela de contigência 

1958-2007 e a equação Chapman-Kolmogorov (Equação 9, p. 319)) de cada setor, 

todos eles abaixo do valor crítico de distribuição para um nível de significância de 

0.995 (150.142 para (14-1)2 graus de liberdade). Este resultado permite rejeitar a H0 e 

concluir que o processo de alteração de uso e ocupação do solo em todos os setores 

é um processo markoviano. 
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Tabela 59 – Valores de qui-quadrado (R�) obtidos para os setores 1, 2 e 3. 

Setores R� 

Setor 1 22.77 

Setor 2 16.30 

Setor 3 48.01 

 

Realizaram-se as projeções de uso e ocupação do solo de cada setor para 2024, 2041 

e 2058, com base na matriz de probabilidades de transição 1990-2007 (Tabela 60, 

Tabela 61 e Tabela 62) e os respetivos vetores de composição inicial (vide Equação 4, 

p. 308). 

 

Tabela 60 – Matriz de probabilidades de transição das classes de uso e ocupação do solo no 
setor 1 entre 1990 e 2007. 

            
2007 

 
1990 

Cl. 
1 

Cl. 
2.1 

Cl. 
2.2 

Cl. 
2.3 

Cl. 
2.4 

Cl. 
3.1 

Cl. 
3.2 

Cl. 
3.3 

Cl. 
3.4 

Cl. 
3.5 

Cl. 
4.1 

Cl. 
4.2 

Cl. 
5.1 

Cl. 
5.2 TOTAL 

Cl. 1 0.61 0.08 0 0.02 0.15 0.02 0 0.07 0.06 0.01 0 0 0 0 1 

Cl. 2.1 0.02 0.62 0.05 0.11 0.04 0.02 0.01 0.02 0.09 0 0 0.02 0 0 1 

Cl. 2.2 0.02 0.17 0.57 0.06 0.12 0 0 0.02 0.03 0 0 0 0 0 1 

Cl. 2.3 0 0.06 0 0 0.08 0 0 0.08 0.73 0 0 0.04 0 0 1 

Cl. 2.4 0.04 0.26 0.10 0.14 0.30 0 0 0.05 0.10 0 0 0 0 0 1 

Cl. 3.1 0.01 0.01 0 0.01 0.39 0.02 0.00 0.41 0.15 0 0 0 0 0 1 

Cl. 3.2 0.02 0.01 0 0.01 0.28 0.02 0.04 0.52 0.10 0 0 0 0 0 1 

Cl. 3.3 0.03 0.01 0 0.02 0.33 0.07 0.01 0.47 0.06 0 0 0 0 0 1 

Cl. 3.4 0.12 0.12 0 0.11 0.11 0.07 0.01 0.10 0.29 0.01 0 0.04 0.02 0 1 

Cl. 3.5 0.05 0.03 0 0.18 0.03 0 0.03 0.07 0.28 0.08 0 0.15 0.07 0.02 1 

Cl. 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cl. 4.2 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.57 0 0.40 1 

Cl. 5.1 0.01 0.06 0 0.01 0.01 0.06 0 0.04 0.04 0 0 0.49 0.28 0 1 

Cl. 5.2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.02 0 0.98 1 
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Tabela 61 – Matriz de probabilidades de transição das classes de uso e ocupação do solo no 
setor 2 entre 1990 e 2007. 

            
2007 

 
1990 

Cl. 
1 

Cl. 
2.1 

Cl. 
2.2 

Cl. 
2.3 

Cl. 
2.4 

Cl. 
3.1 

Cl. 
3.2 

Cl. 
3.3 

Cl. 
3.4 

Cl. 
3.5 

Cl. 
4.1 

Cl. 
4.2 

Cl. 
5.1 

Cl. 
5.2 TOTAL 

Cl. 1 0.74 0.02 0 0.01 0.02 0 0.08 0 0.11 0.01 0 0.01 0 0 1 

Cl. 2.1 0.03 0.82 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.03 0.05 0.00 0 0.01 0 0.00 1 

Cl. 2.2 0.25 0.38 0.13 0 0.13 0 0 0.13 0 0 0 0 0 0 1 

Cl. 2.3 0 0.85 0 0 0 0 0 0 0.08 0 0 0.08 0 0 1 

Cl. 2.4 0.16 0.22 0 0.06 0.08 0.02 0.09 0.09 0.27 0.01 0 0 0 0 1 

Cl. 3.1 0 0.00 0 0 0.01 0.02 0.61 0.33 0.02 0 0 0 0 0 1 

Cl. 3.2 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.63 0.08 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1 

Cl. 3.3 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.35 0.25 0.26 0.07 0 0.00 0 0 1 

Cl. 3.4 0.03 0.03 0 0 0.00 0.01 0.18 0.03 0.56 0.15 0 0.01 0 0.00 1 

Cl. 3.5 0.01 0.00 0 0 0.00 0.00 0.37 0.02 0.10 0.35 0 0.12 0 0.02 1 

Cl. 4.1 0 0.07 0 0 0 0 0.03 0 0.13 0 0.17 0 0.6 0 1 

Cl. 4.2 0.00 0.01 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.20 0 0.78 1 

Cl. 5.1 0 0.36 0 0 0 0 0.03 0 0.06 0 0 0 0.55 0 1 

Cl. 5.2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1.00 1 

 

Tabela 62 – Matriz de probabilidades de transição das classes de uso e ocupação do solo no 
setor 3 entre 1990 e 2007. 

            
2007 

 
1990 

Cl. 
1 

Cl. 
2.1 

Cl. 
2.2 

Cl. 
2.3 

Cl. 
2.4 

Cl. 
3.1 

Cl. 
3.2 

Cl. 
3.3 

Cl. 
3.4 

Cl. 
3.5 

Cl. 
4.1 

Cl. 
4.2 

Cl. 
5.1 

Cl. 
5.2 TOTAL 

Cl. 1 0.62 0.02 0.01 0.02 0.09 0.00 0.07 0.05 0.10 0.01 0 0 0 0 1 

Cl. 2.1 0.02 0.55 0.03 0.10 0.11 0.00 0.03 0.06 0.09 0.01 0.00 0 0 0.01 1 

Cl. 2.2 0.01 0.21 0.25 0.06 0.23 0.03 0.05 0.05 0.10 0 0 0 0 0 1 

Cl. 2.3 0 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.59 0 0.29 1 

Cl. 2.4 0.03 0.13 0.07 0.13 0.31 0.02 0.04 0.10 0.17 0.00 0.00 0.00 0 0 1 

Cl. 3.1 0.03 0.01 0.00 0.01 0.10 0.06 0.09 0.35 0.35 0.00 0 0 0.00 0 1 

Cl. 3.2 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 0.02 0.26 0.37 0.28 0.02 0 0.00 0 0.00 1 

Cl. 3.3 0.02 0.02 0.01 0.03 0.25 0.06 0.10 0.30 0.22 0.00 0 0 0 0 1 

Cl. 3.4 0.04 0.01 0.01 0.03 0.01 0.03 0.09 0.18 0.49 0.12 0 0 0 0.00 1 

Cl. 3.5 0.01 0 0 0 0 0 0.00 0.01 0.11 0.85 0.00 0.00 0 0.02 1 

Cl. 4.1 0 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0.26 0.18 0 0.46 1 

Cl. 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cl. 5.1 0.33 0 0 0.06 0 0.28 0 0 0 0 0 0 0.33 0 1 

Cl. 5.2 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.01 0.00 0.00 0 0.99 1 
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No setor 1, os resultados obtidos para as zonas artificializadas e classes agrícolas e 

agro-florestais apontam no sentido que a fração de área ocupada pelas zonas 

artificializadas (CL. 1), terras aráveis (Cl. 2.1), culturas permanentes (Cl. 2.2) e 

pastagens (Cl. 2.3) venha a aumentar até 2058. No caso das zonas agrícolas 

heterogéneas (Cl. 2.4) que venha a ocupar apenas 15% do território quando, em 2007, 

representavam 25% (Figura 178). 

 

Figura 178 – Tendências históricas e futuras das zonas artificializadas e classes agrícolas e 
agroflorestais no setor 1. 

 

Já as florestas e meios naturais e seminaturais revelam uma tendência para o declínio 

das florestas de folhosas (Cl. 3.1), florestas de resinosas (Cl. 3.2) e florestas mistas de 

folhosas e resinosas (Cl. 3.3), regularidade nas zonas sem vegetação ou com 

vegetação esparsa (Cl. 3.5), e aumento nas zonas com vegetação arbustiva e/ou 

herbácea (Cl. 3.4) (Figura 179). 
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Figura 179 – Tendências históricas e futuras das classes de florestas e meios naturais e 
seminaturais no setor 1. 

 

Relativamente às zonas húmidas, nas zonas húmidas costeiras (Cl. 4.2) observa-se 

uma tendência regressiva até 2058, enquanto que as águas costeiras (Cl. 5.2) 

evidenciam um significativo aumento (Figura 180).  

 

 

Figura 180 – Tendências históricas e futuras das classes de zonas húmidas e corpos de água 
no setor 1. 
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À semelhança do setor 1, as zonas artificializadas revelam uma tendência de 

crescimento até 2058. Os resultados para este setor apontam ainda para uma redução 

das classes agrícolas e agro-florestais (Figura 181). 

Nas classes de florestas e meios naturais e seminaturais salienta-se a projeção de um 

ligeiro aumento das florestas de folhosas (Cl. 3.1), uma significativa redução das 

florestas de resinosas (Cl. 3.2) (aprox. 17.5% em 2058), e um aumento da mesma 

magnitude nas zonas com vegetação arbustiva e/ou herbácea (Cl. 3.4) (aprox. 15% 

em 2058) (Figura 182). 

Nas classes de zonas húmidas e corpos de água observa-se uma tendência 

semelhante à descrita para o setor anterior (Figura 183). 

 

 

Figura 181 – Tendências históricas e futuras das zonas artificializadas e classes agrícolas e 
agroflorestais no setor 2. 
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Figura 182 – Tendências históricas e futuras das classes de florestas e meios naturais e 
seminaturais no setor 2. 

 

 

Figura 183 – Tendências históricas e futuras das classes de zonas húmidas e corpos de água 
no setor 2. 

 

O setor 3 continua a apresentar uma tendência de expansão urbana até 2058. Preve-

se que as classes agrícolas e agro-florestais, com exceção das terras aráveis (Cl. 2.1), 

adquiram particular expressão no território deste setor (Figura 184).  
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Figura 184 – Tendências históricas e futuras das zonas artificializadas e classes agrícolas e 
agroflorestais no setor 3. 

 

Por outro lado, as florestas de folhosas (Cl. 3.1), florestas de resinosas (Cl. 3.2) e 

florestas mistas de folhosas e resinosas (Cl. 3.3) tenderão a sofrer uma gradual 

redução entre 2007 e 2058. No mesmo período, as zonas com vegetação arbustiva 

e/ou herbácea (Cl. 3.4) revelam um ligeiro crescimento e uma posterior estabilização 

da área de ocupação. As zonas sem vegetação ou com vegetação esparsa (Cl. 3.5) 

apresentam o padrão mais interessante deste setor, em que esta classe em 1990 

apresentava um valor de 2.5% de ocupação, prevendo-se que em 2058 venha a 

ocupar aproximadamente 8% do território (Figura 185). 

Nas zonas húmidas e corpos de água constata-se uma ligeira e consistente tendência 

de crescimento das zonas húmidas costeiras (Cl. 4.2) e águas costeiras (Cl. 5.2) 

(Figura 186). 
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Figura 185 – Tendências históricas e futuras das classes de florestas e meios naturais e 
seminaturais no setor 3. 

 

 

Figura 186 – Tendências históricas e futuras das classes de zonas húmidas e corpos de água 
no setor 3. 

 

O facto de as Cadeias de Markov não incorporarem a auto-correlação espacial para 

prever as alterações futuras conduziu à aplicação de um modelo espacialmente 

explícito de AC. Neste sentido, os AC conferem dimensão e contiguidade (5 x 5 

células) espacial ao modelo, tal como conhecimento acerca da distribuição espacial 

das transições de Markov (Briassoulis, 2000; Eastman, 2003; Godinho-Ferreira et al., 

2004; Pontius & Malanson, 2005; Tewolde & Cabral, 2011; Martins et al., 2012; Rocha, 

2012). Deste modo, foram combinadas as transições de Markov com AC (Figura 187, 

Figura 188 e Figura 189). 
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Figura 187 – Projeção de uso e ocupação do solo em 2024 para os setores 1, 2 e 3. 
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Figura 188 – Projeção de uso e ocupação do solo em 2041 para os setores 1, 2 e 3. 
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Figura 189 – Projeção de uso e ocupação do solo em 2058 para os setores 1, 2 e 3. 
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Os valores da projeção para 2058 para o setor 1 são igualmente apresentados na 

Tabela 63. Nesta tabela verifica-se, entre 2007 e 2058, que este setor apresenta um 

valor global de transições de uso e ocupação do solo de 43.2%. O referido aumento de 

área das Cl. 2.1 (114.5%), Cl. 2.2 (57.9%) e Cl. 2.3 (95.2%) é devido à diminuição da 

Cl. 2.4 (-42.7%). A Cl. 1 aumentará 169%, principalmente devido à diminuição das Cl. 

2.4, Cl. 3.3 e Cl. 3.4. Contudo, a Cl. 3.4 crescerá 54.5%, devido às Cl. 2.4, Cl. 3.1 e Cl. 

3.3. É igualmente interessante verificar que a diminuição da Cl. 4.2 (-14.5%) será em 

favor das Cl. 2.1, Cl. 2.4, Cl. 3.3 e Cl. 3.4. No caso do aumento da Cl. 5.2 (37%), o 

mesmo dever-se-á à redução das Cl. 4.2, Cl. 2.1, Cl. 2.3, Cl. 2.4 e Cl 3.4. 

Tabela 63 – Quadro análise de contiguidade de 2007-2058 no setor 1. 

            
2058 

 
2007 

Cl. 1 Cl. 
2.1 

Cl. 
2.2 

Cl. 
2.3 

Cl. 
2.4 

Cl. 
3.1 

Cl. 
3.2 

Cl. 
3.3 

Cl. 
3.4 

Cl. 
3.5 

Cl. 
4.1 

Cl. 
4.2 

Cl. 
5.1 

Cl. 
5.2 TOTAL 

Cl. 1 459 18 0 11 10 0 0 6 9 0 0 0 0 0 513 

Cl. 2.1 22 1676 6 25 0 6 0 0 15 0 0 104 0 61 1915 

Cl. 2.2 40 94 596 45 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 793 

Cl. 2.3 20 38 0 495 35 0 0 3 63 0 0 39 0 57 750 

Cl. 2.4 298 1333 356 367 2027 4 19 3 709 0 0 174 48 33 5371 

Cl. 3.1 38 73 45 40 22 384 0 0 78 0 0 0 0 0 680 

Cl. 3.2 0 0 3 2 6 0 105 0 3 0 0 0 0 0 119 

Cl. 3.3 319 807 246 430 939 111 46 2302 675 0 0 95 0 0 5970 

Cl. 3.4 184 69 0 49 37 22 0 35 1320 0 0 98 3 53 1870 

Cl. 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37 

Cl. 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cl. 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 0 668 1052 

Cl. 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 23 47 74 

Cl. 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2479 2480 

TOTAL 1380 4108 1252 1464 3076 527 170 2349 2890 37 0 899 74 3398 21624 

∆ % 169.0 114.5 57.9 95.2 -42.7 -22.5 42.9 -60.7 54.5 0.0 0.0 -14.5 0.0 37.0 43.2 

 

A análise de contiguidade entre 2007 e 2058 para o setor 2 apresenta um valor global 

de transições de uso e ocupação do solo de 14.9% (Tabela 64). Destaca-se o 

aumento da Cl. 2.4 (103%) devido à diminuição das Cl. 2.1 e Cl. 3.2. A Cl. 1 também 

aumentará 103%, principalmente devido à diminuição das Cl. 2.1, Cl. 3.2 e Cl. 3.4. 

Contudo, a Cl. 3.4 crescerá 33.1%, devido à Cl. 3.2. A Cl. 3.5 apresenta um valor de 

126% em virtude da diminuição das Cl. 2.1, Cl. 3.2, Cl. 3.3 e Cl. 3.4. Tal como no setor 

anterior, observa-se a tendência de diminuição da Cl. 4.2 (-52.9%) em favor das Cl. 

2.1, Cl. 3.2 e Cl. 3.4. O ligeiro aumento verificado na Cl. 5.2 (5.3%) será principalmente 

devido à redução das Cl. 4.2 e Cl 3.4. 



 

Capítulo III | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios 
Estuário do Sado e Comporta/Galé  

432 

 

Tabela 64 – Quadro análise de contiguidade de 2007-2058 no setor 2. 

            
2058 

 
2007  

Cl. 1 Cl. 
2.1 

Cl. 
2.2 

Cl. 
2.3 

Cl. 
2.4 

Cl. 
3.1 

Cl. 
3.2 

Cl. 
3.3 

Cl. 
3.4 

Cl. 
3.5 

Cl. 
4.1 

Cl. 
4.2 

Cl. 
5.1 

Cl. 
5.2 TOTAL 

Cl. 1 395 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 396 

Cl. 2.1 108 1660 0 0 51 0 0 46 0 46 0 51 0 51 2013 

Cl. 2.2 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 

Cl. 2.3 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 

Cl. 2.4 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 

Cl. 3.1 0 0 0 0 0 166 0 0 5 0 0 0 0 0 171 

Cl. 3.2 146 71 0 0 51 43 5648 90 1922 410 0 100 0 49 8530 

Cl. 3.3 46 0 0 0 0 0 1 1015 265 53 0 0 0 0 1380 

Cl. 3.4 109 27 0 0 0 13 178 23 2935 330 0 137 0 103 3855 

Cl. 3.5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 533 0 11 0 59 607 

Cl. 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 

Cl. 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 656 675 

Cl. 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 42 

Cl. 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17371 17371 

TOTAL 804 1758 45 43 201 222 5827 1176 5130 1372 7 318 42 18289 35234 

∆ % 103.0 -12.7 0.0 0.0 103.0 29.8 -31.7 -14.8 33.1 126.0 0.0 -52.9 0.0 5.3 14.9 

 

No setor 3 verifica-se um valor global de transições de 24.3% (Tabela 65). À 

semelhança dos setores anteriores continua a verificar-se o aumento da Cl. 1 (39.2%). 

É interessante analisar a manutenção da Cl. 3.4 e a redução das Cl. 3.2 (-51.2%) e Cl. 

3.3 (-41.2%). Tal como no setor 2, a Cl. 3.5 apresenta um valor de 227.1%, em virtude 

da significativa diminuição da Cl. 3.4. Do mesmo modo, é notável o aumento projetado 

para a Cl. 4.2 neste setor, como consequência da provável expansão destas zonas 

húmidas para territórios que eram maioritariamente ocupados pelas Cl. 2.1, Cl. 2.4, Cl. 

3.2, Cl. 3.3 e Cl. 3.4, facto também justificado pelo aumento da Cl. 5.2 em 2058 

(4.9%). O comportamento das Cl. 3.5, Cl. 4.2 e Cl. 5.2, entre o período compreendido 

entre 2007 e 2058, poderá indiciar a ocorrência de uma nova fase transgressiva 

semelhante à descrita por Mateus (1992).  
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Tabela 65 – Quadro análise de contiguidade de 2007-2058 no setor 3. 

            
2058 

 
2007  

Cl. 1 Cl. 
2.1 

Cl. 
2.2 

Cl. 
2.3 

Cl. 
2.4 

Cl. 
3.1 

Cl. 
3.2 

Cl. 
3.3 

Cl. 
3.4 

Cl. 
3.5 

Cl. 
4.1 Cl. 4.2 Cl. 

5.1 
Cl. 
5.2 TOTAL 

Cl. 1 810 1 0 46 2 0 2 10 9 30 0 0 0 0 910 

Cl. 2.1 1 1218 10 64 61 4 0 1 42 46 0 47 0 151 1645 

Cl. 2.2 0 64 238 48 52 0 1 0 36 6 0 2 0 2 449 

Cl. 2.3 0 0 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 562 

Cl. 2.4 4 103 47 113 1257 21 0 2 55 78 0 71 0 91 1842 

Cl. 3.1 46 3 0 5 18 407 0 0 71 39 0 2 0 0 591 

Cl. 3.2 104 29 6 98 279 51 1521 155 762 322 0 48 0 15 3390 

Cl. 3.3 191 176 96 277 517 85 0 3021 1036 425 0 201 0 39 6064 

Cl. 3.4 111 0 1 116 115 74 132 378 3510 1036 0 37 0 12 5522 

Cl. 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 875 0 0 0 0 876 

Cl. 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 

Cl. 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 

Cl. 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 

Cl. 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 14535 14543 

TOTAL 1267 1594 398 919 2301 642 1656 3567 5522 2865 25 438 7 15255 36456 

∆ % 39.2 -3.1 -11.4 63.5 24.9 8.6 -51.2 -41.2 0.0 227.1 0.0 1360.0 0.0 4.9 24.3 

 

3.3.4.1. Análise espaciotemporal dos ecossistemas d e sapal  
 

A subida do nível do mar, em consequência do aquecimento global, tem vindo a ser 

apontado como um dos principais impactos para os ecossistemas do litoral (praias, 

dunas, arribas e sapais) (Moreira, 1986, 1992; Eliot et al., 1999; Allen, 2000; Miller et 

al., 2001; Psuty & Moreira, 2000; van Wijnen & Bakker, 2001; Wu et al., 2002; Kumar, 

2006; Cahoon et al., 2006; Ferreira et al., 2008; Vafeidis et al., 2008; Marfai & King, 

2008; Feagin et al., 2010). 

Neste particular, os estuários (e.g. Tejo e Sado) e as lagunas costeiras (e.g. Aveiro e 

da Ria Formosa) são os ecossistemas que apresentam uma maior vulnerabilidade 

face aos efeitos da subida do nível do mar, e onde os aspectos socioeconómicos 

negativos decorrentes poderão adquirir maior expressão nas próximas décadas (IPCC, 

2007; Ferreira et al., 2008). A resposta dos ecossistemas de sapal face às alterações 

climáticas tem sido alvo de investigação (Turner et al., 2000; Bakker et al., 2002; 

Kirwan & Temmerman, 2009; Simas et al., 2001; Kim et al., 2011).  
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Alguns estudos têm vindo a demonstrar as efetivas variações do nível do mar 

motivadas pelas alterações climáticas. De acordo com o IPCC (2007), uma subida de 

3 ºC na temperatura média, acima da média observada entre 1980-1999, poderá 

significar uma perda de cerca de 30% das áreas húmidas costeiras mundiais (lagunas, 

sapais, mangais, e planícies fluvio-marinhas subsidentes). Segundo Bindoff et al. 

(2007), durante o século XX verificou-se uma subida global do nível do mar de 1.7 ± 

0.5 mm/ano, enquanto a temperatura da superfície dos oceanos subiu 0.6 ºC desde 

1950, associada ao aquecimento da atmosfera nas áreas costeiras. Dias e Taborda 

(1992), com base em 104 anos de registos da estação de Cascais, e mediante a 

aplicação de um modelo de regressão linear, demonstrou a tendência de alteração do 

nível do mar de 1.3 ± 0.1 mm/ano. As diversas projecções disponíveis consideram 

ainda as pressões induzidas pela acção antrópica sobre as áreas costeiras, como 

consequências adicionais para a estimada subida do nível do mar. 

Contudo, em muitos casos, é complicado desagregar o efeito da elevação do nível do 

mar do efeito de subsidência que caracteriza as áreas estuarinas (Moreira, 1992; 

Ferreira et al., 2008). No caso do Estuário do Sado, esta dificuldade em separar a 

contribuição dos vários fatores que intervêm na erosão das áreas costeiras (subida do 

nível do mar, fenómenos de subsidência ou outros impactos antrópicos, como 

alterações de uso e ocupação do solo e a exploração dos recursos marinhos) poderá 

dificultar a compreensão do real contributo da subida do nível do mar (Moreira, 1992; 

Robinson et al., 2004; Garbutt & Wolters, 2008; Spencer & Harvey, 2012; Almeida et 

al., 2014). Contudo, Moreira (1992) identifica aqueles fatores como responsáveis pelas 

taxas de erosão verificados nos ecossistemas de sapal. 

Outro fator que vem potenciar o efeito da subida do nível do mar é o da ondulação 

lagunar (lagoonal seich), que apresenta maior expressão no Verão, sob o efeito da 

Nortada (Carvalho & Barceló, 1966; Green, 2011; Marani et al., 2011), gerando ondas 

baixas (até 1m de altura). Esta ondulação (predominantemente de norte) é comandada 

pela canalização dos ventos de NW (Nortada) durante o Verão, promovida pelo canal 

da Marateca, e vai incidir no setor norte e noroeste da Ilha do Cavalo e nos 

ecossistemas de sapal entre a Carrasqueira e as Moitinhas. Segundo Neto (2000), 

verifica-se igualmente a canalização da Nortada pela depressão entre o morro de 

Palmela e a Serra do Louro. No entanto, este fluxo, embora forte, não tem um efeito 

tão evidente na ondulação e na erosão do sapal como o fluxo canalizado pelo canal da 

Marateca, afetando fundamentalmente a parte mais ocidental do estuário. Apesar da 

forte actuação dos diversos fatores erosivos nos ecossistemas de sapal, a progressão 
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vertical do sapal possibilita uma situação de equilíbrio entre a subida do nível do mar e 

o incremento da elevação por deposição de sedimentos inorgânicos e matéria 

orgânica produzida in situ (Lynch et al., 1989; van Wijnen & Bakker, 2001; Rooth et al., 

2003; Cahoon & Turner, 1989; Boumans & Day, 1993; Cahoon et al., 2002; Nolte et 

al., 2013).  

Segundo Moreira (1992), para o Estuário do Sado, as taxas de acreção vertical 

apresentam valores de 0.8 e 106 mm/ano com uma média de 1.9 mm/ano no período 

1978-1989. Esta taxa de acreção revela-se um contributo fundamental para a referida 

situação de equilíbrio. A situação preocupante revela-se na taxa de recuo da escarpa 

de erosão do sapal, a qual é particularmente elevada (17 cm/ano de média no período 

1978-89 e 1983-89).  

Em virtude desta e de outras problemáticas, tem-se verificado um crescente 

desenvolvimento de modelos geoespaciais dinâmicos para a criação de cenários 

múltiplos de apoio à decisão no domínio do Planeamento e Ordenamento do Território, 

que permitam antecipar cenários, minimizar problemas e maximizar ganhos (Mariotti & 

Fagherazzi, 2010). Neste contexto, procura-se analisar os processos de dinâmica 

associados aos ecossistemas de sapal em setores com uma maior e menor exposição 

à ondulação lagunar dominante do Estuário do Sado (vide Figura 109, p. 322), com 

ênfase nas áreas com maior susceptibilidade à erosão, com o auxílio de TIG e 

Geossimulação40. 

a) Dinâmica espaciotemporal dos ecossistemas de sapal 

Para o período compreendido entre 1958 e 2007, pode-se observar uma clara 

dinâmica de erosão e recuo nos ecossistemas de sapal (baixo e alto) dos 3 setores 

analisados (Tabela 66). 

Relativamente às áreas de acreção e conversão de sapal baixo para alto, as mesmas 

apresentam uma tendência globalmente decrescente (com exceção para o setor da 

Ilha do Cavalo no período compreendido entre 2001 e 2007).  

 

 

 

                                                           
40 A descrição detalhada sobre esta metodologia está apresentada em Gutierres et al. (2014a). 



 

Capítulo III | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios 
Estuário do Sado e Comporta/Galé  

436 

 

Tabela 66 – Dinâmica espaciotemporal dos ecossistemas de sapal (alto e baixo) no período 
1958-2007. 

 

Sapal alto Sapal baixo 

1958 1978 1995 2001 2007 1958 1978 1995 2001 2007 

Comporta 
(Setor Abrigado) 

(1) 

Área (ha)* 123.77 - 78.71 69.95 41.34 18.92 - 35.84 10.38 8.63 

Acreção (ha)** 0 - 14.62 19.16 3.33 0 - 33.68 6.37 4.69 

Erosão (ha) ** 0 - 59.68 27.93 31.84 0 - 13.27 23.77 5.07 

Conversão de Sapal 
Baixo em Sapal Alto 

(ha)** 

0 - 3.49 8.43 1.37 - - - - - 

 

Carrasqueira 
(Setor Exposto) 

(2) 

Área (ha)* 850.16 - 136.14 84.23 76.45 215.14 - 1.35 0.93 5.67 

Acreção (ha)** 0 - 63.61 26.41 12.27 0 - 1.35 0.93 5.43 

Erosão (ha) ** 0 - 777.36 78.32 20.05 0 - 161.81 1.35 0.42 

Conversão de Sapal 

Baixo em Sapal Alto 

(ha)** 

0 - 53.32 0 0.27 - - - - - 

 

Ilha do Cavalo 
(3) 

Área (ha)* 58.51 41.09 32.08 26.32 98.09 12.30 9.60 5.24 31.65 3.93 

Acreção (ha)** 0 14.27 8.66 4.46 75.11 0 7.63 2.95 29.92 2.49 

Erosão (ha) ** 0 31.68 17.67 10.21 3.34 0 5.53 2.36 1.29 3.74 

Conversão de Sapal 

Baixo em Sapal Alto 

(ha)** 

0 4.79 4.95 2.23 26.46 - - - - - 

* de acordo com a área total de cada setor. 

** de acordo com as áreas de sapal (alto e baixo) para cada período analisado (1958-1995; 1958-1978; 1995-2001 e 

2001-2007). 
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No setor da Comporta (setor 1), devido ao seu caráter abrigado face à ondulação 

lagunar dominante, os ecossistemas de sapal apresentam menores taxas de erosão 

(e.g. 11% para sapal alto e 71% para sapal baixo, para o período compreendido entre 

1995 e 2001) face ao setor com maior exposição (setor 2) (Figura 191). Estes 

resultados são concordantes com as taxas de sedimentação horizontal apresentadas 

por Moreira (1992). Deste modo, no período compreendido entre 1978 e 1989, a 

escarpa (marca de limite de inundação) dos locais de sondagem 1 e 4 apresenta uma 

ligeira taxa de erosão e baixos valores (entre 4 e 5 cm/ano) face aos verificados nos 

setores mais expostos à ondulação lagunar. Verifica-se igualmente, em situações 

típicas de abrigo (local de amostragem 10), uma taxa de sedimentação positiva (37.5 

cm/ano entre 1983 e 1989), como consequência da acumulação de materiais arenosos 

nos lodaçais, o que permite a progressão das comunidades de Spartina maritima 

(Tabela 67). Relativamente às taxas de sedimentação verticais, os valores observados 

pela mesma autora nos locais de sondagem 16 (plataforma da preamar), 19 (sapal alto 

e ecótono sapal-muro) e 21 (sapal baixo) corroboram os resultados obtidos para este 

setor (Tabela 68). 

O setor da Carrasqueira exibe valores de erosão mais elevados para sapal alto (e.g. 

38% para o período compreendido entre 1995 e 2001) (Figura 192) e sapal baixo (e.g. 

99% para o período compreendido entre 1958 e 1995). De referir que a exposição à 

ondulação lagunar não é o único fator explicativo para as taxas de erosão verificadas 

neste setor. Observa-se a presença de uma significativa influência antrópogénica, 

igualmente documentada por Moreira (1992), estando relacionada com as atividades 

pescatórias, especialmente no século passado, quando as caixas de peixes eram 

transportadas através dos biótopos de sapal (Figura 190). Além disso, deve ser 

considerada a apanha de marisco, exploração de bivalves, criação de ostras, colheita 

de isco para fins de pesca de recreio, e ainda a actividade de reparação de 

embarcações que decorre sobre os ecossistemas de sapal (vide Gutierres et al., 

2014a). De acordo com Moreira (1992), durante o período 1978-1989, os valores 

médios anuais de erosão dos sapais mais expostos à ondulação variam entre 10 e 64 

cm/ano nos locais de sondagem 5, 6 e 9 (Tabela 67). Neste sentido, estes registos 

suportam as taxas de recuo horizontal e vertical observadas nos sapais da 

Carrasqueira-Moitinhas.  
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Figura 190 – Embarcações de pesca no porto palafita da Carrasqueira. A ondulação lagunar 

sob o efeito do vento norte (Nortada) amplifica os efeitos da subida do nível do mar e ataca as 
plataformas lodosas (do sapal alto). 

 

O setor correspondente à Ilha do Cavalo revela uma dinâmica distinta, em função das 

zonas com maior ou menor exposição aos regimes de ondulação. Deste modo, os 

quadrantes norte, noroeste e oeste da ilha apresentam taxas de erosão mais elevadas 

(e.g. 84% para sapal alto e 25% para sapal baixo, entre 1978 e 1995) (Figura 193). Ao 

invés, nos quadrantes este, sudeste e sul observa-se um aumento de 30% de sapal 

baixo e de 61% de conversão de sapal baixo para alto, principalmente durante o 

período compreendido entre 1978 e 1995. O fenómeno de progressão do sapal baixo 

(populações monoespecíficas de Spartina maritima) resulta da acumulação de 

sedimentos transportados pelo canal da Ilha do Cavalo (entre a Ilha do Cavalo e a 

Herdade do Pinheiro) e pelo canal principal (Sado) (Figura 109, p. 322). 

Convém ainda destacar o efeito causado pela abertura do dique da Ilha do Cavalo 

(situado a nordeste) na expansão do sapal baixo para o seu interior, refletindo-se em 

elevadas taxas de acreção no ano de 2001. Consequentemente, entre 2001 e 2007, 

verificou-se um aumento significativo das áreas de sapal alto, resultantes da 

conversão de sapal baixo. 

Estes resultados também estão de acordo com Moreira (1992), em que os valores 

médios anuais de erosão verificados no período 1978-1989 são superiores no setor 

norte da ilha do cavalo (local de sondagem 8, com 72.7 cm/ano) e inferiores no sul 

(local de sondagem 3 com 4.7 cm/ano) (Tabela 67). 

©©NNeettoo  ((22001111))  
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Por outro lado, os maiores valores de acreção verificam-se ao longo dos rebordos 

convexos da periferia dos canais de maré colonizados por Halimione portulacoides e 

Arthrocnemum sp. (local de sondagem 14, com 39.5% de sedimentos minerais e 

60.5% de detritos orgânicos) (Tabela 68). De facto, a dominância destas espécies 

permite a constituição de extensos tapetes com uma consequente retenção de 

sedimentos finos e ainda fornecimento de matéria orgânica (a grande quantidade de 

matéria orgânica revela a presença de uma comunidade vegetal densa e numa 

situação de equilíbrio) (Gutierres et al., 2014a). 

Tabela 67 – Taxas de sedimentação horizontal da escarpa de sapal (adaptado de Moreira, 
1992). 

Local de 

sondagem 

Setor 

analisado 

Período de 

monitorização 

Média anual de  

Alteração horizontal 

Erosão (cm/ano)  Acreção (cm/ano)  

1 Comporta 1978-1989 4.7 - 

3 Ilha do Cavalo 1978-1989 4.7 - 

4 Comporta 1978-1989 5.0 - 

5 Carrasqueira 1978-1989 10.0 - 

6 Carrasqueira 1978-1989 31.8 - 

8 Ilha do Cavalo 1978-1989 72.7 - 

9 Carrasqueira 1978-1989 36.4 - 

10 Comporta 1983-1989 - 37.5 
 

Tabela 68 – Taxas de sedimentação vertical dos sapais do Estuário do Sado (adaptado de 
Moreira, 1992). 

Local de 

sondagem 

Ambiente 

geomorfológico 

Setor 

analisado 

Período de 

monitorização 

Média 

anual de 

Acreção  

vertical 

Composição dos 

sedimentos 

%Mineral % Orgânica 

14 

Rebordos 

convexos da 

periferia dos 

canais de maré 

Ilha do 

Cavalo 
1983-1989 1.7 39.5 60.5 

16 
Plataforma da 

preamar 
Comporta 1983-1989 5.3 0.3 99.7 

19 

sapal alto e 

ecótono sapal-

muro 

Comporta 1978-1989 1.5 9.3 90.7 

21 Sapal baixo Comporta 1978-1989 2.3 22.7 77.3 
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Figura 191 – Dinâmica do Sapal Alto no período 1995-2001 na Comporta (Setor 1). * - Localização de sondagem com indicação das taxas de 

sedimentação horizontais e verticais (Moreira, 1992). 
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Figura 192 – Dinâmica do Sapal Alto no período 1995-2001 na Carrasqueira (Setor 2). * - Localização de sondagem com indicação das taxas de 
sedimentação horizontais e verticais (Moreira, 1992). 
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Figura 193 – Dinâmica do Sapal Baixo no período 1978-1995 na Ilha do Cavalo (Setor 3). * - Localização de sondagem com indicação das taxas de 
sedimentação horizontais e verticais (Moreira, 1992).
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b) Transições de uso e ocupação do solo no período 2001-2007 dos setores 1 e 2 

As alterações de uso e ocupação mais significativas verificam-se nos setores abrigado 

(Comporta) (Figura 194) e exposto (Carrasqueira) (Figura 195). Deste modo, entre 2001 e 

2007, no setor da Comporta confirma-se o processo de erosão e acreção nos ecossistemas 

de sapal.  

 

Figura 194 – Alterações de uso e ocupação do solo no período 2001-2007 no setor da Comporta (1). 

 

No caso do sapal baixo (classe 014) observa-se uma redução de 6 ha em virtude da 

expansão das áreas de sapal alto (classe 015), e um aumento de 5 ha pela ocupação de 

áreas de salinas abandonadas (classe 016). Relativamente ao sapal alto, o mesmo revela a 

tendência de erosão com uma redução de 32 ha. Também se pode observar a recuperação 

de área (5 ha) dos tojais de Stauracanthus genistoides (Thymo capitellati-Stauracanthetum 

genistoidis) (classe 007), resultado de uma dinâmica progressiva nas zonas de vegetação 

esparsa (comunidades terófiticas e psamófilas da Malcolmietalia) (classe 012). A invasão 

das formações de Acacia saligna (classe 010) tem aumentado significativamente durante as 

últimas décadas. Para o período em análise, verificou-se a expansão da sua área nos 
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ecossistemas dunares (aumentou 4 ha), e alguma regressão de camarinhal (Rubio 

longifoliae-Corematetum albi) (classe 009). Do mesmo modo, observou-se a progressão do 

camarinhal (aumento de 4 ha) para o sistema de dunas sub-frontais (classe 011). 

Relativamente ao setor da Carrasqueira, verifica-se uma acentuada redução da área 

ocupada pelo sapal alto. De facto, tanto a subida do nível do mar como a ação antrógénica, 

têm vindo a contribuir para as atuais taxas de erosão (20 ha). No entanto, os aumentos 

significativos das áreas de sapal alto (13 ha) e sapal baixo (5 ha), refletem interessantes 

processos de alteração de uso e ocupação do solo nas margens do Estuário do Sado. 

Assim, verifica-se uma dinâmica sucessional dos ecossistemas de sapal para o interior 

através da ocupação de arrozais abandonados (classe 004) e juncais (Polypogono maritimi-

Hordeetum marini) (classe 13). Tal como no setor da Comporta, pode-se observar a 

recuperação de área (14 ha) dos tojais de Stauracanthus genistoides (classe 007), 

principalmente nas zonas de vegetação esparsa (comunidades terófiticas e psamófilas da 

Malcolmietalia) (classe 012). 

 

Figura 195 – Alterações de uso e ocupação do solo no período 2001-2007 no setor da Carrasqueira 
(2). 
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Em termos de configuração e composição da paisagem dos setores analisados, são 

apresentadas algumas considerações sobre as métricas de paisagem e suas implicações 

(presentes e futuras) nos processos ecológicos relacionados com as classes de sapal alto e 

baixo (Tabela 69). 

No setor da Comporta, os valores do índice da maior mancha (LPI) da classe de sapal baixo 

(classe 014) (-58.23%) e de sapal alto (classe 015) (-59.20%) apresentam variações 

negativas no período compreendido entre 2001 e 2007 (T0). Significa que a maior mancha 

de ambas as classes se torna menos dominante na paisagem deste setor,representando, 

consequentemente, uma menor percentagem da área total. As formas das manchas que 

constitutem estas duas classes permanecem constantes no período T0, demonstrando 

alguma complexidade (valores de FRAC_MN superior a 1). O número de manchas (NP) de 

ambas as classes apresenta uma taxa de variação positiva e elevada, o que permite 

sustentar a presença de um processo antropogénico de fragmentação dos habitats que 

integram estas classes (com destaque para os habitats 1320 e 1420). Este padrão espacial 

é igualmente suportado pela diminuição do índice da maior mancha (LPI) e por uma maior 

proximidade entre as manchas das classes (ENN_MN) (-56.45% no sapal baixo e -63.25% 

no sapal alto). 

Relativamente ao setor 2, o número de manchas (NP) das classes de sapal baixo e sapal 

alto evidenciam igualmente a ocorrência de um processo antropogénico de fragmentação. 

No entanto, a área da classe (CA) do sapal baixo aumenta no período T0, enquanto que a 

de sapal alto apresenta uma variação negativa no período considerado. É interessante 

verificar o aumento da irregularidade das formas (FRAC_MN) no sapal baixo, tornando-se 

mais simples no sapal alto. De acordo com Leitão et al. (2006), a dimensão fractal influencia 

a magnitude e os efeitos de orla, em que o aumento (ou diminuição) da complexidade das 

formas conduz ao aumento da abundância proporcional das orlas influenciadas pelos 

habitats. 

Por outro lado, o facto de as manchas destas classes estarem cada vez mais próximas 

possibilita a sua expansão para territórios interiores devido ao aumento do número de 

fronteiras com outras classes de uso e ocupação do solo.  
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c) Projeções de uso e ocupação do solo no período 2013-2025 

As Cadeias de Markov acopladas a um algoritmo de AC permitiu identificar as principais 

interações entre os usos e ocupação do solo a partir da matriz de transição 2001-2007 e, 

deste modo, modelar a dinâmica da paisagem até ao ano de 2025. Os dois setores 

analisados apresentam históricos de uso e ocupação do solo ligeiramente contrastantes. Por 

um lado, na Comporta, o turismo tem vindo a incrementar o processo de urbanização em 

torno das edificações rurais e nos ecossistemas dunares (principalmente ao nível das dunas 

penestabilizadas e dunas interiores). Por outro lado, em alguns locais da Carrasqueira, o 

abandono dos arrozais e algumas áreas agrícolas tem vindo a conduzir à recuperação dos 

ecossistemas de sapal. 

Nos setores analisados, as projeções para os anos de 2013, 2019 e 2025 derivadas dos AC 

(Figura 196 e Figura 197), indicam que a estabilidade das áreas dos ecossistemas de sapal 

seja atingida em 2025 (Tabela 70). 
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Tabela 69 – Métricas de paisagem (ao nível da classe) das classes de sapal baixo e alto para os setores da Comporta (1) e Carrasqueira (2) no 
período 2001-2025.  

 Comporta (Setor Abrigado) (1) Carrasqueira (Setor Exposto) (2) 

 Cenários Situação Presente (T0) T1 T2 
∆ T1-T2 (%) 

T3 
∆ T2-T3 (%) 

Situação Presente (T0) T1 T2 
∆ T1-T2 (%) 

T3 
∆ T2-T3 (%) 

Classes Métricas de classe 2001 2007 ∆ 01-07 (%) 2013 2019 2025 2001 2007 ∆ 01-07 (%) 2013 2019 2025 

014 

CA (ha) 10.38 8.63 -16.86 9.23 8.54 -7.46 8.11 -4.99 0.93 5.67 509.68 2.73 3.40 24.87 3.63 6.62 

NP (#) 98 518 429 3463 5562 61 7243 30 10 742 7320 1155 3711 221 5371 45 

LPI (%) 0.24 0.10 -58.23 0.22 0.22 0 0.23 2.16 0.01 0.02 73.58 0.01 0.01 27.27 0.01 3.57 

FRAC_MN 1.16 1.15 -0.61 1.12 1.15 2.15 1.12 -2.12 1.11 1.13 2.00 1.15 1.10 -4.78 1.12 1.74 

ENN_MN (m) 17.16 7.48 -56.45 1.76 1.84 4.98 1.64 -10.86 81.84 8.13 -90.06 4.00 2.36 -41.00 1.63 -30.92 

015 

CA (ha) 69.95 41.34 -40.90 54.00 45.45 -15.83 40.69 -10.48 84.23 76.45 -9.24 69.38 67.91 -2.11 66.76 -1.69 

NP (#) 110 2424 2104 3243 10701 230 11750 10 314 1848 489 6464 16771 159 31161 86 

LPI (%) 3.04 1.24 -59.20 1.17 1.13 -3.88 1.12 -0.40 0.49 0.57 16.74 0.28 0.31 13.35 0.20 -36.46 

FRAC_MN 1.14 1.12 -1.34 1.07 1.05 -2.09 1.07 1.81 1.16 1.12 -3.31 1.09 1.08 -0.29 1.14 5.59 

ENN_MN (m) 8.60 3.16 -63.25 2.05 1.80 -12.33 1.79 -0.12 5.31 3.23 -39.23 1.66 1.59 -3.97 1.51 -4.86 
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Figura 196 – Projeção de uso e ocupação do solo em 2025 para o setor da Comporta (1). 
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Figura 197 – Projeção de uso e ocupação do solo em 2025 para o setor 2. 
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Tabela 70 – Dinâmica dos ecossistemas de Sapal (Alto e Baixo) no período 2007-2025. 

 Sapal Alto (015) Sapal Baixo (014) 

2007 2013 2019 2025 2007 2013 2019 2025 

 

Comporta (Setor Abrigado) (1) 

 

Área (ha)* 

 

41.34 

 

53.98 

 

45.28 

 

40.50 

 

8.63 

 

9.23 

 

8.52 

 

8.06 

 

 

Carrasqueira (Setor Exposto) (2) 

 

Área (ha)* 

 

76.45 

 

69.48 

 

67.84 

 

66.70 

 

5.67 

 

2.73 

 

3.35 

 

3.61 

* de acordo com a área total de cada setor. 

 

Pode-se observar na Tabela 70, que em ambos os setores, as áreas de sapal alto e baixo 

refletem uma clara dinâmica de recuo (principalmente até 2019). Para esta situação, muito 

tem vindo a contribuir a mencionada subida do nível do mar. 

De referir que o setor da Carrasqueira, em virtude da sua maior exposição à ondulação 

dominante, apresenta uma tendência de erosão (expressa nas probabilidades de transição) 

superior ao setor da Comporta (Figura 198). A esta situação acresce o efeito induzido pela 

ocupação antrópica das margens do estuário. Contudo, nas zonas de contacto Terra-Mar da 

Carrasqueira, as interações de uso e ocupação do solo relacionadas com os ecossistemas 

de sapal refletem a importância dos arrozais abandonados (classe 004) e juncais (classe 

013) como áreas de re-colonização (Figura 199). 
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Figura 198 – Probabilidades de transição dos ecossistemas de sapal (baixo e alto) no período 2013-
2025 no setor da Comporta (1). 
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Figura 199 – Probabilidades de transição dos ecossistemas de sapal (baixo e alto) no período 2013-
2025 no setor da Carrasqueira (2).
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3.4. Conclusões preliminares 
 

Evolução histórica da paisagem do Sado e Comporta / Galé 

No Holocénico, a vegetação era essencialmente arbórea e arbustiva, alterando-se em 

função das variações climáticas (estepe fria até à floresta de pinheiro bravo e urzais de Erica 

scoparia). Na primeira metade do período Holocénico (até 6400 anos B.P) a transgressão 

flandriana provocou a inundação de vales fluviais mais ou menos encaixados e a sua 

transformação em ambientes estuarinos (casos do Carvalhal ou de Melides), e ainda a 

invasão de áreas costeiras deprimidas que evoluíram para baias abertas, como é o caso de 

Santo André. Apresentava-se, assim, um golfo aberto ao oceano, que seria influenciado por 

episódios transgressivos e regressivos. Na margem terrestre adjacente existiam florestas de 

caráter mediterrânico com dominância dos géneros Pinus sp. e Quercus sp. 

O início da segunda metade do Holocénico (de 6400 até 4000 anos B.P) é marcada pelo 

estabelecimento de barreiras arenosas que transformaram os espaços estuarinos e lagunas 

costeiras. Estas alterações, determinadas pela desaceleração do NMM, coincidiram com 

condições de maior secura e aridez. Fatores que permitiram o desenvolvimento de cordões 

arenosos e a expansão das formação de Corema album e Juniperus turbinata subsp. 

turbinata, tal como do urzal húmido de Erica erigena nas baixas fluviais da Lagoa da 

Travessa. 

Nas fases posteriores e mais próximas do presente (principalmente no último milénio), a 

atividade antropogénica potenciou as tendências impostas pelos fatores naturais com 

implicações ao nível da alteração do coberto vegetal. 

Estrutura da paisagem nos SIC ‘Estuário do Sado’ e ‘Comporta / Galé’  

A quantificação da estrutura da paisagem nos SIC ‘Estuário do Sado’ e ‘Comporta / Galé’ 

revela que a área florestal tem vindo a diminuir gradualmente a sua área de ocupação desde 

a década de 1958, como resultado de um processo de fragmentação induzido por atividades 

antropogénicas (cortes e expansão urbanística) e pragas e doenças (nemátodo do pinheiro). 

É de realçar que as florestas de resinosas se apresentam como uma das classes mais 

representativas na paisagem dos setores analisados (com destaque para o setor 2). 

Neste sentido, a mancha de pinhal, após ter atingido o seu máximo na década de 1990, foi 

diminuindo a sua área de ocupação, o que conduziu a uma expansão das zonas com 
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vegetação arbustiva e/ou herbácea. O mesmo se verifica nas florestas mistas de folhosas e 

resinosas, como consequência da plantação de eucaliptos, de pinheiro manso e da criação 

de montados mistos de sobro com pinhal. 

Do mesmo modo, as áreas agrícolas atingiram o seu máximo no ano de 1958 e a sua área 

de ocupação foi diminuindo progressivamente. Contudo, é interessante verificar que nos 

setores 1 e 3 as zonas agrícolas heterogéneas passaram a contribuiuir significativamente 

para a composição da paisagem em 2007. 

Ficou comprovado que no Estuário do Sado domina a dinâmica de recuo tanto do sapal alto 

como de sapal baixo, com diminuição da sua área de ocupação, e só de forma muito 

marginal e limitada se verifica um aumento na área ocupada pelo sapal baixo. 

A composição e configuração da paisagem nos setores analisados nos anos de 1958, 1990 

e 2007 revelam as diferenças existentes e as grandes alterações que se operaram ao longo 

do tempo. Deste modo, as paisagens dos setores analisados apresentam padrões distintos: 

no setor 1 verificou-se uma evolução para um aumento de heterogeneidade (entre 1958 e 

2007); o setor 2 evoluiu no sentido de uma maior homogeneidade (entre 1958 e 1990), e 

posteriormente a paisagem sofreu um ligeiro aumento dos níveis de fragmentação (entre 

1990 e 2007); enquanto que a paisagem do setor 3 evidenciou um aumento da sua 

diversidade. Admitindo, segundo Forman (1993), que existe um equilíbrio ecológico ótimo, 

surge a interrogação se em 1958 as caraterísticas espaciais do mosaíco da paisagem 

seriam também ecologicamente ótimas. Existindo equílibrios ecológicos em 1958, 1990 e 

2007, e sendo distintas as caraterísticas da composição e configuração da paisagem em 

cada momento, os benefícios ecológicos que em 1958 favoreciam uns fatores, em 1990 e 

2007 favoreciam necessariamente outros. A paisagem, apesar do processo de 

fragmentação sofrido durante o período analisado, evoluiu no sentido de ir ao encontro das 

caraterísticas espaciais que beneficiam ecologicamente manchas grandes, elevada 

condutividade de corredores, elevada densidade de pequenas manchas e uma grande 

extensão de fronteiras.  

Conclui-se que aplicação da metodologia quantitativa permite uma melhor caraterização e 

compreensão da estrutura, da função e da dinâmica do mosaico de ecossistemas que 

constituem a paisagem dos SIC ‘Estuário do Sado’ e ‘Comporta / Galé’. 

Dinâmica da paisagem nos SIC ‘Estuário do Sado’ e ‘Comporta / Galé’ 
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As alterações de uso e ocupação do solo analisadas para o périodo 1958-2007 seguiram um 

processo markoviano, sendo possível prever as alterações futuras, assumindo que as 

alterações ocorridas são estacionárias ao longo do tempo. Contudo, as Cadeias de Markov 

merecem algumas reservas quanto à sua utilização, visto que fatores económicos ciclícos, 

catástrofes naturais (como incêndios florestais), ou políticas de desenvolvimento específicas 

podem comprometer a referida estacionaridade fundamental para uma correta previsão 

deste tipo de modelação. A limitação das Cadeias de Markov de não incorporarem 

dimensão espacial, torna os AC como uma técnica de modelação fundamental para a 

espacialização das alterações futuras. 

A abordagem desenvolvida ao nível da dinâmica da paisagem revela-se uma ferramenta de 

planeamento territorial relevante, permitindo compreender as interações presentes e as suas 

ligações com o passado, apresentando ainda a grande vantagem de projetar tendências 

para o futuro, que, podendo não ser completamente exatas, são reflexo da dinâmica da 

paisagem. 

Análise espaciotemporal dos ecossistemas de sapal do Estuário do Sado 

Embora se confirme que o fenómeno de recuo acelerado dos sapais em todo o Estuário do 

Sado, correlacionado com a subida do nível do mar, é um fenómeno recorrente, existe no 

atual processo um dado novo, que é toda a ocupação antrópica das margens do estuário 

que não facilita o fornecimento de sedimentos e consequente expansão dos sapais para o 

interior do continente. Desta forma, as elevadas taxas de recuo do sapal verificadas neste 

estudo fazem crer que muitas das comunidades de sapal poderão desaparecer nas 

próximas décadas. 

Sendo os sapais do Estuário do Sado um dos habitats com maior biodiversidade e de 

extrema importância para diversos animais marinhos e estuarinos (e.g. garça-branca-

pequena, gaivota-de-patas-amarela, íbis-preta, colhereiro, entre outras), revela-se decisiva a 

articulação com algumas atividades humanas (Salicultura, Agricultura e Pescas 

sustentáveis), de forma a contribuir para o equilíbrio deste ecossistema. 

De facto, os sapais encontram-se entre os habitats em perigo, devido ao crescimento 

urbano, agrícola e industrial, sendo atualmente um espaço bastante mais reduzido do que 

foi no passado, devendo por isso ser protegido. 

Neste sentido, apesar de algumas limitações provocadas pela indisponibilidade de 

amostragens pormenorizadas e de conjuntos de dados geográficos de resolução elevada, 
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referentes ao regime de ondulação, velocidade e direção do vento, balanço sedimentar, 

entre outros, esta análise trouxe resultados bastante estimulantes, já que permitiu a 

perceção das tendências dos ecossistemas de sapal alto e baixo. 

Ao demonstrar essas tendências, este tipo de abordagem pode constituir uma importante 

ferramenta no apoio à decisão e, consequentemente, poderá auxiliar os gestores do 

território numa melhor definição e aplicabilidade dos IGT, na conceção e aprovação de 

futuras áreas de mitigação, prevenção e proteção. 

Conclui-se que a combinação de metodologias SIG e DR com outras emergentes, como a 

modelação com Cadeias de Markov e AC, assumem um papel relevante no contributo para 

a leitura e interpretação das dinâmicas espaciais, permitindo modelar e simular a evolução e 

reação dos territórios. Deste modo, pode constituir uma ferramenta crucial para o 

apuramento das interpretações, explicações e prospeções territoriais. 
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CAPÍTULO IV – Modelação Geo-Ecológica 

4.1. Modelo de Distribuição de Espécies (SDM) 
 

O Modelo de Distribuição de Espécies (SDM) e os mapas de adequabilidade de 

habitat resultantes são cada vez mais utilizados na gestão de recursos naturais e 

planeamento territorial. Nos últimos anos, tem-se verificado um aumento crescente da 

utilização de métodos estatísticos e de ´machine learning´ com interligação às TIG, 

com o intuito de modelar espacialmente as distribuições de espécies ou comunidades 

em função de variáveis morfométricas e ambientais (Franklin, 2009). Neste sentido, os 

SDM são frequentemente utilizados para extrapolar dados ambientais e respectivos 

processos ecológicos no espaço (Miller et al., 2004; Peters et al., 2004). O SDM é 

apenas um exemplo dentro de uma imensa diversidade de modelos, mas cada vez 

mais importantes, pois conseguem extrapolar dados de distribuição de espécies e/ou 

comunidades no espaço e no tempo, com base num modelo estatístico.  

O desenvolvimento do SDM permite relacionar as observações de ocorrências de 

espécies e/ou comunidades (podendo ser dados de presença e/ou ausência) com as 

variáveis ambientais (preditivas) que se julgam influenciar a adequabilidade do habitat 

(Ferrier et al., 2002a,b). As etapas metodológicas de um SDM consistem no 

estabelecimento de relações entre os dados georreferenciados de espécies e/ou 

comunidades com as variáveis preditivas, sendo extraídos para uma matriz de dados 

os valores das localizações das espécies/comunidades e das variáveis preditivas 

(Franklin, 1995). Posteriormente, é aplicado um método baseado em algoritmos 

estatísticos, ´machine learning´, distâncias ambientais e ´rule-based´, que analisa as 

relações entre as ocorrências de espécies/comunidades e as variáveis preditivas 

(Franklin, 1998; Guisan et al., 1999). Os parâmetros do modelo ou as funções de 

resposta são avaliados e ajustados, sendo aplicados os coeficientes ou regras de 

decisão aos mapas matriciais das variáveis preditivas, para a determinação das 

predições espaciais da distribuição de espécies/comunidades ou a adequabilidade de 

habitat (Figura 200). 
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Figura 200 – Etapas metodológicas de um SDM e produção de cartografia preditiva (adaptado 
de Franklin, 2009).  

 

De referir que a crescente utilização do SDM tem sido fortemente suportada pelo 

desenvolvimento de bases de dados digitais (nacionais e internacionais), incluindo 

informações biológicas actuais e de coleções históricas, permitindo que os dados de 

localização de espécies/comunidades e ecológicos sejam disponibilizados a inúmeros 

utilizadores. A este nível, destacam-se as seguintes Infra-Estruturas de Dados 

Espaciais: ´Global Biodiversity Information Facility (GBIF)´ (GBIF, 2014), ´Global Index 

of Vegetation-Plot Databases (GIVD) (Dengler et al., 2011), ´European Vegetation 

Survey (EVS) (IAVS, 2014), ´Banco ibérico de dados de vegetação (SIVIM)´ (SIVIM, 

2014), ´Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya (BDBC)´ (Font et al., 2014), 

´Sistema d'Informació Biodiversitat d'Andorra (SIBA)´ (CENMA, 2014) e o Sistema de 

Informação do Património Natural (SIPNAT) (ICNF, 2014c). 

Alguns SDM, e respetiva cartografia preditiva são utilizados por organizações 

governamentais (AMNH, 2014) e não governamentais (NatureServe, 2014), para a 
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avaliação e gestão de biodiversidade e criação de reservas biológicas (Rodrigues et 

al., 2004; Kremen et al., 2008; Thorn et al., 2009; Diaz-Gomes et al., 2013), gestão e 

restauro de habitat (Carroll et al., 2003; Hirzel et al., 2004; Martínez-Meyer et al., 

2006), planos de ação de conservação de espécies e habitats (López-López et al., 

2007; Newton-Cross et al., 2007; Carroll & Johnson, 2008; Thomaes et al., 2008), 

análise de viabilidade de populações (Akçakaya et al., 2004; Henle et al., 2004; 

Kindvall & Bergman, 2004), avaliação de riscos ambientais (Wu & Smeins, 2000; 

Burgman et al., 2005; Wisz et al., 2008a), gestão de espécies invasoras (Peterson & 

Vieglais, 2001; Peterson, 2003; Andersen et al., 2004; Broennimann & Guisan, 2008; 

Meentemeyer et al., 2008; Ibáñez et al., 2009; Jiménez-Valverde et al., 2011; Gutierres 

et al., 2011), modelação de comunidades e ecossistemas (Franklin, 2002; Franklin et 

al., 2005; Syphard et al., 2007; Xu et al., 2007; Scheller et al., 2008; Mücher, 2009; 

Gutierres et al., 2014b) e predição dos efeitos das alterações climáticas nas espécies 

e ecossistemas (Heikkinen et al., 2006; Midgley et al., 2006; Thuiller et al., 2006; Keith 

et al., 2008; Lawler et al., 2009). 

Na presente dissertação assume particular destaque a utilização do SDM ao nível da 

avaliação e gestão da paisagem. As ações de gestão, conservação e restauro 

ecológico de habitats à escala regional requerem uma avaliação da biodiversidade, 

isto é, um conhecimento da distribuição das espécies, comunidades, riqueza de 

espécies ou outros atributos ao nível da comunidade na paisagem. A adequabilidade 

de habitat apresenta-se como um contributo fundamental para a definição de áreas 

especiais de conservação, para a avaliação de perigos e ameaças e para a definição 

de cenários de referência (ótimo ecológico que corresponderá à VNP).  

 

4.2. Bases Ecológicas do Modelo de Distribuição de Espécies (SDM) 
 

Existem diversas teorias ecológicas relacionadas com as distribuições de espécies, 

diversidade de espécies e estrutura das comunidades, que podem ser relevantes para 

o SDM; contudo a discussão centra-se no conceito de nicho ecológico (Austin & Smith, 

1989; Austin, 2002; Guisan & Thuiller, 2005; Araújo & Guisan, 2006; Kearney, 2006; 

Soberón, 2007; Hirzel & Le Lay, 2008; Jiménez-Valverde et al., 2008; De Cáceres et 

al., 2011). 

O conceito de nicho ecológico de uma espécie evoluiu ao longo do tempo e tem várias 

interpretações (Chase & Leibold, 2003). Grinnell (1917a) define nicho como “as 
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condições ecológicas necessárias para que uma espécie subsista sem imigração”. 

Elton (1927) enuncia nicho como “o papel funcional desempenhado por uma espécie 

em determinado ecossistema/comunidade biótica”. Trata-se portanto do conceito de 

nicho funcional. 

Hutchinson (1987) define nicho como “(...) o hipervolume definido pelas dimensões 

ambientais dentro do qual uma espécie pode sobreviver e reproduzir.”. Hutchinson 

distingue ainda nicho fundamental (fisiológico ou potencial), definido como a resposta 

das espécies ao ambiente (recursos) na ausência de interações bióticas (competição, 

predação, facilitação), de nicho realizado (ecológico, actual), como sendo as 

dimensões ambientais onde as espécies atualmente ocorrem e podem sobreviver e 

reproduzir, incluindo os efeitos das interacções bióticas. O biótopo compreende o todo 

intervalo de condições ambientais que ocorrem numa determinada área geográfica 

(Austin & Smith, 1989; Austin, 2002; Chase & Leibold, 2003). Portanto, Hutchinson 

define biótopo como o ambiente realizado, e o nicho realizado como o cruzamento do 

nicho fundamental e o biótopo.  

A cada eixo do hiperespaço ambiental corresponderá uma dimensão que representa 

uma determinada condição ambiental (radiação solar, humidade) ou um recurso (taxa 

de nitrogénio no solo, percentagem de água no solo, número de presas). O número 

total de eixos corresponderá à dimensão do (hiper)espaço ambiental (Figura 201). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 201 – Conceito de Nicho Ecológico de Hutchinson: Nicho Fundamental e Realizado 
(adaptado de Franklin, 2009). 
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Atualmente, analisa-se a dinâmica do nicho ecológico em termos da sua deslocação a 

qualquer alteração na posição do nicho fundamental ou realizado, e da manutenção do 

nicho quando se mantém relativamente inalterado ao longo do tempo (Silvertown, 

2004; Pearman et al., 2008). 

O hipervolume de Hutchinson sugere a existência de múltiplos fatores causais nas 

distribuições de espécies, sendo isso destacado operacionalmente no SDM, onde 

normalmente são utilizadas múltiplas variáveis ambientais preditivas. Em contraste, 

algumas abordagens teóricas de nicho ecológico por vezes apenas se referem a 

alguns recursos, requisitos ou fatores limitantes (Pulliam, 2000; Chase & Leibold, 

2003). 

Recentemente, tem sido debatida qual a relação do conceito de nicho ecológico e do 

SDM. Neste sentido, coloca-se a questão: o que é realmente modelado, o nicho 

fundamental, o nicho realizado ou a probabilidade de utilização do habitat? Diversos 

estudos identificam o nicho realizado como o resultado do SDM (Austin, 2002; Thuiller 

et al., 2004; Guisan & Thuiller, 2005), porque são utilizados no processo de modelação 

os dados atuais de ocorrência das espécies ou comunidades e, consequentemente, o 

modelo extrapola no espaço geográfico as condições associadas à abundância e 

ocorrência de espécies ou comunidades no hipervolume ambiental (Randin et al., 

2006). Deste modo, quando o nicho realizado descrito pelo modelo estatístico é 

explicitado no espaço geográfico, representa a distribuição potencial ou 

adequabilidade de habitat (Araújo & Guisan, 2006; Soberón, 2007). 

Neste sentido, os modelos de adequabilidade de habitat apresentam-se como modelos 

baseados na teoria do nicho que descrevem ou prevêem a adequabilidade ambiental 

ao longo de gradientes ambientais, ou numa área geográfica específica (Hirzel et al., 

2006; Ray & Burgman, 2006; Hirzel & Le Lay, 2008). Os locais com adequabilidade 

ambiental são frequentemente interpretados como áreas de distribuição potencial para 

uma determinada espécie ou comunidade. Deste modo, quando estes modelos são 

utilizados no espaço geográfico podem ser designados como ‘Predictive habitat 

distribution models’ (Guisan & Zimmermann, 2000) e ‘Spatially explicit habitat 

suitability models’ (Rotenberry et al., 2006). 

Por último, ao aplicar o conceito de nicho ecológico na modelação da distribuição de 

espécies ou comunidades, sem incluir elementos dinâmicos, um pressuposto 

subjacente é de que as espécies ou comunidades estão em (quase) equilíbrio com as 

condições ambientais atuais, e que a distribuição e adequabilidade observada é 
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indicativa dos recursos, requisitos e tolerâncias ambientais. Guisan & Zimmermann 

(2000) e Austin (2002) discutem as limitações desta condição inerente ao SDM, e 

referem que a mesma deverá ser tida em  consideração na interpretação do processo 

de modelação. Nesta perspetiva, Leathwick (1998) acrescenta que algumas espécies 

ainda podem estar em processos de adaptação a habitats (refúgios) após o último 

máximo glacial. 

 

4.3. Fatores que controlam o Modelo de Distribuição  de Espécies 
(SDM) 
 

Austin (2002) descreve os tipos de fatores que afetam a distribuição de espécies ou 

comunidades, e distingue fatores próximais (causais) de fatores distais (´proxy´ ou 

substitutos). Os fatores distais estão relacionados com os fatores próximais e, por 

conseguinte, correlacionados com a distribuição das espécies ou comunidades. 

Franklin (2009) refere uma maior facilidade na medição ou observação dos fatores 

distais face aos próximais. Por exemplo, a disponibilidade de um determinado 

nutriente mineral na zona de raiz de uma planta pode representar um fator próximal 

relacionado com o crescimento vegetativo, enquanto os fatores distais relacionados 

com a disponibilidade de nutrientes poderão incluir caraterísticas como a textura do 

solo, pH ou, a um nível mais geral, o tipo de solo. 

Austin (1980) distingue ainda fatores de gradiente direto (com um efeito fisiológico 

direto (pH, temperatura)) de gradientes de recursos (variáveis que são utilizadas ou 

consumidas (água, luz, nutrientes)). Por outro lado, os gradientes de fatores indiretos, 

sem efeito direto na distribuição de espécies ou comunidades são, por isso 

consideradas variáveis distais (latitude, longitude, altitude, declive ou exposição). 

Idealmente, as variáveis que descrevem os gradientes diretos e de recursos deverão 

sempre ser utilizadas como variáveis preditivas no SDM. No entanto, quando apenas 

estão disponíveis as variáveis que descrevem gradientes indirectos, é fundamental 

não extrapolar os resultados do modelo para além do intervalo das condições de base 

utilizadas para o desenvolvimento do modelo. Além disso, não há qualquer explicação 

teórica para a forma de uma curva de resposta da espécie ou comunidade num 

gradiente indirecto (Austin, 2007). 
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Para além dos tipos de fatores que afetam a distribuição de espécies (abióticos, 

bióticos, recursos, diretos e indirectos), a forma que as funções de resposta assumirão 

ao longo de gradientes ambientais deverão ser igualmente explicitadas, quais as 

variáveis que são determinantes na distribuições de espécies ou comunidades. 

Segundo Guisan et al. (2006), um dos primeiros passos na construção de modelos 

preditivos de distribuição consiste na definição de um modelo concetual que exprima 

as relações entre as espécies ou comunidades e as variáveis ambientais. A seleção 

de variáveis candidatas a incluir no SDM é muitas vezes suportada em conhecimento 

empírico (Hirzel & Le Lay, 2008). Surgem algumas questões preliminares que deverão 

ser analisadas. Devem os fatores ou as variáveis ambientais que determinam a 

distribuição de espécies e comunidades ser sempre definidos caso a caso? Existem 

algumas generalizações empíricas que podem ser aplicadas ao SDM para todas as 

espécies ou para diferentes comunidades vegetais? Efetivamente, são vários os 

modelos concetuais que descrevem múltiplos fatores ambientais que controlam as 

distribuições de espécies ou comunidades vegetais. 

As condições climáticas têm vindo a desempenhar um papel primário na definição de 

modelos concetuais ao nível das limitações na distribuição de espécies e de padrões 

da vegetação (Grinnell, 1917b; Köppen, 1923; Holdridge, 1947; Gaston, 2009). Neste 

sentido, Woodward (1987) discute os efeitos fisiológicos do clima no crescimento das 

plantas e sua sobrevivência, nomeadamente através dos controlos climáticos sobre os 

regimes de temperatura, humidade e radiação solar.  

Guisan & Zimmermann (2000) consideram os gradientes de recurso (nutrientes, água, 

radiação fotossinteticamente activa (PAR)) e o os gradientes diretos (temperatura) 

como os quatro gradientes que controlam as distribuições das espécies e 

comunidades vegetais. 

Franklin (1995) também descreve modelos concetuais de distribuição de espécies 

florísticas, em que os fatores climáticos, topográficos e substrato geológico interagem 

para controlar os principais regimes ambientais. 

Na Figura 202 são descritos os quatro principais regimes ambientais que controlam a 

distribuição geográfica do nicho fundamental (distribuição potencial), os processos 

bióticos e interações (dispersão, competição, predação, facilitação e mutualismo) que 

determinam o nicho realizado, e as perturbações que influenciam a distribuição actual 

de espécies e comunidades (Franklin, 2009). 
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Os modelos SDM que incorporam variáveis ambientais a múltiplas escalas, e.g, a 

topografia, propriedades dos solos, estrutura da vegetação e variáveis climáticas, 

descrevem com mais precisão a distribuição de espécies ou comunidades. 

Mackey & Lindenmayer (2001) definiram uma hierarquia ecológica de processos, 

identificando cinco níveis hierárquicos de escalas espaciais que definem a 

disponibilidade e distribuição dos recursos ambientais primários (calor, luz, água e 

nutrientes minerais) (Tabela 71). 

 

 

Figura 202 – Modelo concetual dos fatores ambientais que controlam os regimes ambientais 
primários e que circunscrevem o nicho fundamental; modificado por fatores bióticos e dinâmica 
temporal, resultando na distribuição atual das espécies e comunidades vegetais (adaptado de 

Franklin, 2009). 

 



 

Capítulo IV | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios 
Estuário do Sado e Comporta/Galé  

465 

 

Pearson & Dawson (2003) desenvolvem igualmente uma estrutura hierárquica para as 

escalas a que os fatores ambientais afetam a distribuição de espécies e comunidades, 

com referência às extensões espaciais a que esses fatores operam (Tabela 72). Está 

implícito que os fatores que operam sobre grandes extensões normalmente variam de 

forma gradual no espaço, sendo representados por um grão mais grosseiro e vice-

versa. 

Deste modo, é sugerido que os modelos baseados em variáveis climáticas apenas são 

utilizados para descrever as distribuições de espécies a uma escala macro, e ainda na 

predição da distribuição potencial futura em função de cenários de alterações 

climáticas. 

Tabela 71 – Escalas espaciais dos recursos ambientais e escala de resposta dos organismos 
biológicos num quadro hierárquico que relaciona o comportamento distribucional das espécies 

com os modelos de distribuição espacial (adaptado de Mackey & Lindenmayer, 2001). 

Recursos Ambientais Organismos 

Global (Temperatura) Espécies 
Meso (Geologia) Espécies 

Topografia População 
Micro (densidade de copa) Grupo 
Nano (mancha de solos) Individual 

 

Tabela 72 – Estrutura hierárquica dos fatores ambientais que afetam a distribuição de espécies 
e comunidades no espaço geográfico e os respectivos domínios de escala expressos em 

extensão espacial (adaptado de Pearson & Dawson, 2003). 

Fator 
Ambiental 

Extensão Espacial 

Global  
(> 10000Km 

Continental 
(2000- 

10000 Km) 

Regional 
(200-

2000Km) 

Paisagem 
(10-200Km) 

Local  
(1-10Km) 

Sítio  
(10-

1000m) 

Micro  
(< 10 m) 

Climático X X X     
Topográfico   X X X   
Uso do Solo    X X X  
Tipo de Solo     X X  

Interações 
Bióticas 

    X X X 

 

Os modelos de distribuição de espécies ou comunidades a uma escala de maior 

pormenor, quando baseados apenas em variáveis preditivas de macro-escala, não 

apresentam um bom desempenho, sendo necessário incorporar os fatores que atuam 
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a escalas mais finas (Pearson et al., 2002). Devido à importância da morfologia do 

terreno nos balanços radiativos e de humidade, tal como o seu papel ao nível do 

substrato pedológico (na determinação de gradientes e disponibilidade de nutrientes 

minerais), o SDM que inclua fatores edáficos e topográficos apresenta um melhor 

desempenho do que o SDM baseado apenas em fatores climáticos (Coudun et al., 

2006; Coudun & Gégout, 2007). Atualmente, são poucos os estudos que abordam 

direta e detalhadamente as questões de seleção dos fatores adequados ao SDM e de 

escala espacial.  

Os modelos concetuais dos fatores que afetam a distribuição de espécies e 

comunidades, conforme expresso na Figura 202, são o ponto de partida para qualquer 

SDM. Segundo Barrows et al. (2005), pode ser necessário desenvolver modelos 

concetuais mais detalhados e que analisem situações particulares, para estabelecer 

de forma mais pormenorizada as relações entre as ocorrências das espécies ou 

comunidades e as variáveis preditivas. No entanto, mesmo nos casos de modelos 

concetuais detalhados, tal facto não assegura que os dados de fatores próximais 

estejam disponíveis sob o formato de cartografia temática. Contudo, um modelo 

concetual pode auxiliar na identificação das variáveis preditivas mais apropriadas ou 

substitutas. Num modelo concetual que inclua a radiação solar potencial, esta poderá 

assumir-se de forma mais efetiva como uma variável próximal na modelação da 

distribuição de espécies ou comunidades, em detrimento de variáveis derivadas do 

terreno, como o declive e a exposição (Franklin, 2009). Além disso, a função de 

resposta a determinar pode ser diferente dependendo se é utilizada uma medida de 

um gradiente direto ou indireto. Finalmente, um SDM poderá assumir uma maior 

transversalidade no espaço ou no tempo se forem utilizadas variáveis preditivas 

próximais. 

 

4.4. Desenho Amostral  

4.4.1. Fundamentos do Desenho Amostral 
 

O objetivo estatístico do processo de amostragem é proceder a estimativas. A 

amostragem é o processo pelo qual as unidades (amostra) dentro de uma 

determinada população são selecionadas para estimar a média de uma variável da 

população (e.g. abundância, biomassa) (Ruxton & Colegrave, 2006). No entanto, o 

objetivo do SDM é a deteção de relações de espécies/comunidades com habitats, e 
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não a estimação do tamanho da população. No contexto do SDM, tem especial 

interesse a estimação da extensão (limites) da variável resposta no espaço geográfico, 

ou seja, o seu valor em locais não amostrados (por interpolação espacial). Deste 

modo, o desenho experimental deverá ser definido de acordo com o tipo de dados a 

modelar com recurso a SDM.  

Normalmente, os dados georreferenciados utilizados no SDM provêm de observações 

de campo (e.g. inventários fitossociológicos), podendo ser baseadas num desenho 

experimental probabilístico, desenho experimental não probabilístico (intencional) 

(Figura 203), ou ainda num desenho oportunista (assente num conjunto de 

observações proveniente de coleções de história natural). 

 

Figura 203 – Modelo concetual de um desenho amostral. 

Num esquema de amostragem probabilística, cada unidade na população tem uma 

probabilidade (maior do que zero) de ser selecionada para a amostra, e esta 

probabilidade pode ser determinada com precisão. Envolve uma seleção aleatória e 

cada unidade amostral tem diferentes probabilidades de seleção. De referir que a 

amostragem simples aleatória sem reposição pode fornecer estimativas imparciais da 

média ou variância da população. Deste modo, nos domínios das ciências da 

vegetação, o esquema de amostragem probabilística assume particular importância, 

nomeadamente na implementação de amostragens estratificadas ou sistemáticas.  



 

Capítulo IV | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios 
Estuário do Sado e Comporta/Galé  

468 

 

A estratificação é o processo pelo qual é efetuada uma categorização da população 

em termos espaciais ou temáticos, em que as unidades amostrais incluídas no mesmo 

estrato são similares (Bourgeron et al., 2001). Deste modo, amostragem estratificada 

aplica-se quando a população encerra uma série de categorias distintas, onde o 

desenho amostral pode ser organizado de acordo com essas categorias em diferentes 

estratos. Cada estrato é amostrado como uma sub-população independente, nos quais 

os elementos individuais podem ser escolhidos aleatoriamente (Figura 204). Neste 

particular, a amostragem aleatória estratificada é frequentemente utilizada para a 

inventariação do coberto vegetal (Theobald et al., 2007). Os estratos normalmente são 

definidos com recurso a cartografia temática de variáveis ambientais (e.g. solos, 

topografia), e que estejam relacionadas com as distribuições de espécies e 

comunidades vegetais. De notar que, podem ser combinadas diversas variáveis 

ambientais na definição das classes de amostragem (Franklin et al., 2001). Portanto, 

as amostras podem ser estratificadas geograficamente para que todas as regiões 

sejam amostradas de forma adequada, ou para que se possa combinar critérios 

geográficos e ambientais. Os mapas de adequabilidade de habitat, resultantes de 

SDM preliminares, também têm sido utilizados como uma forma de estratificação da 

amostra (Engler et al., 2004; Edwards et al., 2005). 

Uma amostragem aleatória estratificada pode ser ainda baseada na alocação 

proporcional (também conhecida por ´Proportional random-stratified sampling´) de 

amostras entre estratos (proporcionais à área do estrato, onde é expectável que os 

estratos maiores apresentem maior variância). 
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Figura 204 – Amostragem estratificada aleatória. 

 

No entanto, na amostragem aleatória estratificada proporcional são assumidas 

amostras aleatórias para estratos de grande dimensão e nenhuma para estratos muito 

pequenos. Na presença de estratos mais pequenos e raros, é mais apropriada a 

utilização de uma amostragem aleatória estratificada com distribuição equitativa de 

amostras entre estratos (também conhecida por ´Equal random-stratified sampling´) 

(com igual repartição do esforço de alocação em todos os estratos sem considerar o 

seu tamanho). 

A amostragem sistemática é um processo de amostragem probabilístico não aleatório, 

onde o critério de probabilidade é estabelecido através da aleatorização da primeira 

unidade amostral. Num processo sistemático, a unidades amostrais são selecionadas 

a partir de um esquema rígido e preestabelecido de sistematização (de acordo com 

uma malha regular), com o propósito de cobrir a população em toda sua extensão, a 

fim de obter um modelo sistemático simples e uniforme (Figura 205). 
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Figura 205 – Amostragem sistemática. 

Uma variante da amostragem sistemática é a realização de transectos, onde a 

população-alvo é organizada de acordo com um esquema de ordenação, sendo em 

seguida selecionados elementos em intervalos regulares através dessa lista ordenada 

(Figura 206). 

 

Figura 206 – Amostragem sistemática por transectos (adaptado de Lewis et al., 2009). 

 

bb))  TTrraannsseeccttoo  ddee  ccoorrrreeddoorr   ccoonntt íínnuuoo  

AAmmoossttrraaggeemm  

AAllgguunnss  pprroocceeddiimmeennttooss  ddee  
aammoossttrraaggeemm  rreeqquueerreemm  oo  rreeggiissttoo  ddaa  
eessttrruuttuurraa  vveerrttiiccaall  ddoo  ccoobbeerrttoo  vveeggeettaall  

CCaaddaa  uunniiddaaddee  aammoossttrraall  ((ee..gg..  áárreeaass  mmíínniimmaa))  eessttáá  aaddjjaacceennttee  àà  uunniiddaaddee  sseegguuiinnttee  nnuumm  ccoorrrreeddoorr  ccoonnttíínnuuoo  cc))  TTrraannsseeccttoo  ddee  ccoorrrreeddoorr   ddeessccoonntt íínnuuoo  

44    uunniiddaaddeess  aammoossttrraaiiss  eemm  ccaaddaa  ppoonnttoo  ddee  aammoossttrraaggeemm  

aa))  TTrraannsseeccttoo  ccoonnsstt ii ttuuííddoo  ppoorr   ppoonnttooss  ddee  aammoossttrraaggeemm  

LLiinnhhaa  ddoo  ttrraannsseettoo  
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Destacam-se os transectos de gradiente dirigido (também conhecidos por ´Gradient 

directed transects´ ou ´Gradsects´) (vide Figura 206b), que consistem na concentração 

do esforço de amostragem em sub-áreas consideradas representativas de uma 

determinada região, permitindo a comparação de gradientes e caraterísticas 

ambientais dos transectos para toda a área de estudo (Gillison & Brewer, 1985; Austin 

& Heyligers, 1989, 1991; Margules & Austin, 1994; Wessels et al., 1998). 

Esta abordagem é baseada no pressuposto de que a estratificação da amostra ao 

longo de gradientes ambientais irá possibilitar a localização da maioria das espécies, 

bioindicadores e comunidades vegetais existentes num determinado território, num 

número considerado adequado. Na amostragem em ´Gradsect´, todos os estratos são 

amostrados pelo menos uma vez, em que os estratos de maior dimensão são 

amostrados proporcionalmente. No entanto, conforme mencionado, as entidades raras 

para serem amostradas de forma adequada poderão exigir a alocação adicional de 

amostras nos estratos mais pequenos e raros. 

A amostragem não probabilística é qualquer método de amostragem onde alguns 

elementos da população não têm hipótese de seleção (estes são muitas vezes 

referidos como ‘out of coverage' ou 'undercovered'), ou onde a probabilidade de 

seleção não pode ser determinada com precisão. Assim, dado que a seleção de 

elementos é não aleatória, a amostragem não probabilística não permite a estimativa 

dos erros de amostragem. 

No que respeita aos SDM aplicados a comunidades vegetais qual será o melhor 

esquema de amostragem? Sistemático, aleatório, estratificado aleatório...?  

Hirzel et al. (2001) referem que a amostragem sistemática confere uma maior precisão 

no SDM de espécies e comunidades. Por outro lado, nas simulações desenvolvidas 

por Reese et al. (2005) ficou provado que a amostragem aleatória estratificada com 

distribuição equitativa de amostras entre estratos (´Equal random-stratified sampling´) 

produz melhores resultados comparativamente ao desenho amostral sistemático, 

considerando que este último foi baseado num menor tamanho da amostra, daí a sua 

menor precisão.  

Edwards et al. (2006) desenvolveram uma rigorosa comparação de desenhos 

amostrais, baseada em dados independentes, diferentes dimensões da amostra e 

prevalências, onde concluíram que o SDM dão resultados mais consistentes num tipo 

de desenho probabilístico. 
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Parece claro que a escolha do tipo de desenho amostral depende do tipo de espécie a 

amostrar, do seu grupo taxonómico (fauna ou flora) e do conhecimento da área de 

estudo. Neste sentido, pode-se considerar que o esquema de amostragem 

probabilística, nomeadamente do tipo ´Equal random-stratified sampling´, é o mais 

comum e adequado para aplicação no SDM ao nível das comunidades vegetais. 

Além do tipo de amostragem a implementar (probabilística versus não probabilística), 

é igualmente fundamental considerar as questões relacionadas com a dimensão da 

amostra, prevalência, resolução da amostra (grão) e a extensão geográfica. 

 

4.4.2. Dimensão e distribuição amostral  
 

Regra geral, em qualquer SDM coloca-se a seguinte questão: qual é a dimensão e 

densidade da amostra adequada? Dever-se-á considerar o maior número de dados 

possível? 

Segundo diversos autores, a dimensão da amostra está positivamente correlacionada 

com o desempenho do SDM (Cumming, 2000a; Hirzel & Guisan, 2002; Reese et al., 

2005). No entanto, alguns estudos demonstram a necessidade de utilização de 50 a 

100 observações de presença para que os modelos apresentem um desempenho 

aceitável (Stockwell & Peterson, 2002; Kadmon et al., 2003; Loiselle et al., 2008). 

Franklin (2009) refere que para a obtenção de bons modelos preditivos o tamanho da 

amostra deverá variar entre 100 e 500 observações. No entanto, algumas técnicas de 

modelação parecem requerer poucas observações (perto de 30) para produzir 

resultados satisfatórios (Elith et al., 2006; Kremen et al., 2008; Wisz et al., 2008b).  

Coudon & Gégout (2007) testaram SDM com base no método de regressão logística, e 

concluíram que são necessárias pelo menos 50 observações de presença para 

estimar com precisão as respetivas funções resposta. Contudo, estes estudos 

comparativos analisam apenas a dimensão mínima da amostra, a necessária para o 

SDM baseado em dados de presença. 

Visto o SDM ser desenvolvido numa base estatística de regressão múltipla ou 

concetualmente semelhante, existem métodos formais e heurísticos (também 

conhecidos por ´rules of thumb´) para determinar a dimensão da amostra adequada. 

Segundo Quinn & Keough (2002), uma dessas regras assenta no pressuposto que a 

dimensão da amostra seja 20 vezes o número de variáveis do modelo, ou 40 vezes, 
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no caso da seleção de variáveis ´stepwise´ na regressão. Contudo, o número absoluto 

da amostra poderá ser menos importante do que ter observações bem distribuídas em 

todos os biótopos caraterísticos presentes no território em estudo. Esta é a definição 

de representatividade, numa perspetiva de variabilidade ecológica das comunidades 

no espaço geográfico, que é o objetivo e a razão principal da aplicação da 

amostragem estratificada (Kadmon et al., 2003). 

 

4.4.3. Prevalência da amostra  
 

Na tentativa de distinguir a preferência de habitat com base nos dados de presença e 

ausência, qual é a proporção ideal de presença e ausência (prevalência ou frequência) 

na amostra? Alguns autores sugerem 1:1 (Fielding & Bell, 1997; Reese et al., 2005; 

Jiménez-Valverde et al., 2009). McPherson et al. (2004) demonstraram que a 

prevalência com valor 1 produz um equilíbrio ideal entre erros de omissão e comissão 

no SDM. No entanto, outros estudos demonstram que a precisão dos modelos 

aumenta com a inclusão da raridade de espécies na amostra (Segurado & Araújo, 

2004), sendo estas independentes face à manipulação da prevalência da amostra 

(Franklin et al., 2009), sugerindo, deste modo, que as espécies raras (bioindicadores) 

podem ser especialistas de nicho com padrões de predição de ocorrência mais 

elevados em função de gradientes ambientais. 

Contudo, o efeito da prevalência de espécies ou comunidades pode ser distinta nos 

métodos de modelação baseada em dados de presença/ausência ou apenas de 

presença. No caso de métodos baseados em dados de presença, a prevalência da 

amostra está sob o controlo do investigador e apresenta-se como uma função do 

número de locais ´background´. Alguns desses métodos de presença requerem uma 

amostra de observações que caraterizem o intervalo de condições ambientais 

encontradas na área de estudo (Phillips et al., 2009). Numa amostragem aleatória 

estratificada, todos os locais referentes a pseudo-ausências, ou todos os locais (pixéis) 

podem ser utilizados para representar o ambiente disponível, conhecido como 

´background´. Deste modo, ao gerar uma amostra aleatória de locais ´background´ 

para complementar os dados de presenças, pode ser necessário um elevado número 

de locais ´background´ para descrever a variação da extensão total do território em 

análise, ou seja, requerer várias ordens de magnitude superiores ao número de 

presenças (Manly et al., 2002; Phillips & Dudík, 2008). 
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Tem sido sugerido que a inclusão de observações ´background´ para além dos limites 

de distribuição hipotética das espécies ou comunidades se traduz em SDM com maior 

precisão (Chefaoui & Lobo, 2008; Le Maitre et al., 2008). É especialmente válido 

quando o objetivo da modelação preditiva se centra na distribuição potencial de 

espécies invasoras (Gutierres et al., 2011) ou de espécies e comunidades face a 

cenários de alterações climáticas. Além de que esta estratégia estima melhor as 

curvas de resposta de espécies ou comunidades (Thuiller et al., 2004). Por outro lado, 

um SDM preliminar pode ser desenvolvido com base em presenças e, em seguida, as 

observações ´background´ poderão ser selecionadas a partir das áreas com 

adequabilidade de habitat abaixo de um determinado limiar (´threshold´) de 

adequação. No entanto, tem sido fortemente advertido que as observações 

´background´ devem localizar-se em áreas onde seja razoável amostrar a presença ou 

ausência de determinadas espécies ou comunidades, e não em áreas improváveis 

(Elith & Leathwick, 2009; Phillips et al., 2009). 

A seleção de pontos de pseudo-ausências, que são ecologicamente dissimilares dos 

dados de presença, resultam em modelos que determinam uma maior extensão das 

áreas de adequabilidade de habitat, ou seja, aumentam a incidência de falsos 

positivos (também conhecida por ´over-prediction´) (Chefaoui & Lobo, 2008). 

 

4.4.4. Resolução da amostra (grão) e a extensão geo gráfica 
 

Geralmente, as espécies e comunidades são amostradas por áreas (e.g. área mínima 

de acordo com o método fitossociológico), sendo estas pequenas relativamente à 

extensão da área de estudo. Ao nível concetual estas áreas são tratadas como pontos, 

remetendo para o conceito de entidade ou de objetos geográficos e, na prática, os 

locais inventariados são georeferenciados num SIG (sem possibilidade de cálculo de 

áreas). No entanto, pode ser mais apropriado tratar os pontos como áreas, quando o 

seu tamanho é superior à resolução (grão) dos mapas das variáveis preditivas 

utilizadas no processo de modelação. 

Coloca-se então uma questão fundamental: os pontos de amostragem representam 

adequadamente os gradientes ambientais presentes na área em estudo? A extensão 

da área de estudo, a sua relação com as espécies ou comunidades e com os 

gradientes ambientais irá afectar o modo como a teoria do nicho ecológico descreve a 

relação estimada entre as suas distribuições e as variáveis ambientais preditivas. 
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Kadmon et al. (2003) demonstra que o SDM é afetado positivamente pelo grau em que 

as espécies e comunidades e sua amplitude ambiental são abrangidas pela 

amostragem no sub-espaço de condições do seu nicho ecológico. Austin & Meyers 

(1996) defendem que a inclusão de dados de ausências, para além do intervalo de 

condições ambientais onde as espécies e comunidades ocorrem, pode conduzir a 

problemas de má especificação (também conhecida por ´misspecification´) das curvas 

de resposta, sendo recomendado a sua remoção do processo de modelação. Por 

outro lado, é um facto que os modelos estatísticos têm a capacidade de ajustar zeros 

extremos (Oksanen & Minchin, 2002). Portanto, a inclusão de observações bem 

distribuídas no espaço geográfico, tal como a extensão dos gradientes ambientais 

encontrados na área de estudo, incluindo observações que definam os limites de 

variação, é fundamental quando se pretende extrapolar um SDM para diferentes locais 

ou no tempo. No entanto, se o objetivo for a aferição da adequabilidade de habitat ou 

da distribuição potencial dentro de uma área específica, é possível desenvolver SDM 

correlativos, ou seja, em que são calibrados apenas por uma parte da amplitude total 

de variação das espécies e comunidades. Neste caso, a forma das curvas de resposta 

não coincidirá com o que seria previsto a partir da teoria do nicho ecológico (Franklin, 

2009). 

 

4.5. Validação do Modelo de Distribuição de Espécie s (SDM) 
 

A valiação do SDM centra-se na avaliação sua da sua capacidade preditiva, sendo 

considerada a medida mais importante no seu processo de validação. Contudo, o 

realismo ecológico, o padrão espacial do erro e a aceitação do modelo pela 

comunidade científica são igualmente critérios de avaliação fundamentais. Portanto, a 

validação significa que um modelo é aceitável para a utilização pretendida quando 

cumpre os requisitos de desempenho especificados (Rykiel, 1996). Porém, os 

requisitos de desempenho do SDM podem ser de difícil especificação ou quantificação 

e, deste modo, todos os modelos simplificam a realidade e apresentam erros de 

predição (Barry & Elith, 2006). Deste modo, quando os modelos pretendem fornecer 

determinadas respostas, deverá ser tida em consideração a natureza espacial das 

predições e os erros associados às mesmas. Os erros de predição no SDM podem 

advir de dados erróneos ou de erros na especificação do modelo (Barry & Elith, 2006). 
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Na fase de avaliação dos modelos, diversos critérios poderão ser utilizados para a 

validação dos ´outputs´ do SDM (Morrison et al., 1998). Estes critérios podem ser 

aplicados em diferentes fases do processo de modelação, ou seja, ao nível da 

formulação concetual, formulação estatística e calibração do modelo, bem como nas 

etapas de avaliação subsequentes. Geralmente, os critérios de avaliação e a incerteza 

do modelo centram-se nos erros decorrentes da especificação do modelo (ao nível da 

identificação das variáveis preditivas corretas e estimação dos parâmetros). Contudo, 

no SDM, também merece especial atenção a incerteza resultantes de erros nos dados. 

Franklin (2009) refere que o conhecimento insuficiente acerca dos fatores 

determinantes na distribuição das espécies e comunidades, ou a inexistência de dados 

geográficos que representem esses fatores, se apresenta como uma das mais 

importantes fontes de erro. 

 

4.5.1. Dados utilizados na validação do Modelo de D istribuição de 
Espécies (SDM) 
 

A melhor forma de validação do SDM (e dos modelos de previsão em geral) é 

suportada na utilização de dados independentes, ou seja, dados que não são 

aplicados na estimação dos parâmetros ou no ajustamento do modelo (Fielding & Bell, 

1997; Barry & Elith, 2006). O recurso ao mesmo conjunto de dados para a calibração e 

validação do SDM designa-se re-substituição (Fielding & Bell, 1997; Franklin, 1998), e 

tende a sobrestimar o desempenho preditivo do modelo para novas observações 

(Edwards et al., 2006). Normalmente, nos trabalhos de modelação preditiva são 

utilizados dados independentes para a fase validação (Franklin, 2002; Phillips et al., 

2006; Gutierres et al., 2011), ou são baseados na recolha de novos dados de acordo 

com um determinado desenho amostral (Fielding & Bell, 1997). No entanto, muitas 

vezes não é viável a recolha de novos dados. Nesta situação, no processo de 

validação do SDM é frequente particionar os dados (Guisan & Zimmerman, 2000), 

sendo uma parte utilizada para a calibração do modelo, designados como dados de 

treino, e a outra parte utilizada para a validação das predições, designados como 

dados de validação (Smith, 1994; Miller & Franklin, 2002). Fielding & Bell (1997) e 

Verbyla & Litvaitis (1989) discutem a partição dos dados no SDM e a diversidade de 

métodos utilizados para o efeito. Estes autores sugerem a aplicação da regra descrita 

por Huberty (1994) para determinar a partição ideal dos dados de treino e validação 

para os modelos de presença/ausência. A proporção de dados de validação deverá 
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ser determinada por 1/(1 + ST − 1	), onde T é o número de variáveis preditivas. Deste 

modo, se houver duas variáveis preditivas, o rácio de dados de treino:validação deve 

ser de 50:50; se forem cinco, será de 67:33, e se foram muitas (>10), deverá ser de 

75:25. Contudo, em muitos casos, dada a escassez de dados de distribuição de 

espécies e comunidades e o elevado número potencial de variáveis explicativas, todas 

as observações disponíveis são necessárias para a estimação dos modelos. Outra 

abordagem geralmente utilizada na partição dos dados para a validação do SDM é a 

amostragem com substituição (também conhecida por ´bootstrap sampling´) para 

estimar a precisão da predição (Guisan & Zimmerman, 2000; Wintle et al., 2005; 

Leathwick et al., 2006). Fielding & Bell (1997) sugerem que a partição dos dados deve 

ser utilizada para estimar a precisão da predição, mas após o processo de validação. 

Deste modo, se o objetivo é o desenvolvimento de uma modelação preditiva robusta, 

todos os dados disponíveis devem ser utilizados para a estimação dos parâmetros do 

modelo final. Se os dados de validação do SDM são derivados de uma partição ou de 

uma fonte independente, os pressupostos que se aplicam no processo de amostragem 

são igualmente relevantes para a avaliação do modelo. O SDM será mais bem 

validado e avaliado se for utilizada uma amostra que seja representativa dos fatores 

ambientais ocorrentes em toda a extensão da área de estudo (Franklin, 2009). 

 

4.5.2. Medidas estatísticas de avaliação da capacid ade preditiva do 
Modelo de Distribuição de Espécies (SDM) 
 

Os modelos que predizem valores de uma variável de resposta contínua, sejam eles 

estatísticos, simulação, ou matemáticos, são normalmente avaliados com recurso a 

diversos tipos de medidas de correlação ou diferenças entre valores observados e 

esperados (Franklin, 2009). Estas medidas de ajuste são aplicadas em diversos tipos 

de modelos (economia, hidrologia, evolução de uso e ocupação do solo, ecologia, 

entre outros) e incluem a proporção da variância explicada (R2), erro médio quadrático 

(RMSE), erro médio (percentual) (absoluto) (MPE, MAE ou MAPE), entre outras 

medidas (Armstrong & Collopy, 1992; Legates & McCabe, 1999; Pindyck & Rubinfeld, 

2000; Rocha, 2012). No entanto, nos domínios do SDM desenvolvidos na presente 

dissertação, a avaliação da capacidade preditiva incidirá nas medidas de precisão ou 

exatidão que podem ser aplicadas a predições categóricas (habitat adequado versus 

inadequado), ordinais (adequação de habitat alta, média, baixa) ou probabilísticas 

(probabilidade de ocorrência de espécies e comunidades), e que são validadas com 
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recurso a dados categóricos (presença/ausência de espécies e comunidades). A 

maioria de SDM utilizada para atribuir classificadores (também conhecidos por 

´categorical class membership´), produz uma probabilidade de associação de classe. 

Normalmente, a predição probabilística é convertida em categórica tendo como base 

um valor limite de probabilidade (também conhecido por ´Threshold probability value´) 

para distinguir as predições de um evento de um não-evento (por exemplo, presença 

da comunidade versus ausência da comunidade).  

Deste modo, cada observação poderá ser atribuída à classe com a maior 

probabilidade preditiva. As medidas limiares-dependentes (também conhecidas por 

´Threshold-dependent´) (‘Kappa’, ´True Skill Statistic (TSS)´) permitem a determinação 

da exatidão da predição categórica do SDM (Allouche et al., 2006), bem como de 

outras aplicações similares, tal como a avaliação da precisão de um mapa temático de 

uso o ocupação do solo (Card, 1982; Stehman & Czaplewski, 1998). 

A predição probabilística pode ainda ser avaliada com recurso a medidas limiares-

independentes (também conhecidas por ´Threshold-independent´) (´Area Under the 

Curve´ (AUC)), ou seja, métodos que comparam as distribuições preditivas para 

diferentes categorias (presença, ausência) face a uma conjunto de dados de 

validação. 

 

4.5.2.1. Medidas limiares-dependentes 
 

Se os valores observados e previstos (ajustados) da variável resposta são categóricos, 

os resultados da validação do modelo são apresentados sob a forma uma matriz de 

erro, também designada por matriz de confusão (Tabela 73). No caso específico de 

um resultado binário como presença/ausência de espécies ou comunidades, uma 

matriz de erro é uma tabela de contingência dois por dois, que apresenta a tabulação 

cruzada de verdadeiros e falsos positivos (presenças) e verdadeiros e falsos negativos 

(ausências). 
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Tabela 73 – Matriz de confusão para um caso de presença-ausência de uma comunidade 
vegetal, demonstrando a tabulação cruzada dos valores observados e previstos como uma 

tabela de contingências de dois por dois, tal como as somas marginais (adaptado de Franklin, 
2009). VP - Verdadeiro Positivo; FP - Falso Positivo; FN - Falso Negativo; VN - Verdadeiro 

Negativo. 
 

 
 

 Observados 
Presença  Ausência  Soma 

 
 
 

Previstos 

 
Presença �� U� 

Total de presenças 
previstas 

 
Ausência UV �V 

Total de ausências 
previstas 

 
Soma 

Total de 
presenças 

observadas 

Total de 
ausências 

observadas 

Total de 
observações 

 

Contudo, a concordância pode ser interpretada de mais formas do que o simples 

número de células numa tabela. Embora a medida da Percentagem da Classificação 

Correcta (PCC) (também conhecida por ´Percent Correct Classification´) – soma das 

diagonais (verdadeiros positivos e negativos) dividido pelo número total de 

observações – pareça uma medida sumário lógica da exatidão da predição, apresenta 

dois tipos de problemas. Primeiro, não faz a distinção entre erros de omissão (taxa de 

erro de falsos negativos) e erros de comissão (taxa de erro de falsos positivos). Em 

segundo lugar, não considera a prevalência de observações em cada classe. Por 

exemplo, num determinado SDM se os dados de validação consistirem em 95% de 

ausências e 5% de presenças, e que reflitam a verdadeira prevalência de uma espécie 

ou comunidade na paisagem (um cenário realista para uma espécie rara), o modelo irá 

predizer ausências em todos os casos. Nesta situação, o modelo estaria correcto 95% 

das vezes e induziria (erradamente) que o modelo apresenta uma exatidão de 95%.  

Portanto, o SDM com respostas binárias como presença e ausência, muitas vezes são 

avaliados com recurso a medidas de Sensibilidade (´Sensitivity´) (proporção de 

presenças reais que são previstas com precisão) e Especificidade (´Specificity´) 

(proporção de ausências reais que são previstas com precisão) (Tabela 74). 
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Tabela 74 – Medidas de precisão limiares-dependentes para SDM de presença–ausência 
baseadas na matriz de erro, onde � é o número total de observações utilizadas na validação, � 

= �W + �� + XW + X� (adaptado de Franklin, 2009). 

 
Medida 

 
Fórmula 

Sensitivity ��(�� + UV) 
False negative rate 1 − Y1=>���Z��[ 

Specificity �V(�V + U�) 
False positive rate 1 − Y\1E�?�E��[ 

Percent correct 
classification 

(�� + �V)=  

Positive predictive 
power 

��(�� + U�) 
Odds ratio (�� × �V)(U� × UV) 

Kappa [(�� + �V) − (((�� + UV)(�� + U�) + (U� + �V)(UV + �V))/=][= − (((�� + UV)(�� + U�) + (U� + �V)(UV + �V))/=)]  

True skill statistic 
(TSS) 

1 − �<C��]�	(Y1=>���Z��[ + Y\1E�?�E��[) 
 

Estas medidas de precisão podem ser calculadas para qualquer limite de 

probabilidade utilizado para definir predições categóricas, exceto para a medida ´TSS´ 

que, é definida com base no limiar de probabilidade em que a soma da Sensibilidade e 

Especificidade é maximizada. É particularmente útil examinar estas medidas se os 

erros de comissão forem diferentes dos erros de omissão. Por exemplo, erros de 

omissão (o modelo efetua uma predição de ausência de uma espécie onde está 

presente, ou de um habitat inadequado onde o habitat é adequado) podem ser mais 

graves do que os erros de comissão. Tal facto tem enorme relevância se o SDM 

pretende identificar locais de reintrodução de espécies ou locais com risco de invasão 

de espécies exóticas. Nestes casos, o processo de validação do SDM poderá não 

incluir ocorrências de espécies em todos os habitat adequados, e os locais registados 

como erros de comissão podem, na verdade, representar habitat adequado mas 

desocupado. Os erros de comissão (o modelo efetua uma predição de presença de 

uma espécie onde está ausente) podem ser mais graves se a finalidade do SDM for a 

definição do habitat crítico para uma espécie endémica ou rara. Deste modo, a 

definição errada da adequabilidade de um habitat para uma espécie ou comunidade 

seria bastante prejudicial do ponto de vista operacional, pois dificultaria o apoio e 

fundamentação de uma gestão e um controlo mais efetivo e económico (´cost-

effective´) (Gutierres et al., 2011). 
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A estatística ‘Kappa’ é uma medida de concordância categórica que descreve a 

diferença entre o observado e o esperado. Ou seja, uma distribuição aleatória de 

objetos através da paisagem e com proporções de classe iguais às somas marginais 

teria determinado nível de concordância, fruto do acaso, com os dados observados, 

cujas classes ocorrem em determinadas proporções. O índice de ‘Kappa’ geralmente é 

utilizado para avaliar as predições categóricas de mapas temáticos de uso e ocupação 

do solo (Congalton, 1991; Stehman & Czaplewski, 1998; Aleksa, 2008). Por outro lado, 

a estatística ‘Kappa’ tem sido utilizado no SDM (Segurado & Araújo, 2004; Elith et al., 

2006), mas revela-se sensível à prevalência da amostra (McPherson et al., 2004; 

Vaughan & Ormerod, 2005; Allouche et al., 2006). Manel et al. (2001) sugerem que 

embora a estatística ‘Kappa’ seja insensível à prevalência da amostra sob 

determinadas condições, as medidas limiares-dependentes não deverão ser utilizadas 

na comparação de modelos com diferentes prevalências.  

A medida ´TSS´ tem sido sugerida como uma alternativa para a estatística ‘Kappa’ 

quando é necessário recorrer a uma medida limiar-dependente. A ´TSS´ responde de 

forma diferente à prevalência da amostra mas, ainda assim, esta medida estatística 

demonstra estar negativamente relacionada com a prevalência (Allouche et al., 2006). 

Deste modo, devido ao efeito da prevalência nas medidas de precisão do SDM, é 

recomendado a utilização de medidas de precisão limiar-independente. 

 

4.5.2.1. Medidas limiares-independentes 
 

Freeman & Moisen (2008) recomendam o desenvolvimento de mapas probabilísticos 

de distribuição de espécies e comunidades numa escala contínua e, caso seja 

necessário, a posterior aplicação de um limiar-independente para a produção de 

mapas binários. Apresentam-se ainda como medidas de precisão preditiva do SDM, 

sendo frequentemente utilizadas para comparação de modelos, ou seja, para 

comparar os diferentes métodos de modelação, resposta de espécies e comunidades 

e conjuntos de variáveis preditivas. Deste modo, para desenvolver comparações 

fiáveis é fundamental utilizar uma medida que seja independente da prevalência da 

amostra, especialmente quando se pretende retirar conclusões baseadas em modelos 

de diferentes espécies, comunidades ou amostras com diferentes frequências. 
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AUC 

Uma medida limiar-independente que é frequentemente utilizada na avaliação  do 

SDM é designada por Área Abaixo da Curva (também conhecida por ´Area Under the 

Curve (AUC)´) derivada da Curva de Caraterísticas de Operação do Recetor (também 

conhecido por ´Receiver-Operating Characteristic plot (ROC)´) (Hanley & McNeil, 

1982). Esta medida foi desenvolvida em diversas áreas tais como o diagnóstico 

médico e o processamento de sinal (Franklin, 2009). 

A curva ROC é um gráfico da taxa de erro de falsos positivos no eixo X (1 - 

Especificidade) versus a taxa de verdadeiros positivos no eixo Y (Sensibilidade), 

baseado em cada valor possível de limite de probabilidade, ou seja, cada valor de 

probabilidade estimado pelo modelo para os dados de validação (Figura 207). 

 

Figura 207 – Exemplo de uma Curva de Caraterísticas de Operação do Receptor (Curva ROC) 
(adaptado de Franklin, 2009). 

 

A linha diagonal tracejada corresponde a um teste que é positivo ou negativo, 

aleatoriamente. A curva ROC permite evidenciar os valores para os quais existe maior 

otimização da sensibilidade em função da especificidade que corresponde ao ponto 

em que se encontra mais próximo do canto superior esquerdo do diagrama, uma vez 

que a taxa de verdadeiros positivos é 1 e a de falsos positivos é zero. 

À medida que um critério (probabilidade de presença) para o teste positivo se torna 

mais rigoroso (observações com probabilidade estimada pelo modelo inferior à 

probabilidade de presença de 1 - o modelo estima mais ausências), o ponto da curva 
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que correspondente à sensibilidade e especificidade (ponto A) movimenta-se para 

baixo e para a esquerda (menor sensibilidade e maior especificidade). Se adotar-se 

um critério menos evidente (observações com probabilidade estimada pelo modelo 

igual superior à probabilidade de presença de zero - o modelo estima mais presenças), 

para identificar os positivos, o ponto da curva (ponto B) movimenta-se para cima e 

para a direita (maior sensibilidade, menor especificidade) (Figura 207). 

A AUC é calculada somando a área abaixo da curva ROC. Normalmente, varia de 0.5 

a 1.0, onde o valor de 0.5 pode ser interpretado como predições aleatórias e valores 

acima de 0.5 indicam um desempenho superior ao aleatório. O valor da AUC indica 

que a proporção de uma seleção aleatória do grupo positivo terá uma maior 

representatividade do que uma seleção aleatória do grupo negativo (Fielding & Bell, 

1997). Para dados binários, a AUC é idêntica à estatística de Mann-Whitney para duas 

amostras (Hanley & McNeil, 1982). Este teste estatístico descreve a capacidade geral 

do modelo em comparar dois grupos independentes, ou seja, a presença e a ausência 

de espécies. Deste modo, valores AUC compreendidos entre 0.5–0.7 são 

considerados baixos (baixo desempenho do modelo), entre 0.7–0.9 são moderados, e 

superiores a 0.9 são considerados altos (Swets, 1988; Manel et al., 2001). 

Geralmente, considera-se que a AUC não é afetada por alterações na prevalência das 

espécies ou comunidades (Manel et al., 2001) sendo, portanto, uma medida bastante 

válida e fiável para se proceder à comparação de diferentes SDM (Cumming, 2000b). 

Segurado & Araújo (2004) e Allouche et al. (2006) demonstraram que a AUC diminui 

com o aumento da prevalência de espécies e comunidades, mas tal facto também é 

devido aos efeitos ecológicos na modelação da adequabilidade de habitat. É mais 

difícil discriminar a adequabilidade de habitat para espécies e comunidades 

generalistas quanto ao habitat (ocorrem em vários habitats) e com alta prevalência, do 

que para espécies e comunidades especialistas quanto ao habitat (ocorrem em 

habitats restritos) (Brotons et al., 2004; Luoto et al., 2005; Elith et al., 2006). 

No entanto, Franklin et al. (2009) demonstram que a manipulação da relação de 

presenças e ausências na amostra de treino não afeta a AUC. Em síntese, tal como 

discutido por Engler et al. (2004) e Franklin (2009), a AUC é muito útil e usualmente 

utilizada para avaliar o desempenho preditivo do SDM. No entanto, não é aconselhável 

ser utilizada per se como a única medida do desempenho preditivo (Austin, 2007; Lobo 

et al., 2008; Peterson et al., 2008). Neste sentido, deverão ser considerados outros 

aspetos relacionados com o desempenho dos modelos, sendo deste modo, importante 

incluir a magnitude dos erros, a calibração do modelo, a distribuição espacial dos erros 
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ou o diferencial entre erros de omissão e comissão. Estes aspetos informativos do 

desempenho do SDM podem ser avaliados com recurso a métodos adicionais de 

limiar independentes (correlação ou calibração). 

Correlação 

O coeficiente de correlação de Pearson também tem sido utilizado como uma medida 

limiar-independente da performance preditiva do SDM, sendo referida como correlação 

ponto bisserial no caso em que uma das variáveis é binária (Elith et al., 2006; Elith & 

Graham, 2009). A vantagem de utilizar a correlação do ponto bisserial entre 

presenças/ausências observadas e a probabilidade estimada pelo modelo preditivo 

SDM prende-se com o facto de considerar a magnitude das diferenças entre a 

predição e a observação, enquanto a AUC é apenas baseada na sua classificação. O 

coeficiente de correlação de Pearson mede o grau com que as predições variam 

linearmente com os dados de vaidação e, portanto, é sensível a variações na 

intensidade da amostragem dos dados de treino (Phillips et al., 2009). 

Vaughan & Ormerod (2005) sugerem os coeficientes de correlação ordenada (também 

conhecidos por ´Rank correlation coefficients´), tal como o índice de concordância, 

como medidas de desempenho preditivo do SDM. A principal diferença entre a 

correlação de Pearson (aplicada a esta temática como bisserial) e a correlação 

ordenada ou de concordância, é que a primeira mede a correlação em estatística 

paramétrica e a segunda mede-a como não-paramétrica.  

Phillips et al. (2009) referem ainda que a correlação ordenada de Spearman tem sido 

utilizada para avaliar a capacidade de predição do SDM. No entanto, uma estatística 

de correlação não-paramétrica poderá ser apropriada no SDM quando se pretende 

evitar os pressupostos subjacentes à normalidade dos dados e correlação linear. 

Calibração 

Pearce & Ferrier (2000) e Vaughan & Ormerod (2005) referem a calibração como uma 

possibilidade de avaliação do desempenho preditivo do SDM. A calibração indica se 

os locais com predições de 0.6 têm 60% de hipótese de serem ocupados, e se estes 

são duas vezes mais susceptíveis de serem ocupados, ou se são duas vezes mais 

adequados, como predições de 0.3 (Vaughan & Ormerod, 2005). As medidas de 

calibração do SDM são bastantes úteis se estes forem utilizados na definição de 

habitats críticos, ou para outras aplicações que requiram interpretações quantitativas 

da probabilidade de ocupação do habitat. A probabilidade média da presença de 
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espécies estimadas a partir de um modelo (probabilidade preditiva) pode ser 

comparada com a média da prevalência observada das espécies (resultante das 

observações estimadas como presentes para um determinado limiar), sendo calculado 

como ��/(�� + U�), ou seja, indica a proporção de positivos corretamente estimados. 

As médias podem ser calculadas para intervalos de probabilidade regulares, ou 

definindo grupos de observações com igual tamanho.  

O diagrama de calibração representa a probabilidade preditiva no eixo do X versus 

prevalência observada no eixo do Y, em que os valores que diferem da linha de 

referência 1:1 (ângulo de 45º) sugerem um modelo não calibrado (Figura 208). 

 

 

Figura 208 – Exemplo de um digrama de calibração, em que o modelo subestima a 
prevalência de espécies (adaptado de Vaughan & Ormerod, 2005). 

 

Valores acima da linha de referência indicam que o modelo subestima a prevalência 

de espécies (a prevalência observada é superior à estimada), enquanto que valores 

abaixo da linha revelam uma sobrestimação do modelo (a prevalência observada é 

inferior à estimada). 

Seleção de um limiar de probabilidade para a classificação binária 

O limiar de probabilidade (´Threshold probability´), ou critério para a classificação, é o 

valor de probabilidade acima do qual o modelo preditivo estima que um evento é 

positivo. Convencionalmente, este limiar é fixado em 0.5 e tem sido implementado em 

diversos pacotes de software estatístico. No entanto, a seleção de um limiar ideal para 
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qualquer uma das medidas de precisão limiar-dependentes deriva dos erros de 

classificação que, por sua vez, dependem da finalidade do modelo (Liu et al., 2005). O 

efeito do limiar de probabilidade nas taxas de erro de omissão e comissão também 

depende da prevalência de positivos na amostra. O limiar de probabilidade, em que as 

taxas de falsos positivos e falsos negativos são iguais, tende a igualar a prevalência 

dos eventos na amostra (Fielding & Bell, 1997; Franklin, 1998; Manel et al., 2001). 

Significa que se a prevalência de positivos na amostra é cerca de 10%, então o limiar 

probabilidade estará posicionado onde a sensibilidade igual a a especificidade será de 

aproximadamente 0.1.  

Através de uma análise da sensibilidade, especificidade e outras medidas de erro 

baseadas na variação dos limiares probabilidade, pode ser seleccionado um limiar 

para um determinado modelo, tendo em consideração a relação de compromisso entre 

os erros de omissão e comissão (Figura 209). 

No SDM pode ser necessário categorizar as predições num mapa binário (presença 

versus ausência ou adequabilidade versus inadequabilidade de habitat), ao invés de 

utilizar uma representação contínua da probabilidade da presença de espécies ou 

comunidades (Mladenoff & He, 1999; Wilson et al., 2005; Rondinini et al., 2005; 

Fernandez et al., 2006; Elith & Leathwick, 2009). Liu et al. (2005) e Freeman & Moisen 

(2008) avaliaram a utilização de diferentes critérios ou métodos para selecionar um 

limiar de probabilidade (Tabela 75), com base na exatidão das predições do SDM e no 

padrão global dos erros. Freeman & Moisen (2008) constataram que, para as espécies 

com alto desempenho preditivo (medida pela AUC) e prevalência perto de 50%, o 

limiar ótimo baseado em todos os critérios tende a convergir. Contudo, quando a 

prevalência é baixa, diferentes critérios podem resultar em limiares distintos. 
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Figura 209 – Exemplo de Sensibilidade, Especificidade e ‘Kappa’, como o limiar de 
probabilidade mais baixo de um evento (e.g., a probabilidade de presença de espécies ou 

comunidades) que varia de zero (estima sempre presenças) para 1 (estima sempre ausências). 
O limiar de probabilidade onde a Sensibilidade = Especificidade é de 0.13; o limiar de 

Sensibilidade + Especificidade tem o máximo a 0.09. Estes ´limiares tendem a ser semelhantes 
à prevalência dos eventos (presença) na amostra, que é de 10% (87 presenças e 873 

ausências, vide Miller, 2005). Neste exemplo, o limite onde o índice de ‘Kappa’ é máximo é de 
0.41 e o limiar em que a proporção de presenças estimadas é igual à observada é de 0,34 

(adaptado de Franklin, 2009). 

 

Tabela 75 – Critérios de otimização para a seleção de limites de probabilidade utilizados para 
converter mapas probabilísticos em mapas binários (adaptado de Liu et al., 2005; Freeman & 

Moisen, 2008). 

 
Critérios de Otimização 

 
Referências 

´Threshold´ fixo: padrão tradicional de 0.5 é 
frequentemente utilizado na Regressão Logística e 
métodos de modelação relacionados. 

Manel et al. (1999) 

Sensibilidade = Especificidade: limiar de 
probabilidade onde a taxa de erro de falsos 
positivos é igual à taxa de erro de falsos negativos. 

Fielding & Bell (1997) 

Máximo (Sensibilidade + Especificidade): 
´Threshold´ que devolve o valor total mais alto da 
Sensibilidade e Especificidade; equivalente ao 
ponto na curva ROC cuja tangente é 1. 

Manel et al. (2001) 

Kappa máximo: limiar de probabilidade onde o 
índice de Kappa é mais elevado. 

Beerling et al. (1995); Guisan et al. (1998); 
Moisen et al. (2006) 

Percentagem da Classificação Correcta (PCC): 
limiar de probabilidade onde o PCC é mais elevado. 

– 

´Threshold´ onde a prevalência estimada é igual à 
prevalência observada. 

Cramer (2003) 
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Tabela 75 – Critérios de otimização para a seleção de limites de probabilidade utilizados para 
converter mapas probabilísticos em mapas binários (adaptado de Liu et al., 2005; Freeman & 

Moisen, 2008) (cont.). 

 
Critérios de Otimização 

 
Referências 

´Threshold´ igual à prevalência observada. Cramer (2003); Laurent et al. (2005) 
´Threshold´ igual à média ou mediana da 
probabilidade preditiva. 

Fielding & Haworth (1995); Cramer (2003) 

´Best-subset´: o ´Threshold´ é definido por cada 
píxel como o máximo valor da probabilidade 
preditiva de cada sub-conjunto (ou sub-modelo) do 
modelo final.  

Phillips et al. (2006) 

´Threshold´ que minimiza a distância entre a curva 
ROC e o canto superior esquerdo do diagrama 
ROC; minimiza (1 – Sensibilidade)2 + 
(especificidade – 1)2. 

 

Cantor et al. (1999) 

Ponderação dos erros de Omissão e Comissão Wilson et al. (2005); Elith & Leathwick 
(2009) 

Máxima Sensibilidade (Especificidade) que também 
pode ser definido como Mínima Especificidade 
(Sensibilidade). 

Freeman & Moisen (2008) 

 

4.6. Vegetação Natural Potencial (VNP) e os Modelos  de Distribuição 
de Espécies (SDM) 
 

A Vegetação Natural Potencial (VNP) materializa o estádio de máximo 

desenvolvimento da vegetação num dado habitat que ocorreria num determinado 

território e suas envolventes se não existisse qualquer influência humana (Tüxen 1956; 

Westhoff & van der Maarel, 1978; Bredenkamp et al., 1998). A VNP define-se através 

de comunidades vegetais que atingiram o seu máximo ecológico estável, estando em 

equilíbrio com as condições do biótopo (Neto et al., 2008). Assim, a série de 

vegetação compreende o tipo de vegetação representativo da etapa madura ou 

cabeça de série, as comunidades iniciais ou subseriais que a substituem, bem como 

os espaços ocupados pelas comunidades existentes e os fatores mesológicos que 

configuram os seus habitats naturais (Rivas-Martínez et al., 1999). No entanto, deve 

ser salientado que a sua permanência como VNP persiste até que essas condições se 

alterem, ou seja, apenas se estas condições permanecerem inalteradas a comunidade 

manterá a sua estrutura, composição e o funcionamento interno (Ricotta et al., 2000; 

Neto et al., 2008; Mucina, 2010; Loidi & Fernandéz‐González, 2012). Recentemente, a 

modelação da VNP tem registado avanços significativos com o desenvolvimento de 

diversos modelos e software com grande capacidade de processamento. A sua 
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determinação revela-se especialmente importante na reconstituição da vegetação 

natural após ação antrópica, tendo em conta o caráter preditivo associado ao conceito 

(Zampieri & Lionello, 2008, Neto et al., 2008). Com base no cariz relativamente 

determinístico do processo de sucessão ecológica e na sua relação com os principais 

fatores ambientais – climáticos, geomorfológicos e edáficos – é possível modelar e 

prever a vegetação potencial para uma determinada área, através da análise da 

comunidade vegetal atualmente presente e do conhecimento das séries de vegetação 

desse território. 

Durante a última década, a Europa tem vindo a assistir a uma crescente 

consciencialização sobre a importância da cartografia da VNP e sua utilidade como 

uma ferramenta para apoiar as atuais estratégias de Planeamento e Ordenamento do 

Território (Bohn et al., 2003; Cross, 2006; Capelo et al., 2007; Zampieri & Lionello, 

2008, Neto et al., 2008; Mucina, 2010). Os mapas de distribuição da VNP, e também 

de distribuição potencial de habitats e de espécies, representam um importante 

contributo para as Florestas, Agricultura, Recursos hídricos, Conservação da Natureza 

e Ordenamento do Território. Ricotta et al. (2002) consideram que os mapas de 

distribuição da VNP representam uma alternativa ecológica significativa para os 

modelos neutros de paisagem, especialmente quando está em causa a avaliação dos 

efeitos da estrutura da paisagem sobre os processos ecológicos. 

Guisan & Zimmermann (2000), por outro lado, assumem que os modelos preditivos 

foram desenvolvidos para abranger aspetos tão diversos como a Biogeografia, gestão 

e restauro de habitats, gestão de espécies invasoras, modelação de comunidades e 

ecossistemas, predição dos efeitos das alterações climáticas nas espécies e 

ecossistemas e, deste modo, a distribuição potencial de uma espécie ou comunidade 

constitui claramente o primeiro passo na investigação aplicada.  

A área de estudo apresenta uma considerável diversidade litológica, pedológica e 

topográfica, o que determina a ocorrência de uma grande diversidade de séries de 

vegetação com comunidades vegetais importantes para proteção e conservação, 

incluídas no Anexo I da Diretiva Habitats. Deste modo, dada a disponibilidade de 

informação cartográfica e bases de dados, justifica-se o interesse do desenvolvimento 

da modelação preditiva da VNP neste território. Deste modo, a disponibilização de 

cartografia preditiva da VNP a escalas de grande detalhe adquire particular 

importância, baseadas em abordagens de modelação que possibilitem a integração de 

observações diretas de comunidades vegetais, e uma interpretação da distribuição 

local da VNP ao longo de gradientes ambientais (Franklin, 2009). McPherson et al. 
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(2006) e Bustamante & Seoane (2004) descrevem a limitação da aplicabilidade de 

mapas de distribuição de pequena resolução publicados em atlas ou guias de campo 

(caso da Carta da VNP da Europa na escala 1:2.500.000 produzida pelo ´Institute fur 

Bundesamt fur Naturschutz (BfN)´ (Bohn et al., 2003) ou da Carta da VNP para 

Portugal Continental à escala 1:1.000.000 (Capelo et al., 2007)) no Planeamento e 

Ordenamento do Território à escala local. Acresce o facto de os fatores ambientais 

que controlam a distribuição das espécies e comunidades se modificarem em função 

da escala, o que torna difícil a sua redução (‘downscaling’) e a sua aplicabilidade em 

pequenas áreas. Ao invés, o caráter preditivo do SDM permite a obtenção da 

distribuição das espécies, comunidades e adequabilidade de habitat, podendo ainda 

este modelo integrar e responder a impactos de mudanças ambientais, quer sejam 

motivadas por alterações climáticas ou devido às dinâmicas de transformação do uso 

e ocupação do solo (Wu & Smeins, 2000; Gibson et al., 2004; Rushton et al., 2004; 

Araújo et al., 2005a; Burgman et al., 2005; Wisz et al., 2008a). Portanto, é fundamental 

definir o padrão e a escala de análise (Elton, 1927; Scott et al., 2002), em que o 

objetivo poderá basear-se apenas na caraterização geral dos fatores que determinam 

a distribuição e ocorrência das espécies e comunidades proveniente de cartografia de 

referência a uma escala regional ou global, ou por outro lado, no desenvolvimento de 

cartografia preditiva desde a escala local à global, assente em diferentes técnicas de 

modelação (Cumming, 2000b; Segurado & Araújo, 2004; Thuiller et al., 2004; Araújo et 

al., 2005b). Assume-se que o conceito da VNP é fortemente determinado por múltiplos 

fatores bióticos e abióticos, e a sua utilização visa a inferência ecológica das relações 

séries de vegetação-variáveis ambientais com recurso a SDM. 

Neste sentido, para além da produção da carta da VNP do território em estudo, 

pretende-se aprofundar o conhecimento sobre os gradientes ecológicos associados às 

séries de vegetação, com recurso à aplicação de várias técnicas de modelação 

preditiva em ambiente SIG. Constitui ainda objetivo testar o efeito de seleção das 

variáveis preditivas no processo de modelação da VNP, de forma a definir modelos 

parcimoniosos e que utilizem o conjunto mais apropriado de variáveis. Deste modo, 

pretende-se contribuir para a definição de modelos calibrados de adequabilidade das 

séries de vegetação baseados em regras de decisão, comparar e testar diferentes 

alternativas metodológicas e fornecer orientações para a investigação da VNP a 

escalas de pormenor. 

 



 

Capítulo IV | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios 
Estuário do Sado e Comporta/Galé  

491 

 

4.6.1. Metodologia 
 

A modelação espacial da distribuição da VNP baseou-se num conjunto de variáveis 

preditivas, consideradas representativas das caraterísticas biofísicas presentes no 

território estudado e em dados de distribuição de comunidades vegetais. Sobre estes 

conjuntos de dados geográficos foi aplicado um conjunto de ferramentas de análise 

exploratória e de modelação, que possibilitaram a criação de SDM ao nível da 

comunidade e, por sua vez, a determinação da VNP. 

 

4.6.1.1. Amostragem 
 

Os levantamentos das presenças das comunidades vegetais foram efetuados 

diretamente no terreno com recurso a um GPS com correção diferencial, com base na 

carta da vegetação atual, e ainda com recurso a foto-interpretação de ortofotomapas 

de 2007 (DGT). 

Os pontos de presença foram determinados segundo a amostragem baseada na 

alocação aleatória proporcional de amostras entre estratos (‘Proportional random-

stratified sampling’) (Ruxton & Colegrave, 2006; Theobald et al., 2007).  

Os pontos de ausência foram igualmente determinados por uma amostragem aleatória 

estratificada. Na alocação das pseudo-ausências para cada série de vegetação foram 

consideradas as áreas onde se observam condições abióticas extremas entre os 

biogeossistemas em que se integram as respetivas séries de vegetação, como por 

exemplo, biótopos halofíticos versus biótopos psamófilos). Foi adotada uma 

prevalência com valor 1 (Tabela 76), por produzir um equilíbrio ideal entre erros de 

omissão e comissão no SDM (Jiménez-Valverde et al., 2009). 

Tabela 76 – Dados amostrais. 

Séries de Vegetação  Presenças  Ausências  

Asparago aphylli-Querceto suberis sigmetum 138 138 
Aro neglecti-Querceto suberis sigmetum 939 939 
Daphno gnidi-Junipereto navicularis sigmetum 744 744 
Osyrio quadripartitae-Junipereto turbinatae sigmetum 221 221 
Geossérie ripícola de Salix atrocinerea 521 521 
Série edafohigrófila palustre de Salix atrocinerea 105 105 
Geopermasigmetum psamófilo 187 187 
Geopermasigmetum halófito 559 559 
Geopermasigmetum turfófilo 200 200 
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4.6.1.2. Seleção das variáveis preditivas 
 

O hipervolume de Hutchinson sugere a existência de múltiplos fatores determinantes 

na distribuição das espécies e comunidades, constituindo um dos principais aspetos a 

considerar na operacionalização do SDM (Biondi et al., 2004; Franklin, 2009; Monteiro-

Henriques, 2010). As variáveis ambientais a integrar neste tipo de modelos são um 

dos principais fatores passíveis de condicionar o seu desempenho (Hirzel & Le Lay, 

2008; Franklin, 2009).  

As variáveis preditivas integradas no SDM geralmente incluem uma mistura de 

variáveis contínuas e categóricas, não sendo expectável que as relações entre estas e 

a variável resposta sejam lineares, sendo, deste modo, passível a ocorrência de 

interações entre variáveis (Franklin, 2009). A mesma autora adverte que estes fatores 

deverão ser considerados na formulação estatística do SDM.  

Neste sentido, as variáveis preditivas selecionadas resultam do modelo conceptual da 

VNP e da disponibilidade de cartografia de base (curvas de nível extraídas da carta 

militar de Portugal, série M888, na escala 1:25 000 (IGeoE), da carta de solos na 

escala 1:25 000) (IHERA) e da carta geológica na escala 1: 500 000 (LNEG)). Estes 

dados de base foram integrados em estrutura matricial (com uma resolução de 5m) e 

modelados no ArcGIS 10.2 e SAGAGIS, tendo sido determinadas as variáveis 

preditivas consideradas explicativas e necessárias para a modelação da VNP: Altitude, 

Radiação Solar Potencial, Índice de Posição Topográfica (TPI), Índice Topográfico de 

Humidade (TWI), Índice Topográfico de Exposição/Abrigo ao vento, Solos e Geologia. 

Convém salientar que nos domínios das ciências geobotânicas tem sido amplamente 

reconhecida a importância da edafologia e geologia como fatores que controlam os 

padrões de distribuição das comunidades vegetais (Neto, 2002; Blasi et al., 2004, 

2005; Capelo et al., 2007; Monteiro-Henriques, 2010; Biondi et al., 2011; Costa et al., 

2012; Portela-Pereira, 2013). Contudo, em função da escala de análise adotada, que 

requer uma maior diferenciação territorial, é vista como fundamental a incorporação 

adicional de variáveis morfométricas para uma melhor aferição dos gradientes 

ecológicos (curvas de resposta) e da adequação ótima das séries de vegetação 

(Perring, 1959; Moore et al., 1991; Mackey, 1993; Franklin, 1995, 2009; Lane et al., 

1998; Franklin et al., 2000b; Hutchinson & Gallant, 2000; Wilson & Gallant, 2000; 

Pausas & Austin, 2001; Jetz & Rahbek, 2002; Shriner et al., 2002; Pausas et al., 2003; 

Gutierres et al., 2014b). Austin et al. (2006) acrescenta que a seleção das variáveis 
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preditivas tem bastante importância no desempenho preditivo do SDM. Neste 

contexto, e de acordo com o sugerido por Franklin (2009) e Biondi et al. (2011), foi 

considerada a radiação solar potencial na modelação da vegetação, por se tratar de 

uma variável que exprime um gradiente direto e reflete o efeito combinado do declive e 

da exposição no regime térmico/hídrico (McCune, 2007; Franklin, 2009). Foram 

considerados os valores de TPI e forma de terreno de acordo com o método 

desenvolvido por Weiss (2001) (vide p. 130), em que: valores positivos representam 

locais mais elevados do que a média da vizinhança (Topo da Encosta/Cristas); valores 

negativos de TPI representam locais posicionados abaixo da vizinhança 

(Depressão/Vale); e valores de TPI próximos de zero são áreas planas ou com declive 

constante. O Índice Topográfico de Exposição/Abrigo ao vento, sendo determinado a 

partir do MNE, da direção e velocidade do vento41, possibilita a avaliação do efeito 

barreira aos fluxos de vento (Lapen & Martz, 1993; Plattner et al., 2004; Winstral et al., 

2002), em que os valores negativos se referem a superfícies topográficas que estão 

completamente expostas à direção do vento. 

Por outro lado, a exclusão de variáveis preditivas deverá incidir sobre as variáveis 

menos correlacionadas com a variável de resposta, podendo estas relações serem 

determinadas mediante uma análise exploratória. Alternativamente, poderá ser 

considerada a aplicação de métodos de normalização numa das variáveis auto-

correlacionadas (Leathwick et al., 2005; Franklin, 2009). No entanto, apesar de ser 

reconhecida a utilidade da normalização de variáveis preditivas, não se trata de um 

procedimento comum no SDM (Elith & Leathwick, 2009). Apesar de também se admitir 

que algumas ferramentas de modelação são beneficiadas com a normalização das 

variáveis (Rocha, 2012). Porém, dados os pressupostos do SDM (Franklin, 2009), não 

foram aplicados procedimentos de normalização das variáveis utilizadas no 

desenvolvimento do modelo da VNP. A análise exploratória das variáveis preditivas 

desempenha um papel fundamental na implementação da abordagem de modelação 

adotada (‘classification-then-modelling’), em particular a Análise Canónica de 

Correspondências (CCA) e a Correlação de Pearson (Ferrier et al., 2002b). O 

desenvolvimento de modelos preditivos baseados em análises de ordenação restritas 

revela um maior desempenho quando aplicados ao nível da comunidade (em que é 

contemplada a diversidade de espécies de múltiplas comunidades vegetais) (Ohmann 
                                                           
41 Foi considerada a informação digital da direção e velocidade a 20m de altura dos ventos, com uma 
resolução de 500m, do Atlas do Potencial Eólico (Esteves, 2004; Costa, 2004). A direção (expressa em 
graus) e a velocidade média (m/s) referem-se ao sentido de proveniência; ambos foram sujeitos a 
conversão de resolução para 5m, através de um processo de reamostragem ('resampling'). O Índice 
Topográfico de Exposição/Abrigo ao vento foi implementado no software SAGAGIS (módulo’ Terrain 
Analysis - Morphometry - Wind Effect’). 
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& Spies, 1998; Legendre & Legendre, 1998; Guisan et al., 1999; Dirnböck et al., 2003). 

Neste sentido, a análise CCA define a dispersão máxima dos dados de espécies ou 

comunidades, em que são constrangidos a ser combinações lineares de variáveis 

ambientais, sendo possível observar a variação contínua na composição das 

comunidades, e de relacionar esta variação com gradientes ambientais (Franklin, 

2009). A CCA é uma técnica de análise multivariada ou de ordenação, que incorpora 

regressão múltipla, na qual os eixos são extraídos não só tendo em conta a 

maximização da inércia (variância) explicada, mas também de modo a que a sua 

correlação com outro conjunto de variáveis ambientais preditivas seja também 

maximizada (ter Braak, 1988). A vantagem da CCA sobre os demais métodos é que 

pode ser utilizada para detetar a inter-relação das comunidades vegetais com os 

fatores ambientais, e ainda estudar os casos específicos da resposta de espécies às 

variáveis preditivas (Kent & Ballard, 1988). 

As variáveis preditivas excluídas do processo de modelação deverão ser aquelas que 

estão fortemente correlacionadas entre si e as menos correlacionadas com a variável 

de resposta. Deste modo, o grau e força da relação entre as variáveis preditivas pode 

ser determinado mediante análises exploratórias, que expressam as correspondências 

entre cada variável (independente) e resposta das comunidades (dependente). Antes 

ou durante a seleção do modelo, as variáveis preditivas podem ser testadas para 

avaliar a existência e grau de correlação entre as variáveis preditivas (problema de 

multicolinearidade que poderá diminuir a capacidade explicativa da influência de cada 

fator), e entre as variáveis preditivas (fatores ambientais) e a variável dependente 

(séries de vegetação). 

Os métodos baseados na ordenação CCA são sensíveis à colinearidade entre 

variáveis e, portanto, a inserção de variáveis redundantes leva à introdução de ruído 

no modelo e a interpretações erradas. Deste modo, poderão ser eliminadas as 

variáveis que apresentem multicolinearidade (fator de variância-expansão (VIF) ≥ 10 e 

R≥0,9) (Kleinbaum et al., 2007). A determinação da significância para o conjunto das 

variáveis preditivas desenvolve-se com o teste de simulação de Monte Carlo (9999 

simulações).  

Como a colinearidade significa que as variáveis independentes são correlacionadas, 

esta pode ser igualmente detetada através da matriz de correlação entre as variáveis. 

Assim, de forma a identificar a ocorrência de multicolinearidade entre variáveis, foi 

calculada uma matriz de coeficientes de correlação de Pearson entre as variáveis 

independentes (Rocha, 2012). 
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A ordenação CCA foi efetuada pelo método de análise por gradiente direto no 

CANOCO for Windows 4.5, tendo sido consideradas 3600 ocorrências 

(correspondentes a 9 séries de vegetação) e 7 variáveis preditivas. A natureza e a 

força das relações entre cada variável preditiva e as séries de vegetação foram ainda 

exploradas com recurso à Correlação de Pearson no SPSS19. 

 

4.6.1.3. Modelação da VNP 
 

Tendo por base o modelo concetual da VNP, com a base de dados espaciais e com a 

possibilidade de integração de um vasto conhecimento empírico, aplicou-se a 

abordagem ‘classification-then-modelling’ desenvolvida por Ferrier et al. (2002b) 

(Figura 210). As etapas metodológicas desta estratégia de modelação consistem, 

numa primeira fase, na análise exploratória das variáveis preditivas e na ligação ou 

estabelecimento de relações entre os dados georreferenciados das comunidades com 

as variáveis preditivas, sendo necessário extrair para uma matriz de dados os valores 

das localizações das comunidades e das variáveis independentes (Franklin, 1995). 

Posteriormente, foram aplicados métodos baseados em algoritmos estatísticos 

(Modelos Lineares Generalizados (GLM)), de ‘machine learning’ e inteligência artificial 

(Máxima Entropia (Maxent)), Redes Neuronais Artificiais (ANN), Máquinas de Suporte 

Vetorial (SVM), ‘rule-based’ (Algoritmo Genético para Produção de um Conjunto de 

Regras (GARP))), envelopes bioclimáticos (Bioclim), distâncias ambientais (Domain) e 

em análises multivariadas (ENFA), que descrevem/integram as relações entre as 

ocorrências e as variáveis preditivas (Franklin, 1998, 2009; Guisan et al., 1999; Rocha, 

2012). 

Deste modo, foram utilizadas oito técnicas de modelação com o objetivo de determinar 

quais os modelos que produzem um melhor ajustamento entre a variável dependente 

e variáveis independentes e, deste modo, podem ser eficazmente utilizados para fazer 

a representação espacial contínua das séries de vegetação em estudo (Anexo IX). 

Vários estudos demonstraram que os modelos testados responderam 

satisfatoriamente à análise de padrões e distribuição de espécies e comunidades 

vegetais, nomeadamente: o modelo Maxent foi aplicado com sucesso por Elith et al. 

(2006) e Phillips & Dudík (2008); o modelo GARP por Stockwell & Peters (1999); o 

modelo SVM por Guo et al. (2005) e Drake et al. (2006); os modelos GLM por Guisan 

& Zimmermann (2000) e Guisan et al. (2002); as ANN por Hilbert & Van Den 
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Muyzenberg (1999), Hilbert & Ostendorf (2001) e Linderman et al. (2004); os 

envelopes bioclimáticos (Bioclim) por Busby (1986, 1991), Walker & Cocks (1991), 

Hijmans et al. (2001, 2005), Midgley et al. (2002), Robertson et al. (2004), Heikkinen et 

al. (2006), Pearce & Boyce (2006), Zhao et al. (2006), Diniz-Filho (2007) e Monteiro-

Henriques (2010); as distâncias ambientais (Domain) por Carpenter et al. (1993), 

Legendre & Legendre (1998), Farber & Kadmon (2003), Elith et al. (2006), Thompson 

et al. (2006), Telesco et al. (2007), Rotenberry et al. (2002, 2006), Preston et al. 

(2008), Johnson & Gillingham (2005) e Tsoar et al. (2007) e o modelo ENFA por Hirzel 

et al. (2001, 2002, 2006), Hirzel & Arlettaz (2003), Traill & Bigalke (2006), Zaniewski et 

al. (2002), Olivier & Wotherspoon (2006) e Steiner et al. (2008).  

Considerando que na modelação da ocorrência potencial das séries de vegetação não 

foram utilizadas verdadeiras ausências mas sim pseudo-ausências, foi adotada a 

designação de mapas de localização adequada (‘habitat suitability map’) (Hirzel et al., 

2002; Phillips et al., 2009). Na modelação preditiva da VNP aplicou-se um rácio de 

dados de treino e teste de 75:25 (Franklin, 2002; Phillips et al., 2006; Gutierres et al., 

2011).  

Em termos de medidas estatísticas de avaliação da capacidade preditiva, a análise da 

curva ROC constituiu um importante método na medição e especificação de 

problemas no desempenho dos modelos. Para além da avaliação individual da AUC 

do SDM individual de cada série de vegetação, procedeu-se à aferição da fração 

corretamente classificada da cartografia preditiva da VNP com uma amostra de 

validação independente (738 inventários fitossociológicos e sinfitossociológicos), 

sendo apresentada sob a forma de tabela de contingência. 
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Figura 210 – Modelo concetual para a determinação da VNP. 
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4.6.2. Resultados 
 

a) Análise Exploratória 

Da CCA, para além dos gráficos finais, interessa principalmente analisar os 

coeficientes canónicos e a estatística t de student associada a cada um deles para 

verificar a sua significância, assim como as correlações simples (r) entre os eixos 

canónicos e cada uma das variáveis ambientais, designadas correlações intragrupo 

(Capelo, 2007). 

Os valores próprios para os quatro primeiros eixos foram de 0.42, 0.19, 0.13 e 0.05, 

respetivamente, sendo que as correlações entre as espécies42 e as variáveis 

ambientais apresentadas por estes eixos foram de 0.65, 0.44, 0.36 e 0.22, 

respetivamente. As percentagens de variância acumuladas por estes eixos e para os 

dados das espécies foram, respetivamente, 5.2, 7.6, 9.3 e 9.9, e para as relações 

espécie-ambiente foram 50.1, 73.2, 89.0 e 95.0 (Tabela 77). Estes últimos valores 

indicam que as variáveis ambientais utilizadas foram suficientes para explicar a maior 

parte da variação na distribuição das espécies em função das variáveis ambientais. 

Tabela 77 – Sumário da Ordenação CCA com Seleção Passo-a-Passo das Variáveis. 

Eixos I II III IV Inércia Total 

Valores-próprios: 0.42 0.19 0.13 0.05 8 

Correlações espécies-ambiente: 0.65 0.44 0.36 0.22 

% cumulativa da variância explicada, 

das espécies: 5.2 7.6 9.3 9.9 

da relação espécies-ambiente: 50.1 73.2 89.0 95.0 

Soma dos valores-próprios livres 8 

Soma dos valores-próprios canónicos 0.83 
 
Para a interpretação dos eixos canónicos (coeficientes canónicos e correlação das 

variáveis com os eixos) é fundamental proceder à análise dos resultados apresentados 

da Tabela 78 à Tabela 80. Nestas tabelas, apresenta-se a célula sombreada para os 

valores significativos, tendo em conta o valor do t de student > 2.1. Para o eixo I (valor 

próprio 0.42, que corresponde a 50.1 da variância explicada) contribuem 

significativamente 5 variáveis (Tabela 79). No entanto a variável que mais contribui é a 

                                                           
42 De forma a não diferenciar do layout padrão que acompanha estas análises manteve-se o termo 
"espécies" (species). Neste sentido, o termo deve ser interpretado no sentido amplo "espécies" = séries 
de vegetação. 
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geologia, apresentando elevado coeficiente canónico (-0.68) e correlação (r = -0.55) 

com este eixo (Tabela 78 e Tabela 80). Outras variáveis importantes para a definição 

deste eixo são a altitude (0.38, r = 0.45), Índice Topográfico de Humidade (-0.24, r = -

0.29), os solos (0.16, r = 0.21) e ainda o Índice Topográfico de Exposição/Abrigo ao 

vento (-0.10, r = 0.07).  

No eixo II (valor próprio 0.19, que corresponde a 23.1 da variância explicada) intervêm 

significamente 6 variáveis (vide Tabela 79), mas neste caso é reforçada a importância  

da Radiação Solar Potencial, que apresenta um maior coeficiente canónico (-0.39) e 

está mais fortemente correlacionada com este eixo (r = -0.11), e do Índice Topográfico 

de Exposição/Abrigo ao vento, com um maior coeficiente canónico (0.49) e correlação 

(r = 0.13). Por seu lado, a altitude (com um maior coeficiente canónico, -0.92, ainda 

que menos correlacionada, r = -0.25), os solos (com um maior coeficiente canónico, 

0.35, mas com menor correlação, r = 0.13) e a geologia (com menor coeficiente 

canónico, -0.45, e com menor correlação, r = -0.09) também contribuem de forma 

considerável para a sua definição. Finalmente, o eixo III (0.13, 15.8%) resulta de uma 

contribuição muito semelhante de 6 variáveis significativas, destacando-se o Índice 

Topográfico de Exposição/Abrigo ao vento, que apesar de apresentar um menor 

coeficiente canónico face ao eixo II (0.37), revela uma maior correlação com o eixo III 

(r = 0.17) (Tabela 78 e Tabela 80).  

Tabela 78 – Coeficientes Canónicos das Variáveis Padronizadas. 

 Eixo I Eixo II Eixo III Eixo IV 
Altitude 0.38 -0.92 0.31 -0.03 

Radiação Solar Potencial -0.03 -0.39 0.05 -0.20 
Índice de Posição Topográfica 0.04 0.05 -0.10 -0.18 

Índice Topográfico de Humidade -0.24 -0.16 -0.45 -0.19 
Índice Topográfico de 

Exposição/Abrigo ao vento -0.10 0.49 0.37 -0.73 
Solos 0.16 0.35 0.42 0.48 

Geologia -0.68 -0.45 0.68 0.14 
 

Tabela 79 – Estatística t de Student dos Coeficientes Canónicos (α = 0.05, i.e. o coeficiente é 
significativo se módulo de t > 2.1).   

 Eixo I Eixo II Eixo III Eixo IV 
Altitude 17.37 -24.09 6.46 -0.41 

Radiação Solar Potencial -1.24 -10.19 1.08 -2.48 
Índice de Posição Topográfica 1.73 1.29 -2.11 -2.24 

Índice Topográfico de Humidade -11.11 -4.35 -9.67 -2.44 
Índice Topográfico de 

Exposição/Abrigo ao vento -4.53 12.28 7.33 -8.60 
Solos 7.65 9.95 9.50 6.38 

Geologia -31.73 -12.10 14.71 1.76 
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Tabela 80 – Correlações das Variáveis Ambientais com os Eixos Canónicos (p < 0.05). 

 
Eixo I Eixo II Eixo III Eixo IV 

Altitude 0.45 -0.25 0.11 -0.03 
Radiação Solar Potencial -0.02 -0.11 0.03 -0.12 

Índice de Posição 
Topográfica 0.09 0.05 0.06 -0.08 

Índice Topográfico de 
Humidade -0.29 -0.10 -0.19 -0.02 

Índice Topográfico de 
Exposição/Abrigo ao vento 0.07 0.13 0.17 -0.18 

Solos 0.21 0.13 0.19 0.09 
Geologia -0.55 -0.09 0.15 0.04 

 

Assim, da análise conjunta dos dois primeiros eixos (plano I+II) (Figura 211) ressalta a 

ordenação das séries de vegetação em função do substrato geológico e da altitude em 

que os extremos correspondem a séries de vegetação com as seguintes condições: 

baixas altitude (Geopermasigmetum psamófilo e Geopermasigmetum halófito); 

presença de formações geológicas de aluvião (a) (Geopermasigmetum halófito e 

Geopermasigmetum turfófilo); observando-se ainda biótopos onde o solo apresenta 

elevado teor de humidade superficial expresso pelo Índice Topográfico de Humidade 

(Geopermasigmetum turfófilo), nos quadrantes SW e NW; a que se contrapõem as 

séries de vegetação situadas nos quadrantes SE e NE (Asparago aphylli-Querceto 

suberis sigmetum, Daphno gnidi-Junipereto navicularis sigmetum, Osyrio 

quadripartitae-Junipereto turbinatae sigmetum, Geossérie ripícola de Salix atrocinerea 

e Série edafohigrófila palustre de Salix atrocinerea) em condições de maior altitude 

(áreas interiores do território Sadense) e formações geológicas Areias de duna de 

praia (A) , Dunas (d) e Formação da Marateca (PMt). Relativamente à variável solos, 

no quadrante NE, destaca-se: a importância dos solos do tipo Regossolos Psamíticos, 

Normais, não húmidos (Rg) e Podzóis não hidromórficos com Surraipa (com A2 bem 

desenvolvido, de areias ou arenitos) na diferenciação das séries de vegetação Osyrio 

quadripartitae-Junipereto turbinatae sigmetum e série Daphno gnidi-Junipereto 

navicularis sigmetum, respetivamente; a que se contrapõe no quadrante NW o 

Geopermasigmetum halófito, presente em solos Halomórficos (Assa), apenas citando 

alguns dos extremos.  

Para o Geopermasigmetum psamófilo e série Osyrio quadripartitae-Junipereto 

turbinatae sigmetum, destaca-se a importância do Índice de Posição Topográfica, em 

que, por um lado, se verifica um equilíbrio entre valores positivos (0.66 a 4.5, 

contemplando formas do terreno plana, de meia encosta e topo da encosta) e, por 

outro, valores negativos (de -3 a -0.59, correspondendo a formas do terreno de 

depressão e vale), o que permite confirmar o continuum morfodinâmico do sistema 
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dunar descrito por Neto (2002), Ramos-Pereira (2008) e Pancada (2011). No caso do 

Geopermasigmetum halófito, os baixos valores deste índice (de -0.59 a 0.66 indicam a 

presença de formas do terreno planas e com pequenas depressões), refletem as 

condições típicas das plataformas lodosas e dos biótopos de sapal baixo e alto. 

Relativamente à radiação solar potencial, sobressai a ocorrência nas áreas com menor 

exposição solar (entre 864 e 1380 Wh/m2) da série Asparago aphylli-Querceto suberis 

sigmetum, Geossérie ripícola de Salix atrocinerea e Série edafohigrófila palustre de 

Salix atrocinerea. O regime de radiação destas séries de vegetação é fortemente 

marcado pela exposição das vertentes predominantemente a Norte, de declives entre 

0 e 28º para a série Asparago aphylli-Querceto suberis sigmetum, e entre 0 e 11º para 

a Geossérie ripícola de Salix atrocinerea e Série edafohigrófila palustre de Salix 

atrocinerea. Neste sentido, merecem destaque as variações diurnas da radiação solar 

incidente em vertentes com diferentes ângulos e exposições, à latitude de 40ºN, nos 

equinócios e nos solstícios (Mora, 2006). Ao meio-dia, nos equinócios, as vertentes 

com maiores valores de radiação solar potencial incidente são as expostas a Sul e 

com declive de 40º. As vertentes orientadas a Este têm um comportamento simétrico 

ao das expostas a Oeste. As primeiras têm um máximo de radiação incidente de 

manhã, e as segundas ao fim da tarde. As vertentes que recebem menos radiação 

potencial são as expostas a Norte, sendo de notar que as vertentes verticais se 

encontram sempre à sombra, e que as com um declive de 45º recebem valores muito 

fracos de radiação solar. No que respeita ao solstício de Verão, as superfícies 

horizontais e as expostas a Sul com declive de 45º são as que recebem mais energia 

radiante. No entanto, as vertentes declivosas expostas a Este são as que começam 

por receber mais radiação de manhã, seguidas daquelas que têm um declive de 45º, 

que atingem máximos superiores às primeiras. A partir do meio da manhã, passam a 

ser as vertentes expostas a Sul que recebem mais radiação. Salienta-se que as 

vertentes expostas a Este e a Norte são as primeiras a receber radiação. Isto é, as 

vertentes verticais expostas a Norte recebem radiação direta ao nascer do Sol e antes 

do ocaso, mas no resto do dia só recebem radiação difusa. É importante notar que as 

vertentes expostas a Norte com declive de 45º têm, potencialmente, no solstício de 

Verão, mais horas de sol do que as expostas a Sul, mas estas últimas recebem 

maiores valores totais de radiação solar. Salienta-se, por fim que no Hemisfério Norte 

as vertentes mais quentes não são as expostas a Sul, mas sim a Sudoeste (Geiger, 

1980), porque aquecem mais durante a tarde: uma vez que as vertentes já estão mais 

secas, perde-se menos energia com a evaporação do que de manhã nas vertentes 

expostas a Sudeste, mais húmidas neste momento do dia. 
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Ainda a 40ºN, no solstício de Inverno, as vertentes expostas a Norte com declive 

superior a 26.5º não recebem radiação solar directa e as exposições a Sul são 

claramente as que recebem valores mais elevados. Ainda de acordo com Magalhães 

et al. (2003), os valeiros correspondem às áreas planas ou côncavas, onde a água e o 

ar frio se acumulam. O microclima destas áreas é fortemente marcado pelo 

arrefecimento provocado pela irradiação noturna, incrementada pela maior extensão 

de céu visível, a qual dá origem à formação de ar frio que se escoa para as zonas 

adjacentes às linhas de água, durante a noite, com a consequente formação de geada 

e de lagos de ar frio. 

 

 

Figura 211 – Ordenação CCA das matrizes Espécies vs. Ambiental. Plano I+II - Séries de 
vegetação e Variáveis ambientais preditivas. CCA I (Valor Próprio): 0.42. CCA II (Valor 

Próprio): 0.19. 

 



 

Capítulo IV | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios 
Estuário do Sado e Comporta/Galé  

503 

 

Finalmente, o eixo III (plano I+III) (Figura 212) não tem uma variável que se destaque 

claramente, ainda que a correlação mais importante seja a referente ao Índice 

Topográfico de Exposição/Abrigo ao vento (r = 0.17). Deste modo, este eixo evidencia 

comunidades abrigadas (valores superiores a 1.26) ao ventos de Norte e Noroeste, 

como são exemplo as séries Asparago aphylli-Querceto suberis sigmetum e Aro 

neglecti-Querceto suberis sigmetum (quadrantes NE e NW do plano I+III). Por outro, 

as restantes séries de vegetação apresentam valores mais baixos (valores inferiores a 

1.25), o que revela situações de maior exposição ao regime de ventos (quadrantes SW 

e SE do plano I+III). Estes resultados corroboram Neto (2000), em que o Estuário do 

Sado e Costa da Galé se caraterizam pela predominância de ventos de Noroeste e 

Norte. Assim, segundo os registos para a estação de Alcácer do Sal situado no vale do 

Sado, as séries de vegetação em situação de maior abrigo apresentam (em Janeiro) o 

rumo dominante do vento de Sudeste, sendo este localmente canalizado pelo referido 

vale do rio Sado. Ainda em Alcácer do Sal, o rumo Oeste está bem representado (em 

Junho) devido ao efeito combinado da canalização promovida pelo vale do Sado e a 

influência da serra da Arrábida. No caso das situações de maior exposição, verifica-se 

(principalmente nos meses de Verão), uma dominância muito clara dos ventos de 

Norte e Noroeste que com frequência alcançam velocidades elevadas durante a tarde 

(Nortada) (Alcoforado, 1984). De facto, a Serra da Arrábida condiciona muito a 

circulação do ar no setor terminal do Estuário do Sado, principalmente na Península 

de Tróia e Costa da Galé. Os ventos de Norte e Noroeste sofrem, com frequência, um 

desvio para Oeste, Sudoeste ou mesmo de Sul. Este desvio do vento, frequente nos 

meses de Verão, vai diminuir o número de registos de ventos do quadrante Norte em 

toda a Península de Tróia, assim como no setor setentrional da Costa da Galé, e 

aumenta a frequência dos rumos de vento entre Oeste e Sul. 
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Figura 212 – Ordenação CCA das matrizes Espécies vs. Ambiental. Plano I+III - Séries de 
vegetação e Variáveis ambientais preditivas. CCA I (Valor Próprio): 0.42. CCA III (Valor 

Próprio): 0.13. 

 

Os fatores de inflação para as variáveis selecionadas registaram valores inferiores a 

10, proposto por Kleinbaum et al. (2007). Deste modo, tendo em consideração a 

inexistência de Multicolinearidade (VIF < 10) (Tabela 81), auto-correlação (r < 0.9) 

(Tabela 82) e inter-relação com as séries de vegetação (Tabela 83), foram utilizadas 

todas as 7 variáveis preditivas na modelação da VNP. 

 

Tabela 81 – Variáveis preditivas selecionadas através do teste de Monte Carlo (9999 
simulações).  

Variável preditiva selecionada  P-value  Valores de F(racio)  Fator de Inflação (VIF)  
Altitude 0.0001 94.93 1.26 

Radiação Solar Potencial 0.0001 13.59 1.24 
Índice de Posição Topográfica 0.0001 13.44 1.16 

Índice Topográfico de Humidade 0.0001 33.69 1.18 
Índice Topográfico de 

Exposição/Abrigo ao vento 0.0001 41.51 1.38 

Solos 0.0001 44.76 1.07 
Geologia 0.0001 159.13 1.17 
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Tabela 82 – Análise de correlação das variáveis preditivas. 

  

Altitude 
Radiação 

Solar 
Potencial 

Índice de 
Posição 

Topográfica 

Índice 
Topográfico 

de 
Humidade 

Índice 
Topográfico de 

Exposição/Abrigo 
ao vento 

Solos Geologia 

Altitude 1 .056** .141** -.231** .207** .204** -.369** 
Radiação Solar 

Potencial .056** 1 .122** .120** .382** -.039* -.058** 

Índice de 
Posição 

Topográfica 
.141** .122** 1 -.220** .328** .065** -.042* 

Índice 
Topográfico de 

Humidade 
-.231** .120** -.220** 1 -.192** -.160** .148** 

Índice 
Topográfico de 

Exposição/Abrigo 
ao vento 

.207** .382** .328** -.192** 1 .111** -.112** 

Solos .204** -.039* .065** -.160** .111** 1 -.101** 
Geologia -.369** -.058** -.042* .148** -.112** -.101** 1 

**. Correlação significativa para 0.01 (teste bicaudal). 
*. Correlação significativa para 0.05 (teste bicaudal). 
 

Tabela 83 – Correlação de Pearson das variáveis preditivas significativas com as séries de 
vegetação. Os valores a negrito indicam correlações significativas para p<0.01. 

  

Altitude 
Radiação 

Solar 
Potencial 

Índice de 
Posição 

Topográfica 

Índice 
Topográfico 

de 
Humidade 

Índice 
Topográfico de 

Exposição/Abrigo 
ao vento 

Solos Geologia 

Asparago aphylli-
Querceto suberis 

sigmetum 
.173** .003 .025 -.059** -.108** .048** .022 

Aro neglecti-
Querceto suberis 

sigmetum 
.061** .030 .076** -.175** .195** .179** .124** 

Daphno gnidi-
Junipereto 
navicularis 
sigmetum 

.216** .057** .060** -.113** .108** -.011 -.352** 

Osyrio 
quadripartitae-

Junipereto 
turbinatae sigmetum 

-.047** -.130** .077** -.102** -.005 .162** -.277** 

Geossérie ripícola 
de Salix atrocinerea 

.165** .011 -.052** .068** -.083** -.032 -.049** 

Série edafohigrófila 
palustre de Salix 

atrocinerea 
.100** -.006 -.054** .059** -.114** -.016 -.097** 

Geopermasigmetum 
psamófilo 

-.187** -.099** -.137** -.005 -.048** .019 .106** 

Geopermasigmetum 
halófito 

-.396** .035* -.022 .305** -.062** -.209** .388** 

Geopermasigmetum 
turfófilo 

-.112** .004 -.066** .066** -.112** -.160** .088** 

**. Correlação significativa para 0.01 (teste bicaudal). 
*. Correlação significativa para 0.05 (teste bicaudal). 
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b) Comparação dos modelos SDM da VNP 

Todos os modelos foram comparados segundo o valor de AUC, quer entre as várias 

séries de vegetação, quer entre os modelos desenvolvidos pelas diferentes técnicas. 

Pela análise da Tabela 84 pode-se observar que para todas as séries de vegetação os 

modelos ANN, Maxent, SVM e distâncias ambientais (Domain) apresentam um melhor 

desempenho preditivo face aos restantes (valores médios de AUC ≥ 0.85). Deste 

modo, as omissões sobre as amostras de validação se ajustam bem à taxa de 

omissão prevista, o que significa um bom desempenho dos modelos, e que a AUC 

gerada foi maior do que o valor aleatório (0.5), o que também é revelador de um bom 

desempenho dos modelos. 
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Tabela 84 – Comparação dos modelos preditivos da VNP (valores de AUC). As célula sombreadas indicam os modelos com maior desempenho preditivo (AUC ≥ 0.85). 

Modelos 

AUC das séries de vegetação  

AUC 
média 

Asparago 
aphylli-

Querceto 
suberis 

sigmetum 

Aro 
neglecti-
Querceto 
suberis 

sigmetum 

Daphno 
gnidi-

Junipereto 
navicularis 
sigmetum 

Osyrio 
quadripartitae-

Junipereto 
turbinatae 
sigmetum 

Geossérie 
ripícola de 

Salix 
atrocinerea 

Série 
edafohigrófila 

palustre de Salix 
atrocinerea 

Geopermasigmetum 
psamófilo 

Geopermasigmetum 
halófito 

Geopermasigmetum 
turfófilo 

Maxent (Mean 15 replicates) 0.90 0.88 0.81 0.96 0.82 0.93 0.95 0.90 0.93 0.90 

ENFA type 1  0.62 0.5 0.58 0.52 0.57 0.5 0.5 0.5 0.5 0.53 

ENFA type 2 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.50 

ENFA type 3 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.50 

GARP (single run) - DesktopGARP implementation type 1 0.80 0.68 0.64 0.87 0.66 0.64 0.76 0.78 0.75 0.73 

GARP (single run) - DesktopGARP implementation type 2 0.76 0.81 0.57 0.79 0.57 0.7 0.77 0.8 0.83 0.73 

GARP with best subsets - DesktopGARP implementation type 1 0.81 0.84 0.7 0.94 0.66 0.85 0.86 0.82 0.85 0.81 

GARP with best subsets - DesktopGARP implementation type 2 0.79 0.86 0.64 0.96 0.59 0.85 0.85 0.84 0.86 0.80 

GARP with best subsets - DesktopGARP implementation type 3 0.82 0.82 0.63 0.96 0.7 0.86 0.83 0.82 0.83 0.81 

Bioclim type 1 0.70 0.7 0.51 0.56 0.61 0.76 0.75 0.84 0.77 0.69 

Bioclim type 2 0.67 0.71 0.55 0.67 0.64 0.77 0.77 0.83 0.8 0.71 

Bioclim type 3 0.70 0.78 0.55 0.67 0.66 0.8 0.79 0.84 0.82 0.73 

Bioclim type 4 0.71 0.81 0.55 0.72 0.66 0.8 0.79 0.82 0.77 0.74 

Bioclim type 5 0.69 0.71 0.52 0.75 0.6 0.76 0.77 0.83 0.76 0.71 

Environmental Distance (Domain) type 1 0.80 0.86 0.82 0.94 0.8 0.84 0.85 0.88 0.88 0.85 

Environmental Distance (Domain) type 2 0.91 0.8 0.72 0.92 0.61 0.8 0.83 0.85 0.82 0.81 

Environmental Distance (Domain) type 3 0.85 0.87 0.82 0.95 0.79 0.9 0.83 0.86 0.9 0.86 

Environmental Distance (Domain) type 4 0.83 0.82 0.82 0.9 0.77 0.78 0.83 0.86 0.86 0.83 

SVM type 1 0.79 0.74 0.7 0.88 0.62 0.81 0.85 0.83 0.79 0.78 

SVM type 2 0.81 0.62 0.35 0.94 0.5 0.8 0.86 0.8 0.73 0.71 

SVM type 3 0.35 0.46 0.48 0.29 0.59 0.42 0.32 0.47 0.3 0.41 

SVM type 4 0.77 0.82 0.76 0.9 0.71 0.76 0.87 0.8 0.87 0.81 

SVM type 5 0.86 0.83 0.76 0.89 0.64 0.81 0.91 0.8 0.87 0.82 

SVM type 6 0.61 0.56 0.56 0.57 0.51 0.36 0.5 0.32 0.39 0.49 

SVM type 7 0.86 0.88 0.81 0.96 0.77 0.83 0.92 0.89 0.89 0.87 

SVM type 8 0.86 0.87 0.8 0.91 0.79 0.88 0.93 0.84 0.9 0.86 

SVM type 9 0.60 0.67 0.52 0.67 0.57 0.71 0.63 0.64 0.63 0.63 

GLM type 1 0.81 0.71 0.72 0.96 0.63 0.78 0.84 0.87 0.80 0.79 

GLM type 2 0.76 0.69 0.66 0.95 0.61 0.86 0.88 0.88 0.71 0.78 

GLM type 3 0.81 0.71 0.67 0.89 0.59 0.85 0.87 0.87 0.70 0.77 

ANN type BP (Mean 15 replicates) 0.97 0.93 0.94 0.97 0.95 0.96 0.87 0.97 0.96 0.95 
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As ANN são descritas como uma técnica de modelação baseada em dados de 

presença-ausência, sendo adequada para modelos ecológicos complexos não 

lineares, apresentando os melhores resultados preditivos da VNP. As ANN 

apresentam a particularidade de não requerer uma compreensão a priori das relações 

entre as variáveis preditivas. Contudo, as ANN são sensíveis à composição do 

conjunto de dados e da formação inicial dos parâmetros da rede (Özesmi et al., 2006). 

Existem numerosos tipos de algoritmos de aprendizagem específicos para 

determinados modelos de redes neuronais, e que diferem entre si principalmente pelo 

modo como os pesos atribuídos à rede são modificados. Deste modo, a capacidade 

preditiva na modelação da VNP deverá ser analisada com algumas reservas, facto que 

está relacionado com os padrões de treino colocados na entrada da rede neuronal, 

que poderá conduzir a problemas de aprendizagem da rede neuronal. Trata-se, 

portanto, de um modelo que requer a reiniciação do processo, a compreensão das 

dificuldades (caixa-negra) e a correção das falhas. 

Neste sentido, e atentendo ao facto de o conceito de VNP apresentar uma melhor 

sustentação ecológica quando baseado em dados de ocorrência de séries de 

vegetação, os modelos do tipo ‘machine learning’ e inteligência artificial (Maxent e 

SVM) e de distâncias ambientais (Domain), baseados em dados de presença, 

apresentam uma elevada capacidade preditiva. Tratam-se de técnicas com elevado 

ajustamento, devido à implementação de funções de respostas não lineares, e 

aplicação de funções mais complexas ao nível de separação das classes das variáveis 

preditivas (Phillips & Dudík, 2008). 

O elevado desempenho do modelo Maxent na modelação da VNP baseia-se nas 

seguintes caraterísticas: a) a probabilidade de distribuição é definida matematicamente 

e, portanto, a formulação do modelo é relativamente transparente; b) permite 

considerar interações entre as variáveis preditivas; c) permite considerar 

transformações polinomiais dos preditores; d) permite avaliar a influência de cada 

variável preditiva na distribuição final da VNP; e) e apresenta um desempenho 

relativamente bom com amostras pequenas. No entanto, apresenta as seguintes 

desvantagens (Rocha, 2012): a) não possui procedimentos de seleção de variáveis 

preditivas; b) apresentando potenciais fragilidades ao lidar com amostras biasadas. 

O modelo SVM apresenta igualmente um alto desempenho preditivo como resultado 

de conferir suporte às tarefas de regressão e de classificação, e de conseguir lidar 

com múltiplas variáveis contínuas e categóricas. Segundo Rocha (2012), a SVM é “um 

classificador binário que procura um hiperplano ótimo como uma função de decisão 
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num espaço de dimensões maiores”. Acresce ainda a vantagem da possibilidade de 

definição das designadas variáveis soltas (ou variáveis de folga) no processo de 

treino, em que os padrões de treino não separáveis linearmente no espaço podem ser 

tratados. Por último, a SVM recorre a um algoritmo de treino iterativo, utilizado para 

minimizar uma função de erro. 

O modelo de distâncias ambientais (Domain), nomeadamente as distâncias ambientais 

Euclidiana e de Manhattan/Gower, assume a existência de um ótimo ecológico para a 

sobrevivência de cada série de vegetação, como esperado pela teoria do nicho 

ecológico, sendo determinado a partir do centróide das condições ambientais 

relacionadas com os pontos de ocorrência. Deste modo, é estabelecido um envelope 

com formato circular ou elipsoidal no espaço ambiental, e não retilíneo, como no 

modelo Bioclim, refletindo uma melhor tendência central da resposta das séries de 

vegetação ao gradiente ambiental (De Marco Júnior & Siqueira, 2009). As distâncias 

Euclidiana e de Manhattan/Gower determinam os envelopes com base na distância no 

espaço ambiental, entre cada local de ocorrência da série de vegetação e o seu ótimo 

ecológico (Carpenter et al., 1993). Por definição, adequabilidade do habitat e distância 

ambiental são, portanto, inversamente proporcionais, ou seja, quanto menor a 

distância ambiental de um determinado local ao ótimo ecológico da série de 

vegetação, mais adequado será esse local para sua ocorrência e vice-versa. 

Alguns autores reconhecem uma melhor eficiência das técnicas de modelação 

baseadas em dados de presença/pseudo-ausências (Palialexis et al., 2011; Franklin, 

2009; Brotons et al., 2004), em que se poderá também afirmar que o modelo GLM 

corrobora esta tendência (valores de AUC de 0.79 para o modelo GLM tipo 1). O GLM 

apresenta as seguintes vantagens (Rocha, 2012): a) considera interações entre 

variáveis e as relações não lineares entre as variáveis preditivas e de resposta; b) 

permite analisar a influência que cada preditor tem no padrão de distribuição da VNP; 

c) o algoritmo apresenta numerosas derivações para a resolução de problemas tais 

como a auto-correlação espacial, preditores correlacionados e amostragem de bias; d) 

e as medidas de incerteza na estimativa dos coeficientes de regressão e análise 

residual permitem investigar as fontes e a distribuição espacial dos erros do modelo. 

No entanto, apresenta algumas desvantagens (Rocha, 2012): a) os procedimentos de 

seleção de variáveis (Critério de Informação de Akaike - AIC) não selecionam com a 

frequência desejável o modelo com a exatidão potencial mais alta; b) usualmente são 

de difícil estimação, pelo facto de incluirem a variável preditiva com recurso a uma 

função que descreve a relação entre o preditor e a resposta; c) e a distribuição predita 
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é extremamente sensível à relação entre a presença e a ausência de ocorrências nos 

dados. Deste modo, a relativa boa capacidade preditiva do GLM na modelação da 

VNP advém do facto de se tratar de um modelo de regressão linear com elevada 

capacidade preditiva, em virtude da sua flexibilidade para todos os tipos de dados e 

das funções de ligação que utiliza para relacionar as variáveis independentes (tanto 

contínuas como categóricas). E ainda pelo facto de se ter utilizado equilibradamente 

as quantidades de ausências e de presenças para simular a prevalência estimada das 

séries de vegetação na área de estudo. 

O modelo GARP obteve um desempenho inferior ao seu expectável potencial para a 

modelação da VNP. Esta técnica é descrita como um algoritmo de aprendizagem 

máquina para desenvolver um conjunto de regras. O GARP procura iterativamente 

correlações não-aleatórias entre as presenças e as ausência (pseudo-ausências 

geradas pelo algoritmo) e os fatores preditivos. No entanto, apresenta diversas 

desvantagens: a) gera pseudo-ausências e não permite que sejam substituídas; b) os 

mapas preditivos não são determinísticos. As saídas vão ser diferentes em diferentes 

execuções do GARP, mesmo que sejam utilizados os mesmos dados de ocorrência; c) 

difícil de interpretar (caixa-negra); d) tendência para erros de comissão; e) e não 

possui procedimentos de seleção de variáveis. 

Por último, o algoritmo ENFA obteve os menores valores de desempenho preditivo, o 

que se poderá justificar pela utilização exclusiva de pontos de presença sem 

considerar qualquer amostra de ‘background’ (assumida como ausências). Por outro 

lado, este modelo é baseado no princípio da análise multivariada, utilizando uma 

ordenação (semelhante à Análise de Componentes Principais) das variáveis preditivas 

para descrever o nicho ecológico das séries de vegetação. O mapa de adequabilidade 

é, então, obtido a partir da distância Manhattan (a menor distância entre dois pontos 

obrigatoriamente conectados por dois eixos ortogonais), calculada entre cada local e o 

ótimo ecológico da série de vegetação nesse espaço transformado, ou seja, utilizando 

os autovalores e autovetores da matriz de ordenação (Hirzel et al., 2002). Deste modo, 

a resposta preditiva do modelo ENFA às relações entre as variáveis preditivas não é 

tão robusta como o Maxent, devido à incapacidade de ajustar funções não lineares. 

Atendendo às vantagens e desvantagens apresentadas para cada técnica de 

modelação, foi tomada a opção de análise da importância das variáveis preditivas no 

modelo Maxent (Tabela 85). Deste modo, foi possível analisar a contribuição individual 

de cada variável preditiva para o modelo Maxent, tal como o desempenho do modelo 
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quando cada uma das variáveis não é incluída na análise (‘stepwise with backward 

elimination’). 

Pela análise da Tabela 85 pode-se observar que em todas as séries de vegetação as 

variáveis Solos, Geologia e Altitude apresentam um elevado contributo para a sua 

distribuição no território estudado. Convém ainda destacar a importância da variável 

Radiação Solar Potencial na diferenciação das séries Asparago aphylli-Querceto 

suberis sigmetum, Geossérie ripícola de Salix atrocinerea, Série edafohigrófila palustre 

de Salix atrocinerea, Osyrio quadripartitae-Junipereto turbinatae sigmetum e 

Geopermasigmetum psamófilo. Tal facto, é igualmente reforçado pelo elevado 

contributo do Índice de Posição Topográfica para estas duas últimas séries de 

vegetação. Já o Índice Topográfico de Exposição/Abrigo ao vento apresenta um 

contributo considerável para as séries Asparago aphylli-Querceto suberis sigmetum, 

Geossérie ripícola de Salix atrocinerea e Geopermasigmetum turfófilo. Por sua vez, o 

Índice Topográfico de Humidade apresenta importância na distinção das séries 

Geossérie ripícola de Salix atrocinerea, Série edafohigrófila palustre de Salix 

atrocinerea, Geopermasigmetum psamófilo e Geopermasigmetum halófito. 

Os modelos desenvolvidos por cada uma das oito técnicas de modelação (com 

diferentes parametrizações) foram regionalizados utilizando a cartografia temática de 

base de cada variável preditiva, de forma a espacializar a distribuição potencial das 

séries de vegetação (Figura 213). Através de processos de análise espacial em 

ambiente SIG, os mapas de localização adequada de cada série de vegetação foram 

combinados (‘Ensamble model’) com base na AUC e critério de otimização ‘Best-

subset’ (atribuição do ‘Highest Position’ a cada píxel), resultando deste modo, o mapa 

da VNP da área de estudo (Figura 214). Finalmente, foi comparado o desempenho da 

cartografia preditiva produzida com inventários fitossociológicos e sinfitossociológicos. 

O mapa da VNP resultante do modelo Maxent apresenta uma EG de 86% e 

concordância substancial (Kappa igual a 0.79) (Tabela 86). 
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Tabela 85 – Contribuição das variáveis preditivas no modelo Maxent. 

  
  Asparago aphylli- 

Querceto suberis 
sigmetum 

Aro neglecti- 
Querceto suberis 

sigmetum 

Daphno gnidi- 
Junipereto navicularis 

sigmetum 

Osyrio quadripartitae-
Junipereto turbinatae 

sigmetum 

Geossérie ripícola de  
Salix atrocinerea 

Série edafohigrófila 
palustre  

de Salix atrocinerea 

Geopermasigmetum  
psamófilo 

Geopermasigmetum  
halófito 

Geopermasigmetum  
turfófilo 

% 
Contribuição 

Importância 
de 

permutação 

% 
Contribuição 

Importância 
de 

permutação 

% 
Contribuição 

Importância 
de 

permutação 

% 
Contribuição 

Importância 
de 

permutação 

% 
Contribuição 

Importância 
de 

permutação 

% 
Contribuição 

Importância 
de 

permutação 

% 
Contribuição 

Importância 
de 

permutação 

% 
Contribuição 

Importância 
de 

permutação 

% 
Contribuição 

Importância 
de 

permutação 

Altitude 34.8 52.7 49.8 52.4 25.5 31.4 5.3 7.2 33.4 58.6 19.3 43.6 36.8 65 50.2 66.4 39.7 61.2 

Radiação Solar 
Potencial 4.2 2.7 0.8 0.5 1.5 1 4.1 2.1 3.3 3.9 3.1 2 9.7 2.4 1.8 2 3 4 

Índice de Posição 
Topográfica 1.8 2 0.6 0.8 1.6 1.6 2.7 2.4 2.8 4.5 3.1 2.2 16.2 5.8 1.5 1.9 1 0.5 

Índice Topográfico 
de Humidade 

0.8 0.5 1.7 1.6 0.8 0.6 0.7 0.6 2.5 1.8 1 3.7 9.5 7.4 3.4 6.1 0.4 0.8 

Índice Topográfico 
de 

Exposição/Abrigo 
ao vento 

33.9 27.9 2.6 2.2 10.7 8.8 2.2 2.6 18.4 8.4 21.9 8.1 5.9 4.3 1.3 2.9 10.7 9.9 

Solos 9.2 2.8 9.5 6.4 44.9 46.8 66.2 62.5 37 19 47.9 39.1 13.6 12.9 32.2 16.1 39.5 18.7 

Geologia 15.3 11.4 35 36 15.1 9.9 18.9 22.7 2.7 3.8 3.7 1.3 8.3 1.6 9.6 4.5 5.7 4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo IV | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios Estuário do Sado e Comporta/Galé  513 

 

 

Figura 213 – Distribuição espacial da adequabilidade para as séries de vegetação com base no modelo Maxent.
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Figura 214 – Carta da Vegetação Natural Potencial (VNP) da área de estudo.  
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Tabela 86 – Matriz confusão obtida para a carta de Vegetação Natural Potencial (VNP). 

    Inventários fitossociológicos e sinfitossociológico s (Referência)         

    

Asparago 
aphylli- 

Querceto 
suberis 

sigmetum 

Aro 
neglecti-
Querceto 
suberis 

sigmetum 

Daphno 
gnidi- 

Junipereto 
navicularis 
sigmetum 

Osyrio 
quadripartitae- 

Junipereto 
turbinatae 
sigmetum 

Geosérie 
ripícola  
de Salix 

atrocinerea 

Série palustre  
de Salix 

atrocinerea 

Geoperma- 
sigmetum  
psamófilo 

Geoperma-
sigmetum  
halófito 

Geoperma
-sigmetum  

turfófilo 

Total 
pixeis 

EU 
(%) 

Erro de 
comissão 

(%) 

Kappa 
condicional 

S
ér

ie
s 

de
 V

eg
et

aç
ão

  
(m

od
el

aç
ão

 d
a 

V
N

P
) 

Asparago aphylli-Querceto suberis sigmetum 1 7 8 0 1 0 0 0 0 17 6 94 0.04 

Aro neglecti-Querceto suberis sigmetumA 10 3 8 1 1 1 0 0 0 24 13 88 0.11 

Daphno gnidi-Junipereto navicularis sigmetum 0 0 364 11 1 1 8 0 0 385 95 5 0.88 
Osyrio quadripartitae-Junipereto turbinatae 
sigmetum 0 1 5 37 0 0 9 0 0 52 71 29 0.69 

Geosérie ripícola de Salix atrocinerea 0 0 6 0 16 4 0 0 1 27 59 41 0.58 

Série palustre de Salix atrocinerea 0 0 0 0 1 26 0 0 2 29 90 10 0.89 

Geopermasigmetum psamófilo 0 0 1 3 0 0 34 3 0 41 83 17 0.82 

Geopermasigmetum halófito 0 0 0 0 0 0 1 153 0 154 99 1 0.99 

Geopermasigmetum turfófilo 1 0 0 0 2 2 0 3 1 9 11 89 0.13 

Total pixeis 12 11 392 52 22 34 52 159 4 738 

  EP (%) 8 27 93 71 73 76 65 96 25 86% 

  Erro de omissão (%) 92 73 7 29 27 24 35 4 75 

  Kappa condicional 0.06 0.25 0.85 0.69 0.72 0.76 0.63 0.95 0.24 

  Estatísticas Globais:   

  Exatidão Média do Produtor (%) 59 

  Exatidão Média do Utilizador (%) 58 

  Exatidão Global (%) 86 

  Estatística Kappa 0.79 

  Kappa modificado 0.84 
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c) Distribuição local da VNP ao longo de gradientes ambientais 

Os modelos da VNP produzidos possibilitaram uma melhor compreensão dos 

principais fatores biofísicos associados à distribuição das séries de vegetação no 

território estudado. O modelo Maxent, além de apresentar um um elevado 

desempenho preditivo, possibilita uma análise integrada da adequabilidade ao longo 

de gradientes ambientais. Observam-se alguns aspetos interessantes relacionados 

com as curvas de resposta, nomeadamente a forma como cada variável per se afeta o 

modelo. Contudo, a interpretação do contributo das variáveis neste modelo pode 

apresentar algumas limitações, em virtude do modo automático como são 

relacionadas as diferentes classes (linear, quadrática, polinomial). A influência de 

colinearidade e interação entre as variáveis preditivas também não é explicitada de 

forma clara, podendo originar dificuldades na sua interpretação. Deste modo, a 

aplicação de análise exploratória para a remoção de multicolinearidade permite uma 

melhor interpretação do contributo de cada variável preditiva. No entanto, os efeitos de 

interação podem permanecer e ser impossíveis de diferençar. 

Os resultados dos modelos preditivos da VNP, a partir das curvas de resposta do 

modelo Maxent, estão de acordo com o conhecimento atual da ecologia das séries de 

vegetação estudadas (Neto et al., 2001; Costa et al., 2012). Para a série Asparago 

aphylli-Querceto suberis sigmetum observou-se que a Altitude contribuiu em 34.8%, 

destacando-se a elevada importância das altitudes compreendidas entre 90 e 95m 

(Figura 215a). A análise relativa às variáveis explicativas confirma que a adequação 

ótima desta série reflete-se nas seguintes condições ecológicas: áreas com baixa 

radiação solar potencial (entre 1000 e 1100 Wh/m2) determinada pela dominância de 

exposição das vertentes predominantemente a Norte, sendo que nas zonas de maior 

altitude poderá atingir os 1900 Wh/m2 (Figura 215b); topos da encostas (Índice de 

Posição Topográfica entre 10 e 13) e pontualmente em zonas de depressão/vales 

(Índice de Posição Topográfica entre -8 e -9) (Figura 215c); reduzida saturação de 

água superficial e conteúdo de água nos solos (Índice Topográfico de Humidade entre 

1 e 3) (Figura 215d); situações de alguma exposição aos ventos de Sudeste 

canalizados pelo vale do rio Sado (baixo valor do Índice Topográfico de 

Exposição/Abrigo ao vento) (Figura 215e); ocorre nas formações geológicas 

‘Formação de Marateca (PMt)’ e 'Aluviões (a)' (sobretudo nas vertentes de vales) 

(Figura 215g, classes geológicas 6 e 9, respetivamente) e na presença de 'Podzóis 

Hidromórficos, Sem Surraipa, de areias ou arenitos (Aph)', 'Regossolos Psamíticos, 

Para-Hidromórficos, húmidos cultivados (Rgc)' e 'Solos Mediterrâneos, Pardos, de 
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Materiais Não Calcários, Para-Solos Hidromórficos, de arenitos ou conglomerados 

argilosos ou argilas (de textura arenosa ou franco-arenosa) (Pag)' (Figura 215f, tipos 

de solo 10, 41 e 31, respetivamente). Segundo Carvalho Cardoso (1965), nos solos da 

categoria ‘Aph’ destaca-se o horizonte A1 (25 a 40cm; cinzento-escuro ou muito 

escuro; arenoso; sem agregados ou com estrutura granulosa fina ou média fraca; solto 

ou muito friável; pH 5,0 a 6,0) bastante nítido e bem desenvolvido, e ainda o horizonte 

Horizonte C (material originário constituído por areia ou arenito). No caso dos solos 

‘Rgc’, a toalha freática encontra-se a menos de um metro de profundidade durante a 

maior parte do ano, apresentando, por ação das culturas, um horizonte superficial 

normalmente com maior percentagem de matéria orgânica e mais espesso do que os 

não húmidos e ainda caraterísticas de redução nas camadas inferiores do perfil. Por 

último, os solos ‘Pag’ apresentam o horizonte A1 com 20 a 35cm, pardo, pardo-

acinzentado ou cinzento-claro, arenoso a franco-arenoso, com ou sem elementos 

grosseiros rolados ou subangulosos (quartzo e quartzitos), sem agregados ou com 

estrutura granulosa fina fraca, solto ou muito friável e pH 5,0 a 6,0). O que vem 

confirmar que esta série de vegetação se desenvolve preferencialmente nos arenitos e 

conglomerados da Formação da Marateca que afloram nas vertentes dos cursos de 

água. Estas caraterísticas evidenciam a diagnose desta série cuja sinecologia se 

encontra, em termos pedológicos, associada a arenitos e conglomerados (Neto et al., 

2001). É interessante verificar que nas áreas ocupadas por Podzóis a sul do rio Tejo 

existem largas áreas povoadas de sobreiros. Segundo Oliveira (1995), nas condições 

climáticas presentes, e sob floresta de Quercus suber, deveria formar-se um solo 

Pardo, sem lavagem, com um alto nível de húmus doce. Porém, devido à intervenção 

humana, através de cortes exagerados da floresta e de incêndio e arranque da 

vegetação arbustiva e subarbustiva, desencandeia-se uma série de processos 

favoráveis à podzolização. 

No que respeita à série Aro neglecti-Querceto suberis sigmetum, observou-se que 

obteve uma melhor resposta maioritariamente associada às ‘Formação de Alcáçer do 

Sal (MAS)’, ‘Formação do Esbarrondadoiro (ME)’, ‘Formação de Marateca (PMt)’ e 

'Arenitos de Ulme (PU) (Figura 216g, classes geológicas 3, 4, 6 e 7, respetivamente), e 

que ocorre maioritariamente em Podzóis, (Não Hidromórficos), Com Surraipa, com A2 

incipiente, de materiais arenáceos pouco consolidados (Ppr) e 'Solos Hidromórficos, 

Sem Horizonte Eluvial, Para-Regossolos, de rochas detríticas arenáceas (Sg)' (Figura 

216, tipos de solo 34 e 43, respetivamente). No solo do tipo 'Ppr', a presença de um 

horizonte de surraipa permite uma retenção superficial de água, enquanto que o solo 

do tipo 'Sg' ocorre nas baixas da faixa litoral arenosa do Alentejo, e carateriza-se pela 
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presença de um horizonte A1 de 25 a 60cm, pardo-acinzentado ou cinzento mais ou 

menos escuro, por vezes com algumas ou muitas manchas de tamanho variável 

acastanhadas ou amareladas, arenoso ou arenoso-franco, sem agregados, solto e pH 

5,5 a 7,0 (Carvalho Cardoso, 1965). Os arenitos e conglomerados da Formação da 

Marateca constituíam extensos afloramentos no passado, os quais foram degradados 

superficialmente pelas práticas agrícolas. Os arenitos desagregados em partículas de 

pequena e média dimensão são mobilizados pelo referido regime de vento, formando 

coberturas arenosas, em regra de pouca profundidade, que cobrem a Formação da 

Marateca. Deste modo, a cobertura arenosa não regista grande profundidade e a 

Formação de Marateca, ao impedir um rápido escoamento profundo da água de 

gravidade, possibilita alguma humidade superficial do solo, sendo a resposta 

consonante com a diagnose da série (Neto et al., 2011). Esta série de vegetação 

apresenta igualmente elevada adequabilidade em altitudes compreendidas entre 8 e 

10m (Figura 216a); áreas com baixa radiação solar potencial (entre 1100 e 1200 

Wh/m2, podendo mesmo atingir os 1900 Wh/m2) (Figura 216b); em meia encosta e nos 

topos (Índice de Posição Topográfica entre 2.5 e 5) (Figura 216c); em solos com 

reduzida saturação de água superficial (Índice Topográfico de Humidade entre 0 e 2) 

(Figura 216d) e situações de alguma exposição aos referidos ventos de Sudeste 

(baixo valor do Índice Topográfico de Exposição/Abrigo ao vento) (Figura 216e). 

No que concerne à série de vegetação Daphno gnidi-Junipereto navicularis sigmetum, 

verifica-se que os Solos explicam 44.9% do modelo, sendo que foram várias as 

classes que melhor responderam com uma adequabilidade superior a 60% de 

presença desta série. As classes de solos que apresentam uma maior adequação são 

as referentes a 'Solos Incipientes - Aluviossolos Modernos, Não Calcários, de textura 

ligeira (Al (i) - fase inundável), 'Podzóis, (Não Hidromórficos), Com Surraipa, com A2 

incipiente, de materiais arenáceos pouco consolidados (Ppr)' e 'Regossolos 

Psamíticos, Normais, não húmidos (Rg)' (Figura 217f, tipos de solo 7, 34 e 39, 

respetivamente). O modelo também identificou áreas de ótima adequabilidade 

situadas nas formações geológicas ‘Areias de duna e de praia (A) e 'Dunas (d)' (Figura 

217g, classes geológicas 1 e 2, respetivamente); nas altitudes compreendidas entre 5 

e 15m (Figura 217a); em áreas com níveis de radiação solar potencial entre 1000 e 

1100, e também nos 1900 Wh/m2 (Figura 217b); em situações topográficas de meia de 

topo de encosta (Figura 217c); em solos com reduzida a moderada saturação de água 

superficial (Índice Topográfico de Humidade entre 2 e 4) (Figura 217d) e em situações 

de menor exposição ao regime de ventos (elevados valores do Índice Topográfico de 

Exposição/Abrigo ao vento) (Figura 217e). Deste modo, nas dunas interiores com 
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elevada espessura de areia, o sobreiro não tem capacidade de penetração devido à 

secura, pelo que o mato de Juniperus navicularis constitui a etapa madura do sistema. 

Neste locais, a vegetação primitiva seria constituída por um mato acidófilo de Erico 

umbellatae-Ulicetum welwitschiani que atualmente coloniza podzóis com surraipa em 

areias, em que este horizonte do solo permite uma retenção superficial de água. A 

utilização agrícola e florestal destes solos implica uma destruição da estrutura dos 

podzóis e do horizonte de surraipa, o que impede a regeneração destes matos 

acidófilos. Por outro lado, dadas as atuais condições climáticas, não é possível uma 

reconstituição dos antigos podzóis com surraipa, pelo que a vegetação primitiva 

destes espaços é definida pela associação Erico umbellatae-Ulicetum welwitschiani e 

a VNP pelos zimbrais termomediterrânicos, sub-húmidos das paleodunas sadenses e 

costeiro-vicentinas de Juniperus navicularis (Daphno gnidii-Juniperetum navicularis) 

(Neto et al., 2001).  

A série de vegetação Osyrio quadripartitae-Junipereto turbinatae sigmetum também 

apresentou melhor resposta com a variável tipo de Solo (66.2%) seguida da Geologia 

(18.9%). Os tipos de Solos com maiores probabilidades de correspondência foram os 

‘Regossolos Psamíticos, Normais, não húmidos (Rg) (e também com fase pedregosa 

(p))’ (Figura 218f, tipos de solo 39 e 40, respetivamente). Trata-se de solos arenosos, 

soltos, mais ou menos ácidos e muito pouco ou nada diferenciados, possuindo, 

quando muito, um delgado horizonte superficial com pequena acumulação de matéria 

orgânica, o que está de acordo com a diagnose desta série (Costa et al., 2012). 

Incluem as ‘Areias de duna e de praia (A)’ e doutras formações geológicas mais 

antigas, em geral de fraca vegetação xerófita (Figura 218g, classe geológica 1). A 

série apresenta igualmente uma elevada adequabilidade entre 8 e 10m de altitude 

(Figura 218a); em áreas com níveis de radiação solar potencial entre 1050 e 1300, e 

também nos 1550 Wh/m2 (Figura 218b); em situações topográficas de depressão/vale 

(Índice de Posição Topográfica entre -8.5 e 10) e topo de encosta (entre 8 e 15) 

(Figura 218c), que caraterizam as dunas litorais estabilizadas (Neto et al., 2001; 

Ramos-Pereira, 2008; Pancada, 2011); em solos com reduzida saturação de água 

superficial e com grande capacidade de infiltração (Índice Topográfico de Humidade 

entre 0 e 2) (Figura 218d) e em situações de maior exposição ao regime de ventos 

(baixos valores do Índice Topográfico de Exposição/Abrigo ao vento) (Figura 218e). 

Para a Geosérie ripícola de Salix atrocinerea observou-se que a Geologia contribuiu 

em cerca de 37%, destacando-se a elevada importância das classes ‘Formação de 

Alcácer do Sal (MAS)’, ‘Formação de Marateca (PMt)’ e 'Arenitos de Ulme (PU) (Figura 
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219g, classes geológicas 3, 6 e 7, respetivamente). A análise relativa às variáveis 

explicativas confirma que a adequação ótima desta série reflete-se nas seguintes 

condições ecológicas: altitudes compreendidas entre 5 e 8m (Figura 219a); em áreas 

com níveis de radiação solar potencial entre 1500 e 1900 Wh/m2; presença de 

'Aluviossolos Modernos, Não Calcários, de textura mediana (A)' (Figura 219f, tipo de 

solo 1); em situações topográficas que acompanham os valeiros dos cursos de água 

nos setores mais estreitos e de maior declive (Índice de Posição Topográfica entre -5 e 

-2.5) (Figura 219c), com um gradiente muito forte da humidade a partir do fundo do 

vale que condiciona a posição catenal das comunidades vegetais que integram esta 

geosérie (Índice Topográfico de Humidade entre 7 e 8) (Figura 219d) e alternância de 

exposição e abrigo ao regime de ventos (exposição para valores do Índice Topográfico 

de Exposição/Abrigo ao vento compreendidos entre 0.80 e os 0.85; e abrigo para 

valores entre 1.20 e 1.22) (Figura 219e). 

No que respeita à Série palustre de Salix atrocinerea, observou-se que obteve uma 

melhor resposta nos tipos de solo 'Aluviossolos Modernos, Não Calcários, de textura 

mediana (A)' e 'Solos Orgânicos Hidromórficos - Solos Turfosos com Materiais 

Sápricos, sobre materiais arenosos (Sp, com fase agropédica (a))' (Figura 220f , tipos 

de solo 7 e 45); maioritariamente coincidente com a ‘Formação de Marateca (PMt)’ 

(Figura 220g, classe geológica 6); situa-se entre 35 e 40m (Figura 220a); em áreas 

com níveis de radiação solar potencial entre 1550 e 1600 Wh/m2 (Figura 220b); em 

situações topográficas de depressão (Índice de Posição Topográfica entre -5 e -2.5) 

(Figura 220c); muito elevada saturação de água superficial e conteúdo de água nos 

solos que caraterizam as áreas pantanosas (ambiente de baixa energia) (Índice 

Topográfico de Humidade entre 24 e 26) (Figura 220d) e em situações de maior 

exposição ao regime de ventos canalizados pelo vale do Sado (Figura 220e), o que 

estabelece um elevada concordância com as caraterísticas ecológicas desta série de 

vegetação. 

No que concerne ao Geopermasigmetum psamófilo, verifica-se a importância da 

Altitude (36.8%) e dos Solos (67%) na resposta preditiva do modelo. Deste modo, o 

modelo identificou áreas de ótima adequabilidade entre 0 e 5m (Figura 221a); 

‘Regossolos Psamíticos, Normais, não húmidos (Rg) (e também com fase pedregosa 

(p))’ (Figura 221f, tipos de solo 39 e 40, respetivamente); maioritariamente coincidente 

com as ‘Areias de duna e de praia (A)’ (Figura 221g, classe geológica 1); em áreas 

com níveis de radiação solar potencial entre 1050 e 1200 Wh/m2 (Figura 221b); em 

situações topográficas que variam desde ligeiras depressões, planas, e ainda de meia 
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a topo de encosta (Figura 221c); muito reduzida saturação de água superficial e 

conteúdo de água nos solos (Índice Topográfico de Humidade entre 0 e 2) (Figura 

221d) e em situações de elevada exposição ao regime de ventos (de Oeste, Sudoeste 

ou mesmo de Sul) que implicam condições de salinidade do solo e do ar e mobilidade 

do subtrato arenoso (Figura 221e) (Neto et al., 2001). 

No caso do Geopermasigmetum halófito, mais uma vez, as variáveis Altitude e Solos 

apresentam as melhores respostas (50.2 e 32.2%, respetivamente), sendo de destacar 

as elevadas probabilidades de correspondência com 'Solos Halomórficos - Solos 

Salinos, de Salinidade Elevada, de Aluviões, de textura mediana, fase mal drenada 

(Ass(h)' (Figura 222f, tipo de solo 22). As restantes curvas de resposta desta 

permasérie revelam padrões extremamente interessantes, expressos pela forma como 

cada variável afeta per se o modelo. Deste modo, é possível observar que com o 

aumento de Altitude desde o Estuário do Sado para o interior do território a 

adequabilidade da permasérie tende a diminuir (vide Figura 222a). O mosaico de 

comunidades vegetais de sapal constitui um complexo exoerial onde a catena de 

associações é determinada pelos tempos de inundação e pela salinidade do solo e da 

água. Deste modo, a elevada adequabilidade desta permasérie é determinada por 

altitudes compreendidas entre 0 e 2.5m (Figura 222a); pela presença da formação 

geológica ‘Aluviões (a)’ (Figura 222g, classe geológica 9); muito elevada saturação de 

água superficial e conteúdo de água nos solos (Índice Topográfico de Humidade entre 

23 e 25) (Figura 222d); com alternância de situações topográficas de depressão 

(resulta de situações de erosão vertical dos sapais) e planas (da degradação dos 

biótopos de sapal resultam plataformas lodosas 'slike' desprovidas de vegetação 

(Figura 222c); em áreas com níveis de radiação solar potencial de 1650 Wh/m2 (Figura 

222b) e moderada exposição aos regimes de ventos de Norte e Noroeste (Nortada) 

(Figura 222e).  

Finalmente, no Geopermasigmetum turfófilo observou-se uma boa adequabilidade em 

diversos tipos de solos (39.5%), destacando-se os ‘Aluviossolos Modernos, Não 

Calcários, de textura ligeira (Al)' e os 'Podzóis Hidromórficos, Sem Surraipa, de areias 

ou arenitos (Aph)' e ainda os 'Solos Orgânicos Hidromórficos - Solos Turfosos com 

Materiais Sápricos, sobre materiais arenosos (Sp)' (Figura 223f, tipos de solos 5, 10 e 

44, respetivamente). Segundo Carvalho Cardoso (1965), os Aluviossolos e os Solos 

de Baixas têm, em regra, uma toalha freática mais ou menos profunda (mais profunda 

nos Aluviossolos Antigos) sujeita a oscilações acentuadas no decurso do ano, mas 

não mostram no perfil qualquer efeito acentuado da água estagnada; encontram-se, 
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porém, geralmente humedecidos e influenciados fortemente na sua economia de 

água, vegetação e biologia pela presença dessa toalha freática. Os fenómenos de 

redução não se manifestam com intensidade porque a toalha oscila bastante e renova-

se constantemente, mesmo na altura das inundações, o que permite um 

permanentemente elevado teor de oxigénio dissolvido na água. Se, porventura, a 

oscilação e o renovamento se tornam diminutos, então formam-se horizontes gley e o 

solo passa para a Ordem dos Solos Hidromórficos.  

Nos Solos Orgânicos Hidromórficos turfosos, o horizonte 0 (20 a 40cm) é constituído 

por uma elevada percentagem de matéria orgânica (restos de plantas, principalmente 

raízes em diversos estados de decomposição), associada ou não a algum material 

arenoso, o que lhe confere baixa densidade aparente. O lençol freático no Inverno 

pode chegar à superfície do solo e no Verão raramente está a mais de 1m de 

profundidade. Quando cultivados o horizonte 0 pode não existir (Carvalho Cardoso, 

1965). 

Já no caso dos Pódzois hidromórficos, os mesmos apresentam, em profundidade, uma 

camada praticamente impermeável, sendo que a infiltração e a capacidade de 

absorção das chuvadas está dependente apenas das duas primeiras camadas. Isto 

significa que se formam em locais mal drenados, nos quais existe uma toalha freática 

temporária ou permanente a uma certa profundidade. A deslocação descendente dos 

compostos húmicos é grandemente travada por aquela toalha e, uma vez que este tipo 

de solo apresenta um máximo de capacidade de absorção de água (até um máximo 

total de 118/264 mm), a partir deste limiar verifica-se acumulação de água à superfície 

com potencial ocorrência de escoamento superficial e lateral (Carvalho Cardoso, 1965; 

Neto, 2002).  

Neste sentido, o tempo de inundação, profundidade e baixa energia das águas poderá 

ser relacionado com o solo, sendo este um fator que se relaciona direta ou 

indiretamente com estas condições ecológicas. As áreas cobertas por água durante 

grande parte do ano, caraterizam-se pela presença de solos gley e turfosos; as áreas 

sujeitas a um período longo de tempo sem água na superfície do solo caraterizam-se 

pela presença de solos pseudogley e Podzóis hidromórficos (Neto, 2002). Do mesmo 

modo que o Índice Topográfico de Humidade, apesar da sua curva de resposta 

oscilante (vide Figura 223d), poderá ser visto como uma variável 'proxy' destes fatores 

ecológicos.  
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A adequação ótima do Geopermasigmetum turfófilo reflete-se ainda nas seguintes 

condições ecológicas: altitudes compreendidas entre 7 e 10m (Figura 223a); 

maioritariamente associada à formação geológica ‘Aluviões (a)’ (Figura 223g, classe 

geológica 9); em áreas com baixos níveis de radiação solar potencial (de 1000 a 1200 

Wh/m2) (Figura 223b); em pequenas depressões (Figura 223c) e exposição aos ventos 

com rumo dominante de Sudeste (Figura 223e). 
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Figura 215 – Curvas de Respostas relativa à presença da série Asparago aphylli-Querceto 
suberis sigmetum para as variáveis preditivas. As barras a vermelho indicam a resposta 

preditiva média dos 15 replicados do modelo Maxent. As barras a azul indicam a resposta 
média com mais um (+1) e menos um (-1) desvio padrão. As variáveis categóricas são 

assinaladas com barras em dois tons de azul. 
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Figura 216 – Curvas de Respostas relativa à presença da série Aro neglecti-Querceto suberis 
sigmetum para as variáveis preditivas. As barras a vermelho indicam a resposta preditiva média 
dos 15 replicados do modelo Maxent. As barras a azul indicam a resposta média com mais um 
(+1) e menos um (-1) desvio padrão. As variáveis categóricas são assinaladas com barras em 

dois tons de azul. 
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Figura 217 – Curvas de Respostas relativa à presença da série Daphno gnidi-Junipereto 
navicularis sigmetum para as variáveis preditivas. As barras a vermelho indicam a resposta 
preditiva média dos 15 replicados do modelo Maxent. As barras a azul indicam a resposta 

média com mais um (+1) e menos um (-1) desvio padrão. As variáveis categóricas são 
assinaladas com barras em dois tons de azul. 
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Figura 218 – Curvas de Respostas relativa à presença da série Osyrio quadripartitae-
Junipereto turbinatae sigmetum para as variáveis preditivas. As barras a vermelho indicam a 

resposta preditiva média dos 15 replicados do modelo Maxent. As barras a azul indicam a 
resposta média com mais um (+1) e menos um (-1) desvio padrão. As variáveis categóricas 

são assinaladas com barras em dois tons de azul. 
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Figura 219 – Curvas de Respostas relativa à presença da Geosérie ripícola de Salix 
atrocinerea para as variáveis preditivas. As barras a vermelho indicam a resposta preditiva 

média dos 15 replicados do modelo Maxent. As barras a azul indicam a resposta média com 
mais um (+1) e menos um (-1) desvio padrão. As variáveis categóricas são assinaladas com 

barras em dois tons de azul. 
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Figura 220 – Curvas de Respostas relativa à presença da Série palustre de Salix atrocinerea 
para as variáveis preditivas. As barras a vermelho indicam a resposta preditiva média dos 15 
replicados do modelo Maxent. As barras a azul indicam a resposta média com mais um (+1) e 
menos um (-1) desvio padrão. As variáveis categóricas são assinaladas com barras em dois 

tons de azul. 
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Figura 221 – Curvas de Respostas relativa à presença do Geopermasigmetum psamófilo para 
as variáveis preditivas. As barras a vermelho indicam a resposta preditiva média dos 15 

replicados do modelo Maxent. As barras a azul indicam a resposta média com mais um (+1) e 
menos um (-1) desvio padrão. As variáveis categóricas são assinaladas com barras em dois 

tons de azul. 
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Figura 222 – Curvas de Respostas relativa à presença do Geopermasigmetum halófito para as 
variáveis preditivas. As barras a vermelho indicam a resposta preditiva média dos 15 replicados 
do modelo Maxent. As barras a azul indicam a resposta média com mais um (+1) e menos um 
(-1) desvio padrão. As variáveis categóricas são assinaladas com barras em dois tons de azul. 
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Figura 223 – Curvas de Respostas relativa à presença do Geopermasigmetum turfófilo para as 
variáveis preditivas. As barras a vermelho indicam a resposta preditiva média dos 15 replicados 
do modelo Maxent. As barras a azul indicam a resposta média com mais um (+1) e menos um 
(-1) desvio padrão. As variáveis categóricas são assinaladas com barras em dois tons de azul. 
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4.7. Conclusões preliminares 
 

A estratégia de modelação preditiva ao nível da comunidade ('classification-then-

modelling') permitiu a quantificação e avaliação da distribuição espacial da VNP na 

área de estudo. Deste modo, a ordenação CCA na modelação da VNP possibilitou a 

integração da classificação das séries de vegetação e modelação espacial num único 

nível de análise. De referir que, nos SDM ao nível da espécie, a única preocupação se 

centra na seleção da técnica de modelação a implementar (Maxent, GLM, SVM, entre 

outras). Ao invés, na modelação ao nível da comunidade, esta seleção apresenta-se 

como uma componente da estratégia analítica global, permitindo um melhor 

conhecimento da posição exata das séries de vegetação ao longo de gradientes 

ambientais, sendo expressa na sua menor ou maior adequabilidade territorial.  

No entanto, ficou evidente a necessidade de uma seleção de preditores adequados, 

sobretudo variáveis que tenham em consideração os fatores fisiológicos diretos ou 

efeitos históricos (uso e ocupação do solo) que atuam a escalas espaciais mais 

detalhadas, cuja ausência poderá conduzir a uma sobrestimação da amplitude 

espacial da distribuição potencial das séries de vegetação. Porém, os resultados 

obtidos com os modelos preditivos, assim como um bom conhecimento ecológico das 

séries de vegetação, permitem a utilização eficaz de modelos de adequabilidade para 

descrever, e estudar a distribuição das séries e as suas respostas a determinados 

fatores geográficos e ambientais. 

Atualmente, têm-se vindo a desenvolver esforços no sentido de encontrar a melhor 

estratégia em diferentes contextos. Tal facto depende dos objetivos analíticos e da 

natureza do conjunto de dados disponíveis. Na estratégia implementada foi 

considerado que o conceito de Nicho Ecológico de Hutchinson deve ser o mais 

explícito possível, ao nível da seleção e interação entre as variáveis ambientais 

preditivas, funções de resposta, tipo de modelo, tipo de dados bióticos e interpretação 

das predições resultantes. Deste modo, o conceito de nicho realizado aponta 

similaridades com os pressupostos subjacentes ao conceito de VNP. Assim sendo, 

para além do elevado desempenho preditivo do modelo Maxent, os resultados obtidos 

por este modelo permitiram aferir o modo como os gradientes ecológicos, expressos 

ao longo das curvas de resposta, determinam o nicho realizado para as diversas 

séries de vegetação. 



 

Capítulo IV | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios 
Estuário do Sado e Comporta/Galé  

534 

 

Conforme ficou demonstrado neste estudo, mesmo considerando a existência de um 

vasto conhecimento empírico, centrado nos fatores biofísicos determinantes para a 

modelação preditiva da VNP e na seleção prévia das variáveis com uma maior 

significância e correlação com as séries de vegetação, dever-se-á optar por uma 

estratégia de modelação que permita a inclusão do total das variáveis preditivas. No 

entanto, previamente, devem ser analisadas as assunções dos modelos, ao nível da 

eliminação de situações de multicolinearidade, avaliação da normalidade e linearidade 

das variáveis preditivas e as possíveis melhorias no desempenho preditivo dos 

modelos, se for tida em consideração a padronização das variáveis independentes.  

Por outro lado, os resultados obtidos demonstram que mesmo que as variáveis 

preditivas apresentem um baixo nível de significância, as mesmas contribuem para 

uma melhoria da capacidade preditiva. Dever-se-á ainda delinear a amostragem que 

assegure uma maior representatividade da variabilidade espacial das séries de 

vegetação a modelar, incorporar um maior número de variáveis proximais e integrar 

dados de base das variáveis categóricas (e.g. edafologia e geologia) com uma maior 

desagregação e maior detalhe territorial. 

Apesar do caráter hipotético da cartografia da VNP, a distribuição potencial das séries 

de vegetação serve como base para uma comparação quantitativa com a distribuição 

da vegetação atual, e revela-se fundamental para a avaliação dos efeitos de 

perturbação, sucessão vegetal e diversidade. 

Deste modo, conclui-se que a expressão cartográfica da VNP no território assume um 

papel importante no Planeamento e Ordenamento do Território, nomeadamente, ao 

nível das políticas de proteção dos Solos e da Biodiversidade, assim como nos Planos 

de Ordenamento do Território em vigor. A sua aplicação na reconstituição da 

vegetação natural após ação antrópica apresenta igualmente enorme importância. 
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CAPÍTULO V – Deteção Remota aplicada ao Ordenamento  do 
Território 

5.1. Enquadramento Monitorização e Avaliação do Est ado de 
Conservação dos Habitats da Rede Natura 2000 
 

Os Estados-Membros (EM) da União Europeia são obrigados pela Diretiva Aves e 

Habitats a manter ou restaurar o estado de conservação favorável dos habitats 

naturais e espécies florísticas e faunísticas de interesse comunitário.  

A monitorização e avaliação do estado de conservação dos habitats e espécies numa 

base regular é essencial para avaliar o sucesso de eventuais ações de gestão e para 

obter mais informações sobre os possíveis efeitos dessas ações. Nos termos do artigo 

17.º da Diretiva Habitats, os EM devem facultar, de seis em seis anos, informações 

sobre a aplicação das disposições da diretiva. Neste sentido, é fundamental promover 

a sincronização de ações de monitorização e de avaliação com diferentes finalidades 

('Reporting', Gestão e Conservação e Jurisdição). Este último diz respeito a Estudos 

de Impacte Ambiental e avaliação dos efeitos de medidas de mitigação e 

compensação (Evans, 2006). A monitorização e avaliação do estado de conservação 

dos habitats e espécies requerem a definição de metodologias e a seleção de 

indicadores ecológicos (Mücher et al., 2009; Estreguil et al., 2013). Atualmente, este 

ainda não é o caso. Por exemplo, a questão do parâmetro "Estrutura e Função" dos 

habitats (expressa no artigo 17.º da Diretiva Habitats) não está definida de forma 

objetiva pela Comunidade Europeia (CE) e, deste modo, permite diversas 

interpretações aos EM (ETC/BD, 2008). Além disso, os requisitos de qualidade devem 

ser clarificados. 

Atualmente, a CE faz a distinção entre qualidade boa, moderada e fraca, tendo como 

base dados e pareceres de peritos. Não é transmitida a informação sobre os requisitos 

de qualidade, em termos da sua precisão e fiabilidade, do estado do habitat reportado 

e suas tendências (ETC/BD, 2006). Os SIC necessitam ainda de ser cartografados 

numa base regular (6-12 anos), de modo a que a área e a distribuição dos habitats 

possam ser avaliados por intermédio de cartografia de vegetação, habitats e por 

inventários fitossociológicos (Janssen & Schaminée, 2003; Bock et al., 2005; Gross et 

al., 2009; Kennedy et al., 2009; Mücher, 2009). As observações de campo possibilitam 

ainda a avaliação da componente biótica (flora e vegetação), abiótica (solo, águas 

subterrâneas), caraterísticas estruturais e espaciais (Bunce et al., 2008). Deste modo, 
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o parâmetro "Estrutura e Função" dos habitats poderá ser avaliado de forma mais 

precisa.  

No caso de Portugal, foi efetuada uma avaliação global dos habitats no âmbito do 

último Relatório Nacional de Implementação da Diretiva Habitats (período 2001-2006). 

Este relatório, efetuado de 6 em 6 anos pelos EM, tem como principal finalidade 

permitir uma avaliação adequada dos progressos realizados, em especial do 

contributo da Rede Natura 2000 para a concretização dos objetivos especificados no 

Artigo 3º da mesma Diretiva: “assegurar a manutenção ou, se necessário, o 

restabelecimento dos tipos de habitats naturais e das espécies em causa num estado 

de conservação favorável, na sua área de distribuição natural”. 

A avaliação da estrutura e funções dos habitats tomou em consideração a informação 

de base produzida no âmbito do Plano Setorial da Rede Natura 2000 (fichas de 

caraterização e gestão de habitats. Ainda neste contexto refira-se que o 

preenchimento das ameaças sobre os habitats foi efetuado também com base no 

conteúdo das fichas de habitats acima referidas (cuja abordagem é efetuada a nível 

nacional), obedecendo à tipificação prevista pelas normas de elaboração deste 

relatório. Importa ainda referir que no Relatório Nacional de Implementação da Diretiva 

Habitats não houve avaliação dos diversos parâmetros a uma escala local, mas ao 

nível das regiões biogeográficas (Mediterrânica, Atlântica e Macaronésica). 

Ainda no que se refere à avaliação dos valores naturais efetuada ao nível dos SIC no 

âmbito da Rede Natura 2000, importa em primeiro lugar referir que a classificação de 

uma área como SIC obedece a um determinado conjunto de critérios que se 

encontram explanados no Anexo III do Decreto-Lei nº 49/2005 (transposição do Anexo 

II da Diretiva Habitats). A aplicação destes critérios é a base para a elaboração de 

uma proposta de SIC que é comunicada pelo EM à CE e depois objeto de uma 

aferição bilateral (CE e EM e que tem lugar em seminários biogeográficos), tendo por 

base de discussão um formulário de dados normalizado Natura 2000 (SDF) ('Standart 

Data Form for Special Protection Areas (SPA)') (consultar a "Decisão de Execução da 

Comissão, de 11 de Julho de 2011, relativa a um formulário de informações sobre os 

sítios da rede Natura 2000 [notificada com o número C(2011) 4892] (2011/484/UE)"). 

O preenchimento deste formulário reúne um conjunto de dados relativos à área que se 

pretende classificar como SIC, entre os quais, informação ecológica caraterizando os 

valores que estão na origem da classificação dessa área e que é apresentada 

segundo um formato previsto nas respetivas notas explicativas. Refira-se ainda que 

este formulário normalizado foi recentemente alvo de revisão por um grupo de trabalho 
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da União Europeia em ‘Reporting’. Os critérios que até agora têm sido utilizados para 

a caraterização dos habitats ao nível do Sítio são os preconizados no ponto "3. 

Informações Ecológicas" do antigo formulário SDF (consultar a "Decisão de Execução 

da Comissão, de 18 de Dezembro de 1996, relativa a um formulário para as 

informações sobre sítios para os sítios da rede Natura 2000 propostos (97/266/CE)"). 

Em relação à informação constante no Plano Setorial da Rede Natura 2000, 

nomeadamente a que se prende com o estado de conservação, a avaliação dos 

impactos sobre os diversos habitats e critérios ecológicos subjacentes, e às ações de 

gestão preconizadas, estas são fruto de uma abordagem de macroescala a nível 

nacional, decorrente das fichas de caraterização e gestão de habitats produzidas pela 

ALFA para este plano, e que têm de ser adaptadas à realidade local, ou seja, do SIC. 

Deve ser salientado o facto de a cartografia de habitats atualmente existente para 

Portugal continental se cingir praticamente aos territórios que se encontram neste 

momento classificados como SIC, sendo que essa mesma cartografia, elaborada há 

praticamente 20 anos, poderá apresentar alguma desatualização. Esta cartografia 

constituiu em 1996 a base de referência para a identificação das áreas a classificar 

como SIC e a avaliação quanto à sua caraterização ecológica foi efetuada com base 

nos critérios já atrás mencionados (Notas explicativas do SDF). Tendo presente esta 

situação, e a necessidade de acompanhar a evolução do estado dos habitats ao longo 

do tempo, de forma a habilitar as entidades com competência nesta matéria a definir 

políticas de gestão do património natural (sem prejuízo das restantes obrigações que 

decorrem da aplicação da Diretiva Habitats), o ICNF tem preconizado iniciativas 

(processos em fase de avaliação) tendo em vista a elaboração da cartografia dos 

habitats naturais em todo o território continental e também das áreas classificadas 

como SIC. Sublinhe-se, no entanto, que estes projetos não têm como subproduto uma 

avaliação do estado de conservação dos habitats naturais, mas apenas a cartografia 

dos valores alvo. 

Neste sentido, a DR Multi-espectral pode contribuir para a monitorização da área 

(localização, tamanho) e estrutura e função (em particular ao nível das suas 

caraterísticas estruturais) (Frick et al., 2005; Forster et al., 2008; Kooistra et al., 2009; 

Mücher et al., 2010; Vanden Borre et al., 2011; Gutierres & Westinga, 2012). As atuais 

técnicas de interpretação visual de Fotografias Aéreas e Ortofotomapas e classificação 

de imagens de satélite de alta resolução (e.g. GeoEye-1, WorldView-2, entre outras) 

utilizadas para a produção de cartografia de coberto vegetal e habitats, podem ser 

melhoradas (padronizadas) por intermédio de técnicas semiautomatizadas, como a 
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OBIA (Mehner et al., 2004; Rogan & Chen, 2004; Aplin, 2005; Díaz Varela et al., 2008; 

Blaschke et al.,2008; Lillesand et al., 2008; Gil, 2011). Com a DR Multi-espectral os 

parâmetros biofísicos e bioquímicos, indicativos de caraterísticas abióticas e 

estruturais, podem igualmente ser monitorizados. Neste contexto, a proposta de 

monitorização e avaliação do estado de conservação dos habitats da Rede Natura 

2000 da RNLSAS centra-se nas seguintes fases: 

1) Desenvolvimento de uma metodologia para a exploração dos padrões espaciais e 

espectrais de uma imagem do satélite WorldView-2, de forma a produzir, de forma 

semiautomática, cartografia de habitats da Rede Natura 2000 à escala 1:10 000. 

2) Avaliação do estado de conservação dos habitats da Rede Natura 2000, com base 

na metodologia de diagnose ambiental de Velásquez et al. (2010). 

Procedeu-se ainda à publicação de uma aplicação Web assente na API gratuita do 

ArcGIS Flex API, de forma a permitir a visualização e pesquisa de informação 

geográfica em matéria relacionada com os habitats da Rede Natura 2000, assim como 

a partilha de informação georreferenciada, com elevada qualidade espacial e temporal 

em formato padronizado, passível de ser integrada em diversas plataformas.  

 

5.2. Cartografia de habitats da Rede Natura 2000 co m recurso a 
ISMGRE WorldView-2  
 

Com o desenvolvimento de cartografia de habitats da Rede Natura 2000 à escala 1:10 

000, de acordo com técnicas semiautomáticas, pretendeu-se determinar a estrutura e 

superfície ocupada pelos habitats presentes na RNLSAS para posterior integração na 

metodologia de diagnose ambiental. 

Tendo-se verificado no sub-capítulo 2.3.5.3 algumas limitações das ISMGRE GeoEye-

1 para a distinção de habitats naturais e seminaturais, propõe-se o desenvolvimento 

da técnica OBIA com imagens multiespectrais WorldView-2. Ao contrário da 

abordagem combinada 'píxel/objeto' anteriormente desenvolvida, adotou-se uma 

abordagem exclusivamente baseada em objetos (Classificação Supervisada baseada 

em Objetos) (Gil et al., 2013). Esta recente técnica OBIA apresenta a particularidade 

que, na fase segmentação, os objetos gerados serem classificados/depurados de 

acordo com informação auxiliar (266 inventários fitossociológicos realizados em 2011), 

sendo posteriormente utilizados como conjunto de dados (segmentos) de treino e de 
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validação (Figura 224). Esta opção metodológica é sustentada no facto de as imagens 

WorldView-2 apresentarem maior resolução espacial e espectral, o que permite a 

aplicação de numerosos atributos espectrais e espaciais na diferenciação prévia dos 

objetos relativos aos diversos habitats da Rede Natura 2000. 

 
Figura 224 – Fluxograma para obtenção da cartografia de habitats da Rede Natura 2000. 

 

A imagem WorldView-2 utilizada nesta análise foi adquirida à empresa DigitalGlobe, 

com 0.5m de resolução espacial no modo pancromático e 2.0m de resolução espacial 

no modo multiespectral, contendo 11 bits por píxel. A imagem multiespectal contém as 

tradicionais 4 bandas - Azul (B), Verde (G) e Vermelho (R) e Infravermelho Próximo 

(IVP) -, e ainda a banda Azul costeiro ('Coastal'), Amarela ('Yellow'), Vermelho limítrofe 

('Red-Edge') e Infravermelho-2 ('NIR2'). A imagem foi recolhida no dia 11 de Junho de 

2011 às 11:55. A projeção cartográfica UTM inicial associada ao datum WGS84 foi 

transformada para ETRS89-PT TM06. Para avaliação da cartografia de habitats 

recorreu-se à validação cruzada (matriz de confusão).  

 

5.3. Avaliação do estado de conservação dos habitat s da Rede 
Natura 2000 
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A metodologia proposta para a avaliação do estado de conservação dos habitats da 

Rede Natura da RNLSAS resulta de uma adaptação da diagnose ambiental 

desenvolvida por Velásquez et al. (2010), que permite a avaliação à escala local do 

estado de conservação das comunidades vegetais e respetivos habitats de ocorrência, 

e sua posterior integração nos planos de ordenamento em vigor, assim como em 

programas de monitorização dos habitats da Rede Natura 2000.  

Esta metodologia visa constituir uma ferramenta de gestão do território que inclua a 

avaliação do estado de conservação e da fragilidade do território. As principais etapas 

da diagnose ambiental são apresentadas na Figura 225. 

 

 

 

 

  

Figura 225 – Fases da metodologia de diagnose ambiental. 

De referir que esta metodologia resultou de uma detalhada análise dos principais 

fatores ambientais e antrópicos relacionados com os habitats da Rede Natura 2000, e 

de programas de monitorização à escala local em alguns dos Estados-Membros 

(Portugal, Holanda, Alemanha e Espanha). Deste modo, procedeu-se à consulta de 

um painel de especialistas  do IGOT-UL, Faculdade de Ciências da Universidade do 

Porto, ICNF, ITC - Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation, Alterra 

Wageningen UR e da Universidade Técnica de Madrid. Neste particular, destaca-se, 

em termos nacionais, o desenvolvimento do sistema SIMBioN – Sistema de 

Informação e Monitorização da Biodiversidade do Norte de Portugal.  

Seguidamente são definidos e descritos os critérios considerados em cada uma das 

fases da diagnose ambiental desenvolvida. 

Fase 1: avaliação do estado de conservação dos habitats da Rede Natura 2000. 

Para a determinação do estado de conservação foram consultados os documentos 

disponibilizados pela Comissão Europeia (CE), nomeadamente o formulário SDF. 

Foram adotadas as definições do estado de conservação incluídas nas seções 

Diagnose Ambiental 
 

Fase 1: avaliação do 
estado de 

conservação dos 
habitats  

Fase 2: avaliação da 
fragilidade do 

território 
 

Fase 3: Definição de 
cenários de gestão e 

conservação 
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preliminares da Diretiva Habitats. Cada critério foi classificado em 3 categorias, de 

acordo com as orientações da CE e com base nos trabalhos prévios de peritos 

científicos. Neste sentido, a cada critério foram atribuídas as seguintes classes: A 

(excelente conservação), B (boa conservação) e C (conservação média ou reduzida). 

Deste modo, foram selecionados os seguintes critérios para a avaliação do estatuto de 

conservação dos habitats da Rede Natura 2000:  

a) Função vital do habitat (Art 1. Diretiva Habitats). 

a1) Estado de Saúde ('State of Health'). 

A. Mais de 90% da área de habitat em bom estado de saúde. 

B. Mais de 80% da área de habitat em bom estado de saúde. 

C. Menos de 80% da área de habitat em bom estado de saúde. 

a2) Vitalidade ('Vitality'). 

a2.1) Vitalidade – habitats arbóreos. 

A. Menos de 10% de desfolhamento da copa.  

B. Entre 10 e 25% de desfolhamento da copa. 

C. Mais de 25% de desfolhamento da copa. 

a2.2) Vitalidade – Habitats Não Arbóreos (Arbustos e pastagem). 

Consultar o formulário SDF. 

b) Riqueza florística. 

A. Habitats com mais de 70% de espécies caraterísticas. 

B. Habitats com menos de 70% e mais de 50% de espécies caraterísticas. 

C. Habitats com menos de 50% de espécies caraterísticas. 

c) Estrutura do habitat. 

c1) Estrutura de habitats arbóreos. 

A. Estrutura irregular com três ou mais classes de idade e perto do seu estado 

natural. 
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B. Estrutura representando um estado intermédio no que diz respeito a sua 

favorabilidade para estado de conservação. 

C. Estrutura regular ou artificialmente criada com apenas uma classe de idade. 

c2) Estrutura de Habitats não arbóreos (matos e pastagens). 

Consultar o formulário SDF. 

d) Área do habitat.  

d1) Escala local. 

A. Mais de 20% da área de habitat numa zona protegida. 

B. Entre 5 e 20% da área de habitat numa zona protegida. 

C. Menos de 5% da área de habitat numa zona protegida. 

d2) Escala Regional. 

A. Mais de 15% da área de habitat na Região Biogeográfica.  

B. De 2 a 15% da área de habitat na Região Biogeográfica. 

C. Menos de 2 da área de habitat na Região Biogeográfica. 

A última etapa da avaliação do estado de conservação consiste na integração dos 

diferentes critérios, mediante a atribuição de uma escala de valoração – em que o 

valor 3 corresponde à classe A, o valor 2 à classe B e o valor 1 à classe C – e 

posterior cálculo da média aritmética dos valores obtidos em cada critério. Deste 

modo, para as 3 classes de conservação foram considerados os seguintes intervalos 

de média (mn): A (mn>2.2), B (2.2≤mn<1.6) e C (mn≤1.6). 

Fase 2: avaliação da fragilidade do território. 

A fragilidade é descrita como uma caraterística intrínseca que reflete o grau de 

sensibilidade que os habitats, comunidades e espécies apresentam face a mudanças 

ambientais, envolvendo uma combinação de fatores intrínsecos e extrínsecos (Nilsson 

& Grelsson, 1995). A avaliação da fragilidade é um fator determinante quando se 

pretende desenvolver uma gestão sustentável em áreas protegidas. Foram 

considerados 3 níveis de fragilidade para cada critério: A (fragilidade elevada), B 

(fragilidade moderada) e C (fragilidade baixa). O critério de risco de incêndio baseia-se 
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na cartografia de risco de incêndio (CRIF) de 2011, sendo esta baseada na 

metodologia de análise multicritério sugerida por Almeida et al. (1995) e por Chuvieco 

& Congalton (1989). Deste modo, foram selecionados os seguintes critérios para a 

avaliação da fragilidade do território:  

a) Risco de incêndio. 

A. Risco muito elevado. 

A. Risco elevado. 

B. Risco moderado. 

C. Risco baixo-moderado. 

C. Risco baixo. 

b) Capacidade de recuperação do habitat. 

A. Baixa capacidade de recuperação natural da vegetação. 

B. Moderada capacidade de recuperação natural da vegetação. 

C. Elevada capacidade de recuperação natural da vegetação. 

A última etapa da avaliação da fragilidade do território é semelhante à descrita para a 

avaliação do estado de conservação (Fase 1).  

Fase 3: Definição de cenários de gestão e conservação. 

A integração da avaliação do estado de conservação (fase 1) e da fragilidade do 

território (fase 2) permitirá a hierarquização de áreas de conservação. Deste modo, 

poderão ser definidas áreas para o restabelecimento dos tipos de habitats naturais e 

dos habitats das espécies em causa num estado de conservação favorável, em que 

são distinguidas: 

A. Áreas ótimas: 

AA. Áreas em excelente estado de conservação e com fragilidade elevada. 

Requerem a aplicação de programas de monitorização contínuos.  

AB. Áreas em excelente estado de conservação e com fragilidade média. 

Requerem a aplicação de programas de monitorização sazonais.  
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AC. Áreas em excelente estado de conservação e com reduzida fragilidade. Não 

requerem a aplicação de programas de monitorização. 

B. Áreas intermédias: 

BA. Áreas em bom estado de conservação e com fragilidade elevada. Requerem 

medidas de restauro de alta prioridade.  

BB. Áreas em bom estado de conservação e com fragilidade média. Requerem 

medidas de restauro de moderada prioridade. 

BB. Áreas em bom estado de conservação e com reduzida fragilidade. Requerem 

medidas de restauro de baixa prioridade. 

C. Áreas desfavoráveis: 

CA. Áreas em estado de conservação médio ou reduzido e com fragilidade 

elevada. Requerem ações de conservação integradas e de alta prioridade.  

CB. Áreas em estado de conservação médio ou reduzido e com fragilidade média. 

Requerem ações de conservação integradas e de moderada prioridade.  

CC. Áreas em estado de conservação médio ou reduzido e com reduzida 

fragilidade. Requerem ações de conservação integradas e de baixa prioridade.  

 

5.4. Resultados 
 

A cartografia de habitats da Rede Natura 2000 da RNLSAS, com uma EG de 90%, 

permitiu a identificação e seleção de 16 habitats (Figura 226). Em comparação com as 

ISMGRE de menor resolução espacial e espectral (GeoEye-1) verificou-se que as 

imagens WorldView-2 permitem uma maior diferenciação territorial dos elementos de 

superfície. Para além da informação espectral ao nível do píxel fornecida por estas 

ISMGRE, a sua segmentação e a integração de objetos na classificação permitiu 

acrescentar relações espaciais ao nível dos habitats e aumentar a exatidão temática 

da cartografia. A sua elevada resolução espacial aliada a 8 bandas espectrais com 

caraterísticas específicas sustenta uma maior capacidade de classificação de habitats 

da Rede Natura 2000. Neste sentido, o seu melhor desempenho é devido ao aumento 

da sensibilidade ao coberto vegetal e tipo de solo conferido pela inclusão das bandas 
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Vermelho limítrofe ('Red-Edge'), Amarela ('Yellow') e Infravermelho-2 ('NIR2'). Do 

mesmo modo que melhora o processo de classificação de corpos de água e zonas 

húmidas pela presença da banda Azul costeiro ('Coastal').  

 

Figura 226 – Cartografia de habitats da Rede Natura 2000 da RNLSAS. 

Posteriormente, os habitats selecionados foram avaliados em termos de estado de 

conservação (Fase 1) e fragilidade do território (Fase 2). Os valores obtidos para cada 
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critério da Fase 1 encontram-se na Tabela 87. Por seu lado, a Tabela 88 apresenta os 

valores obtidos para os critérios da fase 2 da diagnose ambiental. A combinação da 

avaliação do estado de conservação e da fragilidade do território permitiu a 

classificação dos habitats em tipos de áreas de conservação (AA com 17%, AB com 

4%, AC com 19%, BA com 19%, BA com 27%, BB com 21% e BC com 11%) (Figura 

227). 

 

Tabela 87 – Avaliação do estado de conservação dos habitats da Rede Natura 2000 presentes 
na RNLSAS.  

Habitats da 
Rede Natura 

2000 

Função Vital  
Riqueza 
florística 

Estrutura 
do habitat 

Área do habitat  
Estado de 

Conservação Estado 
de Saúde  Vitalidade  Escala 

local 
Escala 

Regional 
*1150pt1 B B B B A A A 

1210 C C C C A A B 
1310pt1 B B B B A A A 

1410 B B B B A A A 
2110 C C C C A A B 
2120 C C C C A A B 

*2130pt1 C C C C A A B 
2190pt1 B B B B A A A 
2230pt1 C C C C A A B 
*2250pt1 B B B B A A A 
*2250pt2 B B B B A A A 

2260 C C C C A A B 
*4020pt2 B B B B A A A 

6420 B B B B A A A 
92A0pt3 C C C C A A B 

92D0 B B B B A A A 
 

Tabela 88 – Avaliação da fragilidade dos habitats da Rede Natura 2000 presentes na RNLSAS. 

Habitats da Rede Natura 
2000 

Risco de 
incêndio 

Capacidade de recuperação do 
habitat Fragilidade 

*1150pt1 C B C 
1210 C A B 

1310pt1 C A B 
1410 C A B 
2110 C A B 
2120 C A B 

*2130pt1 C A B 
2190pt1 C B C 
2230pt1 C B C 
*2250pt1 C B C 
*2250pt2 A A A 

2260 A A A 
*4020pt2 A B A 

6420 C B C 
92A0pt3 B A A 

92D0 C B C 
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Figura 227 – Tipificação dos habitats da Rede Natura 2000 da RNLSAS em áreas de 
conservação. 

 

É apresentada uma proposta de cenários de gestão e conservação para os habitats da 

Rede Natura presentes na RNLSAS (Tabela 89). 
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Tabela 89 – Cenários de gestão e conservação para os habitats da Rede Natura 2000 
presentes na RNLSAS. 

Fragilidade do território 
Estado de Conservação  

A B 
Excelente conservação Boa conservação 

A 
*2250pt2 
*4020pt2 

*2270 
2260 

92A0pt3 Fragilidade elevada 

B 
1310 
1410 

*2130pt1 
1210 
2110 
2120 

Fragilidade moderada 

C *1150 
*2250pt1 

2190 
6420 
92D0 

2230pt1 
Fragilidade baixa 

Áreas ó timas  
  

AA   
AB   
AC   

Áreas intermédias  
  

BA   
BB   
BC   

 

Nas áreas de conservação ótimas do tipo 'AA' e 'AB' recomenda-se o desenvolvimento 

de programas de monitorização e ações que assegurem a manutenção do estado de 

conservação dos habitats *2250pt2, *4020pt2, 1310 e 1410. 

Por último, nas áreas intermédias do tipo 'BA' e 'BB' recomenda-se a aplicação das 

medidas de restauro de moderada a alta prioridade destinadas à recuperação dos 

habitats *2270, 2260, 92A0pt3, *2130pt1, 1210, 2110 e 2120. 

A gestão e a conservação destes habitats tendo em vista a manutenção da sua área 

de ocupação, deverão contemplar as medidas preconizadas para as unidades de 

vegetação em que os mesmos se encontram inseridos (vide Capítulo II). 

Os resultados obtidos impõem o desenvolvimento futuro da metodologia de diagnose 

ambiental para se aprofundar a extração e integração de informação ao nível dos 

habitats da Rede Natura 2000 à escala local. 

 

5.5. Implementação da plataforma WebGIS NATURASADOG ALÉ 
 

Pretende-se que a plataforma WebGIS NATURASADOGALÉ – "Modelo de Apoio à 

Gestão e Conservação dos Habitats Naturais nos SIC ‘Estuário do Sado’ e ‘Comporta / 

Galé’ (Figura 228) – venha dar resposta a uma necessidade premente que se prende 
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com a simplificação e agilização das obrigações de reporting em matéria de avaliação 

do estado de conservação e monitorização dos habitats da Rede Natura 2000.  

É expectável que o pleno funcionamento do WebGIS 'NATURASADOGALÉ' se possa 

traduzir: 

– Na otimização dos mecanismos de recolha, intercâmbio e utilização de dados de 

qualidade, potenciando a utilização dos mesmos; 

– Em melhor informação de suporte à elaboração de políticas e na avaliação da 

eficácia e da adequada aplicação das mesmas; 

– Num potenciar da cidadania ambiental, pelo acesso dos cidadãos à informação; 

– Numa maior disponibilidade de dados para utilização pela comunidade científica. 

Em suma, o WebGIS NATURASADOGALÉ visa otimizar e racionalizar os 

procedimentos de recolha, avaliação e comunicação de informação dos habitats da 

Rede Natura 2000 e, de forma credível e pertinente, funcionar como suporte aos 

processos de tomada de decisão, à elaboração e implementação de políticas e 

estratégias em matéria de biodiversidade, e à sua integração nas políticas setoriais e 

ao cumprimento das obrigações de reporting de Portugal nesta matéria. Pretende-se 

que constitua um sistema onde os dados se encontrem à disposição dos utilizadores 

finais, de uma forma aberta e transparente, com o recurso a ferramentas tão atuais 

como a internet e as tecnologias de satélite. 
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Figura 228 – Interface do WebGIS NATURASADOGALÉ.
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5.6. Conclusões preliminares 
 

A metodologia de diagnose ambiental desenvolvida, ao contrário da avaliação 

genérica do estado de conservação dos habitats a nível nacional, vai ao encontro dos 

propósitos da implementação da Diretiva Habitats em termos de avaliação dos 

diversos parâmetros a uma escala local. O formulário SDF integra informações e 

diretrizes para a manutenção de uma Rede Natura 2000 coerente e para a avaliação 

da sua eficácia para a conservação dos habitats do anexo I e dos habitats das 

espécies do anexo II da Diretiva 92/43/CEE ao nível dos SIC. A combinação da 

avaliação do estado de conservação e da fragilidade do território possibilitou a 

classificação do território da RNLSAS em áreas de gestão com diferentes níveis de 

prioridade. Esta abordagem poderá revelar-se como uma opção válida na avaliação e 

gestão dos habitats da Rede Natura ao nível dos SIC, combinando de um modo 

coerente a fitossociologia integrada e as técnicas de DR.  

Acresce o facto de a informação derivada das ISMGRE que resulta da aplicação de 

técnicas de classificação semiautomática, nomeadamente a cartografia de habitats, 

ser passível de integrar os serviços Copernicus43 e informação específica a ser 

desenvolvida por Portugal no âmbito deste programa operacional de observação da 

Terra. Neste sentido, o ICNF enquanto membro do Grupo de Trabalho de Observação 

da Terra coordenado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, é a autoridade 

nacional responsável pelo 'reporting' das atividades relacionadas com a caraterização 

e monitorização da biodiversidade (e.g. carta de habitats). Deste modo, e igualmente 

no âmbito da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade 

(ENCNB) (Decreto-Lei n.º 142/2008 de 24 de Julho), poderá ser analisada a utilização 

de ISMGRE e a informação derivada nestas atividades. 

 

                                                           
43 Programa civil coordenado pela União Europeia e implementado em parceria com a 'European Space 
Agency (ESA)' e com os seus Estados-Membros, com o objetivo de disponibilização de serviços que 
permitam o acesso atempado e contínuo a dados e informações fiáveis relativos ao ambiente, proteção 
civil e segurança civil. O Regulamento do programa Copernicus (377/2014) do Parlamento Europeu e do 
Conselho data de 3 de Abril e foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia a 24 de Abril. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com a presente dissertação procurou-se contribuir para uma maior disponibilização de 

metodologias assentes em Tecnologias de Informação Geográfica, modelação 

preditiva e Geossimulação. Trata-se de ferramentas para apreender o território que 

têm experimentado avanços significativos e que apresentam um elevado potencial de 

aplicação no domínio das Ciências Geobotânicas e da Ecologia da Paisagem. 

Revisitam-se de seguida as questões de investigação formuladas na introdução do 

presente estudo, de forma a poder enunciar as principais conclusões e a apontar 

futuros desenvolvimentos no âmbito das questões estudadas:  

 

1. Como os diferentes fatores ambientais, antrópico s e a dinâmica 

espaciotemporal do uso e ocupação do solo influenci aram a estrutura e 

dinâmica dos habitats naturais e seminaturais e pai sagem dos  SIC ‘Estuário 

do Sado’ e ‘Comporta / Galé’?  

A revisão bibliográfica efetuada para a caraterização histórica da paisagem e análise 

do uso e ocupação do território permitiu conhecer a aprofundar as questões científicas 

subjacentes à estrutura e dinâmica dos habitats e paisagem dos SIC ‘Estuário do 

Sado’ e ‘Comporta / Galé’. As descrições da paisagem vegetal de Mateus (1992), 

Moreira (1986, 1987, 1992) e Moreira & Psuty (1993), tal como a caraterização da 

ocupação do território provenientes de cartografia histórica, possibilitaram uma visão 

integrada de como os fatores ambientais, antrópicos e a dinâmica espaciotemporal do 

uso e ocupação do solo influenciaram a estrutura e a dinâmica passada dos habitats 

naturais e seminaturais, bem como a paisagem. Por outro lado, constituíram um 

importante referencial de comparação na fase de interpretação dos resultados das 

metodologias de dinâmica territorial desenvolvidas. Ficou evidente ao longo da 

dissertação que a estrutura dos habitats e a paisagem do território estudado foram 

determinadas por diversas forças motrizes. Se, por um lado, são apresentados factos 

que comprovam o efeito da variação climática no período Quaternário, por outro lado, 

as dinâmicas de uso e ocupação (extremamente potenciadas pela ação antrópica) 

assumiram um papel de destaque na evolução recente deste território classificado. 
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2. Qual é o valor acrescentado da Fitossociologia I ntegrada, Ecologia da 

Paisagem e Ciências da Informação Geográfica (CIG) ao nível da análise da 

estrutura e dinâmica dos habitats e da paisagem? 

A cartografia temática de uso e ocupação do solo, enquanto informação operacional, 

revela-se fundamental para a análise da estrutura e da dinâmica dos habitats e da 

paisagem, na tomada de decisão em Planeamento e Ordenamento do Território, bem 

como na definição de políticas de gestão de recursos naturais. Com esta cartografia, 

foi possível medir a extensão e distribuição de classes de uso e ocupação do solo, 

analisar a interação com outras classes, verificar a sua compatibilização com as 

comunidades vegetais e respetivos habitats da Rede Natura 2000, aplicar diferentes 

métricas de avaliação da paisagem e produzir modelos espaciais dinâmicos (Cadeias 

de Markov e AC). É, deste modo, um instrumento privilegiado para a monitorização da 

dinâmica do território, tendo como sustentação o paradigma da Ecologia da Paisagem, 

sobre o qual foi possível realizar análises ao nível da variação temporal do uso e 

ocupação do solo, permitindo avaliar a resposta da vegetação a essas alterações. 

Estas análises complexas permitiram a modelação de cenários de alterações de uso e 

ocupação do solo e a simulação dos seus impactes. 

Do mesmo modo, as metododologias desenvolvidas no seio das Ciências 

Geobotânicas com recurso a CIG e Modelação Geográfica revelaram um enorme 

potencial, que deve ser aproveitado no âmbito do desenvolvimento de Planos 

Municipais de Ordenamento do Território e de Planos Especiais de Ordenamento do 

Território. 

 

3. É possível modelar a distribuição espacial das s éries de vegetação com 

recurso a técnicas de modelação preditiva? Quais os  fatores biofísicos que 

influenciam e explicam as diferentes comunidades ve getais e as respetivas 

séries de vegetação? 

Sem o objetivo de propor novas ferramentas, procurou-se reposicionar uma 

abordagem já reconhecida (modelos SDM) e relacioná-la no sentido de fornecer uma 

melhor compreensão da distribuição espacial das séries de vegetação no território 

estudado. Saliente-se que o desenvolvimento de modelação preditiva implica uma 

diversidade de decisões, desde a formulação à sua implementação, devendo ser 

encarado como um processo em desenvolvimento e que exige um aprofundamento 

continuado. Neste sentido, foram apresentadas novas tendências no domínio das 
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Ciências Geobotânicas com o desenvolvimento de modelação da VNP, suscetíveis de 

traduzirem caraterísticas biofísicas onde diferentes comunidades vegetais e respetivas 

etapas maduras coexistem devido a preferências ecológicas. 

Atualmente, existe um conhecimento mais aprofundado dos fatores biofísicos que 

influenciam e explicam a distribuição espacial das diferentes comunidades vegetais e 

as respetivas séries de vegetação. No entanto, existem limitações para a sua 

adequada caraterização, pois os dados existentes são insuficientes para o tipo de 

análise que seria desejável. Conforme ficou demonstrado, a informação geográfica 

relativa aos fatores existe a escalas demasiado pequenas (1:25 000 e 1:500 000), 

encontrando-se em muitos casos desatualizada e não apresentando a precisão 

desejável para a obtenção de modelos com uma maior capacidade preditiva. Tendo 

em conta que a vegetação reage a pequenas alterações das condições locais, que 

não se encontram refletidas nessa informação, é fundamental a integração de 

informação geográfica de maior detalhe na modelação preditiva da VNP. 

 

4. É possível monitorizar os habitats da Rede Natur a 2000 à escala local de 

acordo com protocolos padronizados? A DR poderá ass umir um papel 

importante na mitigação das limitações existentes? Nomeadamente na 

avaliação da sua área de distribuição, estrutura, f unção, qualidade e estado 

de conservação das comunidades vegetais e respetivo s habitats? 

Ficou provado que o desenvolvimento de soluções integradas, envolvendo DR e 

Fitossociologia Integrada, permite caraterizações territoriais que retratam com mais 

fidelidade as relações entre os vários elementos do sistema biofísico e o estado de 

conservação dos habitats da Rede Natura 2000. Neste sentido, o autor considera de 

grande interesse o investimento na criação de ferramentas que agilizem a avaliação 

do estado de conservação dos habitats, em particular quando a abordagem enfatiza a 

sua integração na gestão. Assim, o sistema de diagnose ambiental adotado apresenta-

se como um possível instrumento de apoio à decisão em Planeamento e Ordenamento 

do Território, podendo auxiliar numa melhor definição de objetivos de gestão e 

conservação da biodiversidade à escala local. Finalmente, a integração de ISMGRE 

vem reforçar a importância do desenvolvimento crescente de análises espaciais, 

novas técnicas de classificação semiautomática de imagem e modelação territorial. 

5. Os resultados das análises anteriores podem infl uenciar o Planeamento e 

Ordenamento do Território dos SIC ‘Estuário do Sado ’ e ‘Comporta / Galé’? 
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Vários instrumentos, metodologias e modelos estão atualmente em discussão no seio 

da comunidade científica e que dizem respeito à combinação de ferramentas (SIG, 

DR, Cadeias de Markov e AC, SDM, entre outros). É convicção do autor que a 

aplicação destes diferentes tipos de instrumentos, métodos e modelos deve ser 

complementar, possibilitando a concretização de uma visão global da estrutura e 

dinâmica dos habitats e da paisagem. Efetivamente, a atuação conjunta destes 

instrumentos constitui o suporte sob a qual podemos sustentar uma análise de 

diferentes fenómenos em inter-relação num determinado território. 

Uma vez concluído este trabalho, revela-se oportuno destacar a oportunidade que o 

mesmo ofereceu para aplicar numerosos conhecimentos adquiridos ao longo da vida 

académica do autor, assim como adquirir outros que se revelaram de extraordinária 

importância. 
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ANEXOS 
ANEXO I – Fontes, Tipo e Propriedades de Informação . 

ANEXO IA - Dados Geográficos. 

Título Estrutura de dados  Geometria 
dos dados 

Escala de 
base (dados 
vetoriais) ou 

resolução 
original 
(dados 

matriciais) 

Tipo de 
dados 

Último 
período 

de 
referência  

Categoria no 
Modelo 

Concetual 

Instituição 
Responsável  Temas INSPIRE Perfil de Metadados 

(SNIG) 

Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) Vetorial Polígono 1:25 000 
Registo 

administrativo 
oficial 

2013 

Dados 
geográficos 

Infra-
Estruturais 

DGT I.4. Unidades Administrativas Existente 

Limites de Propriedade da Herdade do Pinheiro Vetorial Polígono 1:25 000 
Registo 

administrativo 
oficial 

2013 

Dados 
geográficos 

Infra-
Estruturais 

Herdade do 
Pinheiro I.4. Unidades Administrativas Inexistente 

Limites de Propriedade da Herdade do Zambujal Vetorial Polígono 1:25 000 
Registo 

administrativo 
oficial 

2013 

Dados 
geográficos 

Infra-
Estruturais 

Herdade do 
Zambujal 

I.4. Unidades Administrativas Inexistente 

Limites de Propriedade da Herdade da 
Comporta Vetorial Polígono 1:25 000 

Registo 
administrativo 

oficial 
2013 

Dados 
geográficos 

Infra-
Estruturais 

Herdade da 
Comporta I.4. Unidades Administrativas Inexistente 

Limites de Propriedade da Herdade da Aberta 
Nova Vetorial Polígono 1:25 000 

Registo 
administrativo 

oficial 
2013 

Dados 
geográficos 

Infra-
Estruturais 

Herdade da 
Aberta Nova I.4. Unidades Administrativas Inexistente 

Limites de Propriedade da Herdade da Costa 
Terra Vetorial Polígono 1:25 000 

Registo 
administrativo 

oficial 
2013 

Dados 
geográficos 

Infra-
Estruturais 

Herdade da 
Aberta Nova I.4. Unidades Administrativas Inexistente 

Áreas Protegidas Vetorial Polígono 1:25 000 
Registo 

administrativo 
oficial 

2008 
Dados 

Geográficos de 
contexto 

ICNF I.9 Sítios protegidos Existente 

Sítios de Importância Comunitária (SIC) Vetorial Polígono 1:25 000 
Registo 

administrativo 
oficial 

2009 
Dados 

Geográficos de 
contexto 

ICNF I.9 Sítios protegidos Existente 

Zonas de Proteção Especial (ZPE) Vetorial Polígono 1:25 000 
Registo 

administrativo 
oficial 

2008 
Dados 

Geográficos de 
contexto 

ICNF I.9 Sítios protegidos Existente 

Sítios Ramsar Vetorial Polígono 1:1 000 000 
Registo 

administrativo 
oficial  

Dados 
Geográficos de 

contexto 
ICNF I.9 Sítios protegidos Existente 

Base Geográfica de Referênciação de 
Informação (BGRI) Vetorial Polígono 1: 10 000 Cartografia de 

base 
1991, 

2001, 2011 

Dados 
geográficos 

Infra-
Estruturais 

INE III.10 Distribuição da população - demografia Existente 

Tipologia de Áreas Urbanas (Freguesias) Vetorial Polígono 1: 10 000 Cartografia de 
base 1998,2009 

Dados 
geográficos 

Infra-
Estruturais 

INE III.10 Distribuição da população - demografia Existente 

Carta Biogeográfica de Portugal Continental Vetorial Polígono 1:2 500 000 Cartografia de 
base 1998 

Dados 
Geográficos de 

contexto 
ISA-UTL III.17 Regiões biogeográficas Existente 

Carta das Unidades de Paisagem de Portugal 
Continental 

Vetorial Polígono 1:250 000 Cartografia de 
base 

2004 
Dados 

Geográficos de 
contexto 

DGT III.17 Regiões biogeográficas Existente 
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Título Estrutura de dados  Geometria 
dos dados 

Escala de 
base (dados 
vetoriais) ou 

resolução 
original 
(dados 

matriciais) 

Tipo de 
dados 

Último 
período 

de 
referência  

Categoria no 
Modelo 

Concetual 

Instituição 
Responsável  Temas INSPIRE Perfil de Metadados 

(SNIG) 

Carta Militar de Portugal - Série M888 - 1/25 000 
(Folhas 444, 445, 454, 455, 456, 465, 466, 467, 

475, 476, 484, 485, 494, 505, 515A e 516)   1:25 000 Imagem 2009 

Dados 
Geográficos de 
contexto/opera

cionais 

IgeoE  Existente 

Carta do 'Relatorio Ácerca da Arborisação Geral 
do Paiz'   1:500 000 Imagem 1868 

Dados 
Geográficos de 
contexto/opera

cionais 

CEG/UL  Inexistente 

Carta Agrícola e Corográfica 
de Gerardo Augusto Pery (Folhas 159, 160, 169, 

170, 170, 178 e 186)   1:50 000 Imagem 1890/1905 

Dados 
Geográficos de 
contexto/opera

cionais 

CEG/UL, 
Biblioteca 

Nacional de 
Portugal 

 Inexistente 

Carta Agrícola e Florestal de Portugal de Pedro 
Romano Folque   1:500 000 Imagem 1910 

Dados 
Geográficos de 

contexto 
CEG/UL  Inexistente 

Carta Agrícola e Florestal de Portugal do 
Serviço de Reconhecimento e Ordenamento 
Agrário (SROA) (Folhas 444, 445, 454, 455, 
456, 465, 466, 467, 475, 476, 484, 485, 494, 

505, 515A e 516) 

  1:25 000 Imagem 1958, 
1960-1963 

Dados 
Geográficos de 

contexto 
CEG/UL  Inexistente 

Mapa das propriedades da Companhia das 
Lezírias do Tejo e Sado   

[Escala não 
determinada] Imagem 1881 

Dados 
Geográficos de 

contexto 

Herdade da 
Comporta  Inexistente 

Planta Topográfica da Companhia das Lezírias 
do Tejo e Sado (5.ª Administração da Coutada 

da Comporta)   
[Escala não 

determinada] Imagem 1909-1910 
Dados 

Geográficos de 
contexto 

Herdade da 
Comporta  Inexistente 

Carta Geológica de Portugal Vetorial Polígono 1:500 000 Cartografia de 
base 1992 

Dados 
Geográficos de 

contexto 
LNEG II.4. Geologia Existente 

'Land Use Systems of the World' Raster  

0.08333 
(‘Decimal 
Degree’) 

Cartografia de 
base 2010 

Dados 
Geográficos de 

contexto 
FAO  Existente 

Carta Corine Land Cover de 1990, 2000 e 2006 
(ocupação do solo) para Portugal Continental 

(CLC'90, CLC'00 e CLC'06) 
Vetorial Polígono 1:100 000 Cartografia de 

base 2006 
Dados 

Geográficos de 
contexto 

APA II.2. Ocupação do solo Existente 

Carta Corine Land Cover com as alterações de 
uso e ocupação do solo entre 2000 e 2006 para 

Portugal Continental (CLC'00-06) 
Vetorial Polígono 1:100 000 Cartografia de 

base 2006 
Dados 

Geográficos de 
contexto 

APA II.2. Ocupação do solo Existente 

Sistema Nacional de Informação de Recursos 
Hídricos (Praias, Massas de Água, Lagos, 

Albufeiras e Rede Hidrográfica) 
Vetorial 

Polígono/Linha
s/Pontos 1:25 000 

Registo 
administrativo 

oficial/ 
Cartografia de 

base 

2013 
Dados 

Geográficos de 
contexto 

APA I.8 Hidrografia 
Existente (com falta de 

informação) 

Área maritima da Reserva Natural do Estuário 
do Sado (RNES) Vetorial Polígono 1:25 000 Cartografia de 

base 2007 
Dados 

Geográficos de 
contexto 

ICNF I.8 Hidrografia Inexistente 

Mapas bioclimáticos de Portugal Continental Raster  111,(1) m Cartografia de 
base 2010 

Dados 
Geográficos de 

contexto 

Tiago 
Monteiro 

Henriques/FC
T 

 Inexistente 

Cartas de Risco de Incêndio Florestal (CRIF) Vetorial Polígono 1:25 000 Cartografia de 
base 2011 

Dados 
Geográficos 
operacionais 

DGT III.12. Zonas de risco natural Existente (para o ano de 
2007) 

Rede Viária Vetorial Linhas 
Denominador 
da Escala da 

Fonte: 1 

Cartografia de 
base 2010 

Dados 
Geográficos 
operacionais 

EP I.7. Redes de Transportes Existente 

Rede ferroviária Vetorial Linhas Denominador 
da Escala da 

Cartografia de 
base 2012 Dados 

Geográficos REFER I.7. Redes de Transportes Existente 
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Título Estrutura de dados  Geometria 
dos dados 

Escala de 
base (dados 
vetoriais) ou 

resolução 
original 
(dados 

matriciais) 

Tipo de 
dados 

Último 
período 

de 
referência  

Categoria no 
Modelo 

Concetual 

Instituição 
Responsável  Temas INSPIRE Perfil de Metadados 

(SNIG) 

Fonte: 1 operacionais 
Série digital (vectorial) da Carta de Solos de 

Portugal (Folhas 444, 445, 454, 455, 456, 465, 
466, 467, 475, 476, 484, 485, 494, 505, 515A e 

516) 

Vetorial Polígono 1:25 000 Cartografia de 
base 1999 

Dados 
Geográficos 
operacionais 

IHERA 
(AFLOPS) III.3. Solo Existente 

Carta do Regime do Uso do Solo (CRUS) Vetorial Polígono 1:25 000 Cartografia de 
base 2011 

Dados 
Geográficos 
operacionais 

DGT III.4. Uso do solo Existente (SNIT) 

Altimetria (Curvas de Nível e Pontos Cotados) 
(Folhas 444, 445, 454, 455, 456, 465, 466, 467, 

475, 476, 484, 485, 494, 505, 515A e 516) 
Raster 

 
1:25 000 Cartografia de 

base 
2008 

Dados 
Geográficos 
operacionais 

IgeoE II.1. Altitude Existente 

Cartografia de Vegetação e Habitats do SIC 
Comporta/Galé 

Vetorial Polígono 1:25 000 Cartografia de 
base 

1999 
Dados 

Geográficos 
operacionais 

AFLOPS III.18. Habitats e biótopos; III. 19. Distribuição das 
espécies; II.2. Ocupação do solo; III.4. Uso do solo  

Cartografia de Vegetação e Habitats da Reserva 
Natural do Estuário do Sado (RNES) Vetorial Polígono 1:25 000 

Cartografia de 
base 2007 

Dados 
Geográficos 
operacionais 

ICNF 
III.18. Habitats e biótopos; III. 19. Distribuição das 
espécies; II.2. Ocupação do solo; III.4. Uso do solo Existente 

Cartografia de Vegetação e Habitats da Reserva 
Natural das Lagoas de Santo André e da 

Sancha (RNLSAS) 
Vetorial Polígono 1:25 000 

Cartografia de 
base 2005 

Dados 
Geográficos 
operacionais 

ICNF 
III.18. Habitats e biótopos; III. 19. Distribuição das 
espécies; II.2. Ocupação do solo; III.4. Uso do solo Existente 

Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal 
Continental (COS'90 e COS'07 - Nível 2) Vetorial Polígono 1:25 000 Cartografia de 

base 1990, 2007 
Dados 

Geográficos 
operacionais 

DGT II.2. Ocupação do solo; III.4. Uso do solo Existente 

Inventário Florestal Nacional (IFN) Vetorial Pontos 

Escala 
Equivalente 

(denominador)
: 1 

Observação 
de Campo 2005 

Dados 
Geográficos 
operacionais 

ICNF III.19. Distribuições das espécies; II.2. Ocupação do 
solo; III.4. Uso do solo 

Existente (para o ano de 
2005) 

'LUCAS Survey' Vetorial Pontos 

Escala 
Equivalente 

(denominador)
: 1 

Observação 
de Campo 2009, 2012 

Dados 
Geográficos 
operacionais 

Eurostat III.18. Habitats e biótopos; III. 19. Distribuição das 
espécies; II.2. Ocupação do solo; III.4. Uso do solo Existente 

Informação Georreferenciada de Habitats e 
Vegetação (2011-2013) 

Vetorial Pontos 

Escala 
Equivalente 

(denominador)
: 1 

Observação 
de Campo 

2011-2013 
Dados 

Geográficos 
operacionais 

Autor/FCT III.18. Habitats e biótopos; III. 19. Distribuição das 
espécies; II.2. Ocupação do solo; III.4. Uso do solo 

Inexistente 

Ortofotos Digitais (RGB+IV)  Raster  1:10 000 Ortoimagem 2007 Produto DR 
DGT 

(Programa 
FIGGIE) 

II.3 Ortoimagens 
Existente (perfil próprio do 

produtor) 

Ortofotos Digitais (RGB)  Raster  1:5 000 Ortoimagem 2001 Produto DR INGA II.3 Ortoimagens 
Existente (perfil próprio do 

produtor) 

Ortofotos Digitais Falsa cor  Raster  1:40 000 Ortoimagem 1995 Produto DR DGT II.3 Ortoimagens Existente (perfil próprio do 
produtor) 

Fotografia Aérea  Preto e Branco  Raster  1:10 000 Ortoimagem 1978 Produto DR DGT II.3 Ortoimagens Existente (perfil próprio do 
produtor) 

Fotografia Aérea Preto e Branco  Raster  1:26 000 Ortoimagem 1958 Produto DR 

'United States 
Air Force 
(USAF)' 

(existente no ) 
CEG/UL 

II.3 Ortoimagens Existente (perfil próprio do 
produtor) 

Landsat 7 (ETM+)  Raster  Multiespectral 
Imagem de 

satélite 2010 Produto DR USGS  
Existente (perfil próprio do 

produtor) 

IRS-P6 Resourcesat-1/2 (LISS-III)  Raster  Multiespectral Imagem de 
satélite 2012 Produto DR ESA  

Existente (perfil próprio do 
produtor) 

SPOT-4 HRVIR  Raster  Multiespectral Imagem de 
satélite 2006 Produto DR ESA  

Existente (perfil próprio do 
produtor) 

GeoEye-1 Raster  Multiespectral Imagem de 
satélite 2011 Produto DR 

‘GeoEye 
Foundation’  

Existente (perfil próprio do 
produtor) 

RapidEye  Raster  Multiespectral Imagem de 2012 Produto DR ESA  Existente (perfil próprio do 



 

Anexos | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios Estuário do Sado e Comporta/Galé  591 

 

Título Estrutura de dados  Geometria 
dos dados 

Escala de 
base (dados 
vetoriais) ou 

resolução 
original 
(dados 

matriciais) 

Tipo de 
dados 

Último 
período 

de 
referência  

Categoria no 
Modelo 

Concetual 

Instituição 
Responsável  Temas INSPIRE Perfil de Metadados 

(SNIG) 

satélite produtor) 

WorldView-2  Raster  Multiespectral Imagem de 
satélite 2012 Produto DR 

‘European 
Space 

Imaging 
(EUSI)’ 

 
Existente (perfil próprio do 

produtor) 

 

ANEXO IB - Dados Alfanuméricos. 

Título Tipo de dados  
Último 

período de 
referência 

Categoria no 
Modelo 

Concetual 

Instituição 
Responsável  Temas INSPIRE Perfil de Metadados 

(SNIG) 

Censos 1991, 2001 e 2011 
Estatísticos 

(SEN) 2011 
Dados 

alfanuméricos INE III.10 Distribuição da população - demografia 
Existente (perfil próprio do 

INE) 

 

ANEXO IC – Serviços de Dados. 

Título 
Último 

período de 
referência 

Categoria no 
Modelo 

Concetual 

Instituição 
Responsável  Temas INSPIRE Perfil de Metadados 

(SNIG) 

Plataforma iGEO – Informação Geográfica 2014 
Serviços de 

Dados 
Geográficos 

DGT, ICNF e 
IHRU 

- - 

Sistema Nacional de Informação Territorial (SNIT)  
(Instrumentos de Gestão Territorial (IGT)) (WMS e 

plataforma SIG/SNIT (acesso avançado)) 
2013 

Dados 
Geográficos de 

contexto 
DGT I.4. Unidades administrativas; III.11.Zonas de 

gestão/restrição/regulamentação e unidades de referência 
Inexistente ou não se aplica 

Serviços de mapas básicos do ArcGIS Online 2013 
Serviços de 

Dados 
Geográficos 

ESRI  
Existente (perfil próprio do 

produtor) 

Google Earth 2013 
Serviços de 

Dados 
Geográficos 

Google  
Existente (perfil próprio do 

produtor) 

Bings Maps 2013 
Serviços de 

Dados 
Geográficos 

Microsoft  
Existente (perfil próprio do 

produtor) 

Web Map Service (WMS) da DGT 2013 
Serviços de 

Dados 
Geográficos 

DGT  Existente 

Web Map Service (WMS) do LNEG 2013 
Serviços de 

Dados 
Geográficos 

LNEG  Existente 
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ANEXO II - Modelo de dados concetual das entidades que suportam o 

Sistema de Informação do Património Natural (SIPNAT ) do ICNF 

Modelo de dados concetual 

Notação do modelo de dados concetual: 

 

Representa uma entidade concetual de importância elevada que encapsula um 
conjunto de atributos. 

 

Representa uma entidade concetual de importância normal que encapsula um conjunto 
de atributos. 

 

Representa uma entidade concetual de importância reduzida que encapsula um 
conjunto de atributos. 

 

Representa uma relação entre entidades que pode ser de vários tipos nomeadamente 
um para um, um para muitos e muitos para muitos. 

 

Extensão de uma entidade noutra adicionando a entidade secundária atributos à 
entidade principal. 

 
Exemplo de uma relação de um para muitos. 

 

Exemplo de uma relação de muitos para muitos. 

 

Diagramas de entidade relação 

Os diagramas de entidade relação demonstram os conceitos fundamentais e relações 

existentes entre os mesmos por área temática sendo que os mesmos deverão ser vistos numa 

perspetiva global e única. 
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Habitats Naturais e Ecossistemas 

O modelo de dados concetual 'Habitats Naturais e Ecossistemas' identifica e relaciona as 

entidades que respeitam à caraterização dos habitats naturais e ecossistemas. 

 

Modelo concetual 'Habitats Naturais e Ecossistemas': 

 

 

 

 

 

 



 

Anexos | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios 
Estuário do Sado e Comporta/Galé  

594 

 

Rede Fundamental de Conservação da Natureza 

O modelo de dados concetual 'Rede Fundamental de Conservação da Natureza' identifica e 

relaciona as entidades que respeitam à caraterização das áreas que constituem a rede. 

 

Modelo concetual da rede fundamental de Conservação da Natureza: 
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Ordenamento do Território e paisagem 

O modelo de dados concetual 'Ordenamento do Território e Paisagem' identifica e relaciona as 

entidades que respeitam à temática das áreas classificadas. 

 

Modelo concetual 'Ordenamento do Território e Paisagem': 
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ANEXO III – Ficha de Campo do Inventário Fitossocio lógico e Ambiental. 

 

FICHA DE INVENTÁRIO  

Sítio da Rede Natura 2000:  Nº da Carta Militar: 

Concelho:    Nº do Ortofotomapa de 2007: 

Freguesia:    Coordenada X:  

Localidade:    Coordenada Y:  

Data:     Registos Fotográficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. VARIÁVEIS GEOBOTÂNICAS E 

MORFOMÉTRICAS (VIA SIG E DR) 

1.1 Biogeografia: 

1.2 Índice de Termicidade: 

1.3 Índice Ombrotérmico: 

1.4 Índice Ombrotérmico: 

1.5 Altitude: 

1.6 Macro-Exposição: 

1.7 Declive (%): 

1.8 Geologia: 

1.9 Litologia: 

1.10 Tipo de solo: 

1.11 NDVI Ortofotomapa 2007: 

1.12 NDVI Landsat 1989: 

1.13 NDVI Landsat 2000: 

1.14 NDVI Landsat 2007: 

1.15 NDVI Landsat 2010: 

1.16 Radiação Solar Potencial: 

1.17 Índice de Posição Topográfica (TPI): 

1.18 Índice Topográfico de Humidade (TWI): 

1.19. Índice Topográfico de Exposição/Abrigo ao 

vento: 

1.20. Classe de Risco de Incêndio (CRIF 2011): 

Código do Inventário:  

Autor: 

Esquema 
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2. VARIÁVEIS BIOFÍSICAS E ECOLÓGICAS 

(CAMPO) 

2.1 Micro-Exposição 
1. Plano 
2. N 
3. NE 
4. E 
5. SE 
6. S 
7. SW 
8. W 
9. NW 

 
2.2 Posição Topográfica 
0. Planície 
1. Topo da Encosta 
2. Meia Encosta 
3. Base da Encosta 
4. Escarpa 
5. Planalto em altitude 
 
2.3 Declive (%) 
1. Nulo (0-0,9%) 
2. Muito Reduzido (1-8,9%) 
3. Reduzido (9-24%) 
4. Médio (25-48%) 
5. Elevado (49-80%) 
6. Muito Elevado (mais de 81%) 

 
2.4: Submerção 
1. Não inundável  
2. Submerso (menos de 6 meses) 
3. Submerso (mais de 6 meses) 
4. Permanentemente submerso em água com pouca 

profundidade 
5. Permanentemente submerso em água com muita 

profundidade 
6. Submerção in situ: submerso, wet land, zona 

húmida, seca 
 
3. VARIÁVEIS AO NÍVEL DA COMUNIDADE 
 
3.1.Habitat ___________________________________ 
 
3.2. Comunidade Vegetal 

- 1ª Espécie dominante 

__________________________________     

- 2ª Espécie dominante 

_______________________________________ 

- Estratégia de Reprodução das Espécies 

dominantes 

_______________________________________ 

- Função das Espécies dominantes (perene, 

caducifólia, semicaduca, suculenta) 

_______________________________________ 

- Tipos Fisionómicos dominantes (Fanerófitos, 

Caméfitos, Hemi-criptófitos, Geófitos, Helófitos, 

Hidrófitos, Terófitos) 

_______________________________________ 

- Espécies cosmopolitas (%) __________ 

- Outras comunidades/associações com contacto 

catenal_________________________________ 

3.3. Série de Vegetação ___________________ 

3.4. Estrutura 

Área do Inventário Florístico (m2) _______  

Nr. de Estratos ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,7,8  

0.5 m 

2 m 

5  

4 m 

4  

5 m 
3  

16 m 

2  

>16 m 1  
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Layer /Estrato Altura (m) Cobertura (%) 
Espécies 

Dominantes 

Cobertura das espécies 

dominantes 

1 – Estrato Arbóreo 

(Alto) 

(> 16 metros) 

  

  

  

  

2 – Estrato arbóreo 

(Médio) 

(5-16 metros) 

  

  

  

  

3 – Estrato Arbóreo 

(Baixo) 

(4-5 metros) 

  

  

  

  

4 – Estrato Arbustivo 

(Alto) 

(2-4 metros) 

  

  

  

  

5 – Estrato Arbustivo 

(Baixo) 

(0.5-2 metros) 

  

  

  

  

6 – Estrato Herbáceo 

(Alto) 

7 - Juvenis 

8 – Briófitos e 

Líquenes 

(0-0.5 metros) 
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4. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
 
4.1 COS’07 (Nível 2) _________________ 
 
4.2 CLC’00 _________________________ 
 
4.3 CLC’06 _________________________ 
 
4.4 EUNIS 2002 _____________________ 
 
4.5 Histórico de Uso do Solo  
 
1. Mesma gestão e uso do solo há mais de 
50 anos _____  
2. Alteração de uso do solo nos últimos 50 
anos _______ 
3. Alteração de uso do solo nos últimos 20 
anos _______ 
  

4.6 Indicadores de intensidade 
 
1. Mobilização do solo 
__________________________________  
2. Tempo dos últimos cortes na vegetação 
arbustiva 
__________________________________ 
3. Tempo dos últimos cortes na vegetação 
arbórea 
__________________________________ 
4. Área com produção de sobreiro (%da 
área total) 
__________________________________ 

 
4.7 Práticas Florestais 
 
1. Ações de Gestão 
__________________________________
__________________________________ 
2. Nr. de anos desde o último corte nos 
sobreirais ____________ 
3. Fogos (acidentais e controlados) (anos 
desde o último incêndio) 
__________________________________ 
4. Fogos (acidentais e controlados) (% da 
área total) __________ 
5. Pastoreio (espécies animais) 
__________________________________
__________________________________ 

 
4.8 Práticas Agrícolas 
 
1. Tipo de Cultura 
__________________________________  
2. Nr. de anos da cultura por ano 
__________________________________ 
3. Fertilização (presente ou ausente) 
__________________________________ 

 

5.AVALIAÇÃO DO ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO (FASE 1 DA DIAGNOSE 

AMBIENTAL) 

5.1 Função vital do habitat (Art. 1. 

Diretiva Habitats) 

5.1.1 Estado de Saúde (‘ State of Health ’) 
A. Mais de 90% da área de habitat em 
bom estado de saúde.  
B. Mais de 80% da área de habitat em 
bom estado de saúde. 
C. Menos de 80% da área de habitat em 
bom estado de saúde. 
 

5.1.2 Vitalidade (‘ Vitality ’) 

5.1.2.1 Vitalidade – habitats arbóreos 
A. Menos de 10%  de desfolhamento da 
copa. 
B. Entre 10 e 25% de desfolhamento da 
copa. 
C. Mais de 25% de desfolhamento da 
copa. 

 
5.1.2.2 Vitalidade – Habitats Não 
Arbóreos (Arbustos e pastagem)  
Consultar o formulário SDF.  

 
5.1.3 Riqueza Florística 
A. Habitats com mais de 70% de espécies 
caraterísticas. 
B. Habitats com menos de 70% e mais de 
50% de espécies caraterísticas. 
C. Habitats com menos de 50% de 
espécies caraterísticas. 
 

5.1.4 Estrutura do habitat  

5.1.4.1 Estrutura de habitats arbóreos 
A. Estrutura irregular com três ou mais 
classes de idade e perto do seu estado 
natural. 
B. Estrutura representando um estado 
intermédio no que diz respeito a sua 
favorabilidade para estado de 
conservação. 
C. Estrutura regular ou artificialmente 
criada com apenas uma classe de idade. 

 
5.1.4.2 Estrutura de Habitats não 
arbóreos (matos e pastagens) 
Consultar o formulário SDF. 
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5.1.5 Área do Habitat  
 
5.1.5.1 Escala local 
A. Mais de 20% da área de habitat numa 
zona protegida. 
B. Entre 5 e 20% da área de habitat numa 
zona protegida. 
C. Menos de 5% da área de habitat numa 
zona protegida. 

 
5.1.5.2 Escala Regional 
A. Mais de 15% da área de habitat na 
Região Biogeográfica.  
B. De 2 a 15% da área de habitat na 
Região Biogeográfica. 
C. Menos de 2 da área de habitat na 
Região Biogeográfica. 
 

6.AVALIAÇÃO DA FRAGILIDADE DO 

TERRITÓRIO (FASE 2 DA DIAGNOSE 

AMBIENTAL).  

6.1 Risco de incêndio (via SIG) 
A. Risco muito elevado 
A. Risco elevado 
B. Risco moderado 
C. Risco baixo-moderado 
C. Risco baixo 

 
6.2 Capacidade de recuperação do 

habitat 
A. Baixa capacidade de recuperação 
natural da vegetação.  
B. Moderada capacidade de recuperação 
natural da vegetação. 
C. Elevada capacidade de recuperação 
natural da vegetação. 

 
 

7.RISCOS E AMEAÇAS AOS HABITATS 

DA REDE NATURA 2000  

A. Vegetação de praia e de dunas ativas 

litorais 

A.1. Vegetação litoral de praia e dunas 

móveis 

i) Habitat 1210  - Vegetação anual das 

zonas de acumulação de detritos pela maré 

(Salsolo kali-Cakiletum maritimae) 

x Subida do nível do mar com a 
consequente erosão da praia media e da 
praia alta. 
x Emagrecimento das praias devido a 
redução do aport de sedimentos e devido 
as obras costeiras. 
x Sobre utilização de praias, com excesso 
de pisoteio, nomeadamente na época 
balnear. 
x Circulação de veículos. 
x Extração de areias. 
x Poluição por produtos poluentes (e.g. 
hidrocarbonetos) e catástrofes envolvendo 
o seu derrame no mar (próximo da costa). 
x Fragmentação do cordão dunar. 
 
ii) Habitat 2110  – Dunas móveis 

embrionárias (Euphorbio paraliae-

Elytrigietum boreoatlanticae) 

x Subida do nível do mar com a 
consequente erosão da praia media e da 
praia alta. 
x Emagrecimento das praias por redução 
do aport de sedimentos. 
x Obras de engenharia costeira (paredões, 
molhes, pontoes e esporoes) indutoras de 
alterações ao regime de correntes e a 
dinâmica sedimentar. 
x Sobre utilização de praias, com excesso 
de pisoteio. As comunidades de Elytrigia 
juncea subsp. boreoatlantica são as mais 
ocupadas, por estarem mais próximas do 
mar (nas praias mais frequentadas estas 
comunidades estão, em regra, ausentes). 
x Circulação de veículos. 
x Extração de areias. 
x Poluição por produtos poluentes (e.g. 
hidrocarbonetos) e catástrofes envolvendo 
o derrame no mar (próximo da costa). 
x Fragmentação do cordão dunar. 
 
iii) Habitat 2120  - Dunas móveis do cordão 

dunar com Ammophila arenaria (“dunas 

brancas”) (Loto cretici-Ammophiletum 

arundinaceae) 

x Subida do nível do mar com a 
consequente erosão da praia. As 
comunidades de Ammophila arenaria 
subsp. arundinacea constituem, com 
frequência, a primeira faixa de vegetação, 
que ficando sujeita a Acão direta da agua 
salgada e destruída. 
x Emagrecimento das praias devido a 
redução do aport de sedimentos. 
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x Obras de engenharia costeira (paredões, 
molhes, pontoes e esporoes) indutoras de 
alterações ao regime de correntes e a 
dinâmica sedimentar. 
x Sobre utilização de praias e excesso de 
pisoteio. A área correspondente as 
comunidades de Ammophila arenaria 
subsp. arundinacea e, sobretudo, afetada 
pelo acesso pedonal a praia, que define 
numerosos carreiros, com a consequente 
destruição da vegetação. 
x Circulação de veículos. 
x Extração de areias. 
x Corte do estorno (Ammophila arenaria 
subsp. arundinacea). 
x Invasão por flora exótica. 
x Edificação. 
x Fragmentação do cordão dunar. 
 

A.2. Vegetação de dunas 

penestabilizadas e estabilizadas 

iv) Habitat *2130pt1  – Duna cinzenta com 

matos camefíticos dominados por Armeria 

pungens e Thymus carnosus (Dunas fixas 

com vegetação herbácea (“dunas 

cinzentas”) (Artemisio crithmifoliae-

Armerietum pungentis) 

x Pressão imobiliária e turística, 
progressivamente mais elevada. 
x Sobre utilização de praias, com excesso 
de pisoteio no acesso à praia. O pisoteio 
provoca a destabilização da duna e a 
mobilização da areia, com uma 
consequente invasão das comunidades de 
Ammophila da duna branca ou das 
comunidades da Linario-Vulpion. 
x Invasão por flora exótica (e.g. Acacia sp. 
pl., Cortaderia selloana, Carpobrotus 
edulis). 
x Circulação de veículos. 
x Extração de areias. 
x Subida do nível do mar, com 
consequente migração dos sistemas 
dunares móveis para o interior e 
compressão das dunas secundárias. 
x Emagrecimento das praias por redução 
do aport de sedimentos. 
x Obras de engenharia costeira (paredões, 
molhes, pontões e esporões) indutoras de 
alterações ao regime de correntes e à 
dinâmica sedimentar. 
x Pastoreio. 

x Fragmentação do cordão dunar. 
 
v) Habitat *2250pt1  – Zimbrais de 

Juniperus turbinata subsp. turbinata (Dunas 

litorais com Juniperus spp.) (Osyrio 

quadripartitae-Juniperetum turbinatae) 

x Alteração ao uso do solo, nomeadamente 
a que decorre da pressão urbanística e 
turística sobre as dunas, consistindo 
sobretudo em construções, aterros e 
abertura de estradas. 
x Pisoteio e circulação de veículos. 
x As operações de desmatação nos 
povoamentos florestais onde ocorre. 
x O despejo de lixo, entulhos e poeiras 
reduz a integridade, diversidade e 
globalmente o estado de conservação do 
habitat. 
x Fragmentação do cordão dunar. 
 
vi) Habitat 2230pt1  - Dunas costeiras com 

prados anuais oligotróficos (Dunas com 

prados de Malcolmietalia) (Herniario 

algarvicae-Linarietum ficalhoanae) 

x Expansão urbano-turística. 
x Elevada carga de pisoteio, 
nomeadamente nas praias mais 
frequentadas. 
x Invasão por plantas exóticas (e.g. Acacia 
sp. pl., Cortadeira selloana, Carpobrotus 
edulis). 
x Transito de veículos. 
x Extração de areias. 
x Subida do nível do mar, com 
consequente migração dos sistemas 
dunares moveis para o interior e 
compressão do cordão dunar. 
x Emagrecimento das praias por redução 
do aport de sedimentos. 
x Obras de engenharia costeira (paredões, 
molhes, pontoes e esporoes) indutoras de 
alterações ao regime de correntes e a 
dinâmica sedimentar. 
x Pastoreio. 
x Fragmentação do cordão dunar. 
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A.3. Piornais 

vii) Habitat 5330pt1  – Piornais psamófilos 

de Retama monosperma (Matos 

termomediterrânicos pré-desérticos) 

(Pycnocomono rutifolii-Retametum 

monospermae) 

x Destruição directa do habitat, 
nomeadamente através de: 

- construções; 
- aterros; 
- abertura ou alargamento de 

estradas e caminhos. 
x Invasão por plantas exóticas (e.g. Acacia 
sp. pl.). 
 

B. Vegetação de dunas interiores 

(paleodunas pleistocénicas) 

B.1. Comunidades florestais 

 
B.1.1. Sobreirais sobre areias 

viii) Habitat 6310  - Montados de Quercus 

spp. de folha perene (Aro neglecti-

Quercetum suberis) 

x Envelhecimento e desadensamento por 
ausência de regeneração, stress funcional 
ou disrupção do próprio sistema. 
x Pragas e doenças. 
x Desinteresse por parte dos agentes 
económicos, consequente adensamento e 
reconversão em sobreiral ou azinhal. 
x Arborização estreme ou em consociação 
com espécies estranhas ao montado (e.g. 
Pinus sp. pl.). 
x Conversão em área agrícola/olival. 
x Incêndios nos montados densos. 
 
B.1.2. Bosques mesofílicos 

ix) Habitat 9240  – Carvalhais ibéricos de 

Quercus faginea e Quercus canariensis 

(Ulici welwitschiani-Quercetum broteroi) 

x Alteração do uso do solo, por exemplo 
devido a: 

- expansão urbana (construções, 
aterros, etc.); 
- despejo de lixo, entulho e outros 
resíduos; 
- parqueamento de gado. 

x Baixa valia económica associada à 
espécie em termos de produção de 
madeira e a existência de usos do solo 
mais rentáveis, como a agricultura ou a 
plantação de espécies florestais de 
crescimento rápido. 
x Planeamento florestal desadequado. 
x Fogo. 
x Sobrecolheita de material lenhoso. 
x Trânsito pedonal e de veículos. 
x Escassez de informação sobre a 
naturalidade e o valor do habitat para a 
conservação. 
 

B.1.3 Pinhais sobre dunas 

x) Habitat *2270  – Pinhais litorais 

disclimácicos (Dunas com florestas de 

Pinus pinea ou Pinus pinaster)  

x Desmatação para proteção contra 
incêndios. 
x Desmatação para facilitar as operações 
culturais (limpezas e desbastes) e de 
exploração florestal, nas matas de 
produção. 
x Invasão por plantas exóticas, e.g., Acacia 
sp.pl. 
x Nemátodo 
 

B.2. Matos xerofíticos 

xi) Habitat 2250pt2  – Zimbrais de 

Juniperus  navicularis  (Dunas litorais 

com Juniperus  spp.) ( Daphno gnidii-

Juniperetum navicularis ) 

x As ameaças principais decorrem 
sobretudo do arroteamento ou corte do 
mato sob coberto dos pinhais com objetivos 
de prevenção de incêndios. 
x Nas zonas de paleodunas da bacia do 
Sado, o aumento de interesses turísticos 
com construções, zonas de caca, acessos 
e campos de golfe e ainda alguns usos 
agrícolas intensivos (e.g. culturas regadas) 
ameaçam, a ponto da redução drástica ou 
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extinção, os núcleos mais importantes 
deste habitat. 
x Remoção do horizonte de Surraipa. 
xii) Habitat  *2150pt1   – Dunas fixas 

descalcificadas atlânticas (Calluno-

Ulicetea). Tojais-urzais e tojais-estevais 

psamófilos com Ulex australis subsp. 

welwitschianus (Erico umbellatae-Ulicetum 

welwitschiani) 

x Destruição direta por alteração de uso do 
solo, designadamente por: 

- exploração de inertes; 
- construções; 
- aterros; 
- abertura de vias de comunicação. 

x Invasão de flora alóctone. 
x Despejo de lixo, entulho e outros 
resíduos. 
x Mobilizações profundas do solo. 
 
xiii) Habitat  2260  – Dunas com vegetação 

esclerofila da Cisto-Lavanduletalia (Thymo 

capitellati-Stauracanthetum genistoidis e 

Thymo camphorati-Stauracanthetum 

spectabilis) 

x Alteração ao uso do solo, nomeadamente 
a que decorre da pressão urbanística e 
turística sobre as dunas, consistindo 
sobretudo em construções, aterros e 
abertura ou alargamento de estradas. 
x Destruição por desmatação associada a 
práticas de gestão florestal dos pinhais. 
x Trânsito de pessoas e veículos. 
x Despejo de lixo, entulho e outros 
resíduos. 
x Escassez de informação sobre a 
naturalidade e o valor do habitat para a 
conservação. 
 

xiv) Habitat 2230pt2  - Paleodunas com 

prados anuais oligotróficos (Dunas com 

prados de Malcolmietalia) (Corynephoro 

macrantheri-Arenarietum algarbiensis) 

x Exploração de inertes. 
x Construção de infraestruturas. 
x Progressão sucessional. 
x Invasão do habitat por flora alóctone. 
 

xv) Habitat 2330  - Dunas interiores com 

prados abertos de Corynephorus e Agrostis 

(Herniario maritimae-Corynephoretum 

maritimi) 

x Exploração de inertes. 
x Construção de infraestruturas. 
x Progressão sucessional. 
x Invasão do habitat por flora alóctone. 
 

C. Vegetação de substratos areníticos 

compactos mio-pliocénicos (MP) 

C.1. Comunidades florestais  

 

C.1.1. Sobreirais sobre arenitos 
 

xvi) Habitat 9330  – Bosques de Quercus 

suber (Asparago aphylli-Quercetum 

suberis) 

x Alteração do uso do solo, por exemplo 
devido a: 

- expansão urbana (construções, 
aterros, estruturas viárias, etc.); 
- transformação em montado; 
- agricultura; 
- despejo de lixo, entulho e outros 

resíduos. 
x Transito pedonal e de veículos. 
x Planeamento florestal desadequado, 
incluindo: 

- aceiramento abusivo; 
- “desmatação” do sub-bosque 
para prevenção de incêndios, como 
medida de ordenamento 
cinegético, etc.; 
- substituição por arborizações com 
espécies florestais de crescimento 
rápido. 

x Incêndios florestais. 
x Caraterísticas culturais atávicas (limpeza 
dos sobreirais como prova de cuidado). 
x Escassez de informação sobre a 
naturalidade e o valor do habitat para a 
conservação. 
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C.2. Matagais pré-florestais e matos 

xerofíticos 

xvii) Habitat 5330pt3  – Medronhais (Matos 

termomediterrânicos ou matos pré-

desérticos) (Phillyreo angustifoliae-

Arbutetum unedonis) 

x Desmatação orientada para: 
- proteção contra incêndios; 
- transformação em montado de 
áreas de sobreiro com este habitat. 

x Pastoreio. 
x Incêndios florestais. 
 
xviii) Habitat 5330pt4  – Matagais com 

Quercus lusitanica (Erico scopariae-

Quercetum lusitanicae) 

x Desmatação dos montados de sobro e 
dos pinhais. 
x Incêndios. 
 
xix) Habitat 5330pt6  – Carrascais, 

espargueirais e matagais afins acidófilos 

(Melico arrectae-Quercetum cocciferae) 

x Alteração do uso do solo com destruição 
direta do habitat, nomeadamente devido a: 

- expansão urbana; 
- expansão agrícola. 

x Incêndios. 
 

xx) Habitat  4030pt3   – Charnecas secas 

europeias. Urzais, urzais-tojais e urzais-

estevais mediterrânicos não litorais (Erico 

umbellatae-Ulicetum welwitschiani) 

x À persistência e melhoria do habitat 
actual: 

- plantas invasoras, sobretudo a 
Acacia dealbata, A. melanoxylon e 
Hackea sericea; 
- progressão sucessional; 
- aumento da severidade dos 
incêndios. 

 

xxi) Habitat  *6220  – Subestepes de 

gramíneas e anuais da Thero-

Brachypodietea  

x Expansão das formações arbustivas em 
detrimento das áreas de clareira como 
resultado da dinâmica sucessional. 
x Mobilização dos solos. 
x Pastoreio intensivo. 
x Construção de infraestruturas. 
 
D. Vegetação hidrofítica, de águas doces 

e pouco salobras 

xxii) Habitat *1150pt1  – Lagunas costeiras 

de águas pouco salgadas ou salobras  

x Drenagem. 
x Dragagem e outros tipos de extração de 
sedimentos. 
x Pesca ou apanha por artes ou métodos 
que perturbem o fundo. 
x Poluição por efluentes urbanos, agrícolas 
e industriais não tratados. 
x Aumento da concentração de nutrientes 
da água. 
x Trânsito de pessoas e veículos. 
x Trânsito e fundeação desordenada de 
embarcações a motor. 
x Destruição direta do habitat por expansão 
urbano-turística, nomeadamente através 
de: 

- abertura ou alargamento de 
estradas e caminhos; 
- edificação; 
- instalação de infraestruturas. 

 
x Colmatação artificial (aterro). 
x Colmatação natural. 
x Abertura ou fecho artificial ao mar. 
x Redução do caudal das linhas de água. 
 
D.1. Galerias florestais ou mantos 

espinhosos ripícolas de escoamentos 

mediterrânicos irregulares 

xxiii) Habitat 91B0  – Freixiais termófilos de 

Fraxinus angustifólia (Ficario ranunculoidis-

Fraxinetum angustifoliae) 

x Corte raso. 
x Desadensamento sucedido por pastoreio. 
x Uso como área de descanso de gado 
miúdo. 
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x Desfolha e desrama para a alimentação 
animal. 
x Substituição dos freixiais simplificados 
por espécies de crescimento rápido. 
x Competição no estrato arbustivo, nos 
estádios iniciais da sucessão ecológica. 
 
xxiv) Habitat 91E0pt1  – Amiais ripícolas 

(Florestas aluviais de Alnus glutinosa e 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) (Scrophulario 

scorodoniae-Alnetum glutinosae) 

x Abandono da gestão tradicional dos 
amiais localizados na margem de lameiros 
e de outros terrenos agrícolas. 
x Limpeza desregrada das margens dos 
cursos de agua. 
x Construção de obras de hidráulica. 
 

xxv) Habitat 92A0pt3  – Salgueirais 

arbóreos psamófilos de Salix atrocinerea 

(Florestas-galerias de Salix alba e Populus 

alba) (Viti sylvestris-Salicetum 

atrocinereae) 

x Corte de arvores dominantes. 
x Limpeza mecânica de linhas de agua. 
 

xxvi) Habitat 92D0 s. l.  – Galerias e matos 

ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea 

e Securinegion tinctoriae)  

x Alteração do regime hidrológico (nível e 
caudal) nas linhas de agua e estuários. E 
relevante a instalação de barragens e 
outras estruturas hidráulicas. 
x Limpeza desregrada dos cursos de agua. 
x Alteração da qualidade da agua. 
x Poluição por efluentes não tratados. 
x Destruição ou alteração direta em áreas 
estuarinas, devido a expansão urbano-
turística. 
 

 

 

D.2. Juncais e prados higrófilos 

xxvii) Habitat 6420  - Pradarias Húmidas 

Mediterrânicas de ervas altas da Molinio-

Holoschoenion (Juncetum rugoso-effusi; 

Holoschoeno-Juncetum acuti; Galio 

palustris-Caricetum lusitanicae; Galio 

palustris-Juncetum maritimi; Trifolio 

resupinati-Caricetum chaetophyllae; 

Paspaletum dilatato-distichi) 

x Conversão em agricultura de regadio. 
x Drenagem. 
x Perturbação excessiva pelo pastoreio. 

- Bioindicadores: aumento do grau 
de cobertura de espécies 
higronitrofilas de baixa 
palatibilidade 
(e.g. Juncus inflexus, Mentha 
suaveolens, Plantago major, 
Rumex sp. pl., etc.) e de especies 
de solos temporariamente 
encharcados (efeito da 
compactação) (e.g. Agrostis 
salmantica). 

x Redução da perturbação por pastoreio, 
fenação ou roca. 

- Bioindicadores: aumento do grau 
de cobertura de espécies 
arbustivas e arbóreas. 
 

xxviii) Habitat 2190pt1 – Depressões 

intradunares mediterrânicas 

temporariamente encharcadas com água 

doce (classes Calluno-Ulicetea, Isoeto-

Littorelletea, Molinio-Arrhenatheretea, 

Utricularietea intermedio-minoris) e 

2190pt2  – Depressões intradunares com 

água doce livre e profunda durante todo o 

ano (classes Alnetea glutinosae e 

Phragmito-Magnocaricetea).  

x Captação em excesso de água dos 
aquíferos subterrâneos (abaixamento do 
nível freático) ou drenagem (e.g. abertura 
de valas para escoamento da água). 
x Destruição direta do habitat por alteração 
ao uso do solo, nomeadamente através de 
construções, aterros, parques de 
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estacionamento e abertura ou alargamento 
de caminhos e outras vias de comunicação. 
x Destruição do habitat por alteração da 
topografia. 
x Invasão por plantas exóticas. 
x Pastoreio, pisoteio e poluição dos 
aquíferos subterrâneos e consequente 
eutrofização das águas. 
 
xxix) Habitat 3280  - Cursos de água 

mediterrânicos permanentes da Paspalo-

Agrostidion com cortinas arbóreas 

ribeirinhas de Salix e Populus alba  

x Agricultura intensiva. 
x Práticas de correção torrencial. 
x Progressão sucessional. 
 
xxx) Habitat 3290  - Cursos de água 

mediterrânicos intermitentes da Paspalo-

Agrostidion  

x Agricultura intensiva. 
x Práticas de correção torrencial. 
x Progressão sucessional. 
 

 
D.4. Charcos temporários 

xxxi) Habitat 3160  – Lagos e charcos 

distróficos naturais  

x Destruição direta do habitat, por alteração 
do uso do solo, nomeadamente através de: 
 

- drenagem de solos para a 
agricultura; 
- construção. 

 
x Eutrofização da água devido a atividade 
antrópica. 
 
xxxii) Habitat *3170  – Charcos 

temporários mediterrânicos  

x Mobilizações do solo sem consideração 
da ocorrência de depressões sazonalmente 
encharcadas. 
x Dragagem, nomeadamente para criação 
de bebedouros para o gado. 
x Drenagem de charcas, nomeadamente 
para instalação de agricultura, plantações 
florestais, etc. 

x Abaixamento das toalhas freáticas 
através da abertura de poços, da drenagem 
de áreas contíguas às charcas, do aumento 
da evapotranspiração através do 
desenvolvimento de vegetação arbustiva 
ou arbórea na vizinhança das charcas, etc. 
x Ensombramento das charcas (e.g. 
plantações de árvores). 
x Excesso de pisoteio por gado bovino. 
x Pastoreio intensivo, nomeadamente após 
mobilizações do solo, o que dificulta o 
estabelecimento das espécies 
caraterísticas de solos temporariamente 
encharcados, favorecendo a penetração de 
espécies ruderais (Stellarietea mediae). O 
pastoreio extensivo não causa impactes 
negativos com significado. 
x Eutrofização provocada pela acumulação 
de nutrientes provenientes de atividades 
agrícolas e agropecuárias. 
x Alteração da fisiografia das margens de 
linhas de água, nomeadamente através de 
obras de regularização 
hidráulica. 
x Abandono e colonização das charcas por 

vegetação arbustiva. 

D.5. Canaviais 

xxxiii) Habitat 6430 – Comunidades de 

ervas altas higrófilas das orlas basais e dos 

pisos montano a alpino (Arundini donacis-

Convolvuletum sepium) 

x Redução das atividades rurais (e.g.: 
agricultura, pastorícia). 
 
E. Vegetação palustre, de solos turfosos 

ou hidromórficos 

E.1. Bosques palustres 

xxxiv) Habitat 91E0pt3 – Amiais 

paludosos (Carici lusitanicae-Salicetum 

atrocinereae) 

x Corte para madeira. 
x Alterações do nível das toalhas freáticas, 
nomeadamente devido a obras de 
hidráulica (e.g. valas de drenagem). 
x Pastoreio por gado ovino no Verão (com 
o agostamento dos pastos circundantes 
penetram no bosque onde a erva se 
mantem verde). 
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E.2. Mosaicos de vegetação arbustiva e 

herbácea baixa de turfeiras 

xxxv) Habitat *4020pt2  – Urzais-tojais 

termófilos (Charnecas húmidas atlânticas 

temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix) 

(Cirsio welwitschii-Ericetum ciliaris) 

x As atividades agrícolas (nomeadamente a 
drenagem para exploração agrícola) 
constituem a principal ameaça a 
preservação da vegetação higrófila nas 
áreas de menor altitude. 
x As praticas silvícolas destrutivas, 
frequentemente associadas a exploração 
florestal do território, são também uma 
causa adicional do desaparecimento destes 
urzais em extensos territórios. 
 
xxxvi) Habitat 3110  – Águas oligotróficas 

muito pouco mineralizadas das planícies 

arenosas (Littorelletalia) (Hyperico elodis-

Rhynchosporetum modesti-lucennoi) 

x Destruição direta do habitat (instalação 
de urbanizações, abertura ou alargamento 
de caminhos, equipamentos de uso 
turístico, aterros, etc.). 
x Eutrofização provocada pela acumulação 
de nutrientes. 
x Poluição por efluentes não tratados de 
origem urbana, turística, agrícola ou 
industrial. 
x Abaixamento da toalha freática por, e.g., 
drenagem ou captação de agua. 
x Substituição por juncais e caniçais. 
 
xxxvii) Habitat 3130pt2  – Águas 

oligotróficas paradas com vegetação de 

Hyperico elodis-Sparganion  

x Eutrofização da água por efluentes 
domésticos. 
x Drenagem. 
x Pastoreio direto. 
x Desenvolvimento excessivo de 
comunidades de grandes helófitos da 
Phragmito-Magnocaricetea. 
 
xxxviii) Habitat 7140pt3  – Turfeiras 

sublitorais (Turfeiras de transição e 

turfeiras ondulantes) (Utriculario exoletae-

Sphagnetum auriculati) 

x Dada a extrema dependência da 
manutenção dos recursos hídricos e da 
trofia, as turfeiras são particularmente 
suscetíveis a: 

- sobrepastoreio (provoca 
eutrofização por nitrificação); 
- uso do fogo; 
- pisoteio; 
- abaixamento do nível freático 
como consequência da exploração 
dos aquíferos; 
- drenagem para uso agrícola ou 

florestal do solo; 
- drenagem para abastecimento de 

agua. 
x Na zona do Sado, a expansão turística e 
a projetada instalação de campos de golfe 
poderão contribuir significativamente para a 
sobreutilização dos recursos hídricos 
existentes na região. 
 
xxxix) Habitat 7150  – Depressões em 

substratos turfosos da Rhynchosporion 

x As principais ameaças à conservação 
deste habitat são idênticas às que 
condicionam a preservação dos complexos 
de vegetação turfófila, nomeadamente: 

- pastoreio; 
- pisoteio; 
- drenagem; 
- uso do fogo; 

quando aplicados de forma intensa. 
x Estas ações favorecem a destruição da 
microtopografia, a perturbação do regime 
hídrico, a alteração do pH e do nível trófico, 
a erosão e/ou o assoreamento das 
turfeiras. 
 
E.3. Vegetação macrofítica de meios 
palustres: juncais, caniçais, carriçais, 
tabuais, rabaçais 
 
xl)  Habitat 6410pt3  – Juncais termófilos 

de Juncus acutiflorus subsp. rugosus 

(Juncetum rugoso-effusi e Cirsio palustris-

Juncetum rugosi) 

x Drenagem. 
x Cultivo de arrozais. 
x Perturbação excessiva pelo pastoreio. 
x Eutrofização da água a montante. 
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F. Vegetação aquática de folhas 

flutuantes ou em parte submersas 

F.1. Comunidades de plantas enraizadas 

com folhas flutantes e parcial ou 

temporariamente submersas  

xli) Habitat 3150pt2  – Superfícies de água 

eutrófica permanente com comunidades de 

hidrófitos enraízados (Lagos eutróficos 

naturais com vegetação da Magnopotamion 

ou Hydrocharition) (classe Potametea) 

x Alterações do uso do solo com 
repercussão na qualidade da agua. 
x Eutrofização dos meios aquáticos devido 
a atividade antrópica. 
x Invasão de flora alóctone (e.g. 
Myriophyllum aquaticum, Elodea 
canadensis, Eichornia crassipes). 
 
xlii) Habitat 3260  – Cursos de água dos 

pisos basal a montano com vegetação da 

Ranunculion fluitantis e Chalitrhycho-

Batrachyon (classe Potametea) 

x Aumento da profundidade da agua como 
consequência, e.g., do represamento de 
agua e da construção de açudes ou 
barragens a jusante. 

- Bioindicadores: extinção ou 
redução do grau de cobertura das 
espécies caraterísticas do habitat. 

x Redução da profundidade da agua, 
perturbação por enxurradas e aumento do 
período de emersão como consequência, 
e.g., da deposição de sedimentos, redução 
do caudal (captação de agua para 
diferentes usos), represamento de agua 
através da construção de açudes ou 
barragens a montante, etc. 

- Bioindicadores: extinção ou 
redução do grau de cobertura das 
espécies caraterísticas do habitat; 
aumento do grau de cobertura de 
helófitos da classe Phragmito-
Magnocaricetea, e.g., Apium 
nodiflorum, Eleocharis palustris, 
Epilobium hirsutum, Glyceria 
declinata subsp. pl., Oenanthe 
crocata, Phragmites australis, 
Veronica anagallis-aquatica, etc. 

x Eutrofização da agua. 

- Bioindicadores: extinção ou 
redução do grau de cobertura das 
espécies caraterísticas do habitat; 
aumento do grau de cobertura das 
espécies bioindicadoras do habitat 
3150 “Lagos eutróficos naturais 
com vegetação da Magnopotamion 
ou da Hydrocharition”. 

 

F.2. Comunidades de acropleustófitos 

xliii) Habitat 3150pt1  – Superfícies de 

água eutrófica permanente com 

comunidades de hidrófitos flutuantes 

(classe Lemnetea) 

x Alterações do uso do solo com 
repercussão na qualidade da agua. 
x Eutrofização dos meios aquáticos devido 
a atividade antrópica. 
x Invasão de flora alóctone (e.g. 
Myriophyllum aquaticum, Elodea 
canadensis, Eichornia crassipes). 
 

G. Vegetação de salgados  

G.1.1. Bancos de areia com 

fanerogâmicas marinhas 

xliv) Habitat 1110pt1  – Bancos de 

Cymodocea nodosa (Bancos de areia 

permanentemente cobertos por águas do 

mar pouco profundas) (Cymodoceetum 

nodosae) 

x Dragagem de fundos marinhos, costeiros 
ou estuarinos. 
x Pesca ou apanha por artes ou métodos 
que perturbem o fundo. 
x Erosão costeira, designadamente através 
da não chegada de sedimentos aos 
estuários. 
x Poluição por efluentes não tratados e por 
aguas de lastro. 
x Poluição por produtos poluentes (e.g. 
hidrocarbonetos) e catástrofes envolvendo 
o seu derrame no mar (próximo da costa). 
x Obras de engenharia costeira (paredões, 
molhes, pontoes e esporoes) indutoras de 
alterações ao regime de correntes e a 
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dinâmica sedimentar ou que impliquem a 
destruição direta do habitat. 
x Fundeação desordenada de 
embarcações de recreio. 
x Introdução de espécies exóticas 
invasoras. 
x Excesso de pesca e apanha de 
organismos marinhos. 
 

G.2. Sapal  

xlv) Habitat 1130pt1  – Estuários 

mediterrânicos  

x Dragagem de fundos estuarinos. 
x Pesca ou apanha por artes ou métodos 
que perturbem o fundo. 
x Redução do volume de sedimentos 
transportados pelos rios (efeito da redução 
da atividade agrícola e pastoril e do 
represamento por obras hidráulicas). 
x Poluição por efluentes não tratados e por 
aguas de lastro. 
x Plantas exóticas invasoras (e.g. Spartina 
sp.pl.) (vd. Ameaças, dos habitats 1320 
“Prados de Spartina (Spartinion maritimae)” 
e 1330 “Prados salgados atlânticos 
(Glauco-Puccinellietalia maritimae)”). 
x Poluição por produtos poluentes (e.g. 
hidrocarbonetos) e catástrofes envolvendo 
o seu derrame no mar (próximo da costa). 
x Transito de veículos e excesso de 
pisoteio nas areas de sapal. 
x Destruição directa por alteração ao uso 
do solo, nomeadamente através de 
construções, aterros e abertura ou 
alargamento de caminhos e vias de 
comunicação. 
x Obras de engenharia indutoras de 
alterações ao regime de correntes e a 
dinâmica sedimentar ou que impliquem a 
destruição directa do habitat. 
x Despejo de lixos, entulhos e outros 
resíduos. 
x Trafego e fundeação de embarcações a 
motor. 
x Abandono das salinas. 
x Subida do nível do mar. 
x Impedimento de circulação de aguas 
marinhas no sapal. 
 

 

 

G.2.1 Lodaçais 

xlvi) Habitat 1140pt1  – Lodaçais e areais 

desprovidos de vegetação vascular 

(Zosteretum nolti) 

x Dragagem de fundos estuarinos. 
x Pesca ou apanha por artes ou métodos 
que perturbem o fundo. 
x Erosão, designadamente através da não 
chegada de sedimentos aos estuários 
(efeito da redução da atividade agrícola e 
pastoril e do represamento por obras 
hidráulicas). 
x Obras de engenharia indutoras de 
alterações ao regime de correntes e a 
dinâmica sedimentar ou que impliquem a 
destruição direta do habitat. 
x Aumento da carga de nutrientes na agua. 
x Poluição por efluentes não tratados e por 
aguas de lastro. 
x Introdução de espécies exóticas 
invasoras. 
x Poluição por produtos poluentes (e.g. 
hidrocarbonetos) e catástrofes envolvendo 
o seu derrame no mar (próximo da costa). 
x Danos causados por embarcações a 
motor. 
x Estabelecimento de viveiros. 
 
xlvii) Habitat 1140pt2  – Bancos de 

sedimentos intermareais com Zostera nolti 

(Zosteretum nolti) 

x Dragagem de fundos estuarinos. 
x Erosão, designadamente através da não 
chegada de sedimentos aos estuários 
(efeito da redução da atividade agrícola e 
pastoril e do represamento por obras 
hidráulicas). 
x Obras de engenharia indutoras de 
alterações ao regime de correntes e a 
dinâmica sedimentar ou que impliquem a 
destruição direta do habitat. 
x Pesca ou apanha por artes ou métodos 
que perturbem o fundo. 
x Poluição por efluentes não tratados e por 
aguas de lastro. 
x Introdução de espécies exóticas 
invasoras. 
x Aumento da concentração de nutrientes 
na agua. 
x Reforçar a fiscalização sobre a lavagem 
de tanques de petroleiros. 
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x Afastar os corredores de circulação de 
navios com cargas perigosas para mais 
longe da costa. 
x Fundeação desordenada de 
embarcações de recreio. 
x Danos causados por embarcações a 
motor. 
x Recolha de ameijoa semente. 
x Estabelecimento de viveiros de ameijoa. 
 

G.2.2 Sapal baixo e médio 

xlviii) Habitat 1320  – Prados de Spartina 

(Spartinion maritimae) (Spartinetum 

maritimae) 

x Dragagem de fundos estuarinos. 
x Pesca ou apanha por artes ou métodos 
que perturbem o fundo. 
x Redução do volume de sedimentos 
transportados pelos rios (efeito da redução 
da atividade agrícola e pastoril e da 
retenção por açudes, diques, mini-hídricas 
e barragens). 
x Poluição por efluentes não tratados e por 
aguas de lastro. 
 
xlix)  Habitat 1420pt1  – Sapal baixo de 

Sarcocornia perennis subsp. perennis 

(Matos halófitos mediterrânicos e 

termoatlânticos (Sarcocornietea fruticosae)) 

(Puccinelio ibericae-Sarcocornietum 

perennis) 

x Dragagens. 
x Apanha por artes ou métodos que 
perturbem o fundo. 
x Redução do volume de sedimentos 
transportados pelos rios (efeito da redução 
da atividade agrícola e pastoril e da 
construção de barragens ou outros 
aproveitamentos hidráulicos). 
x Poluição por efluentes não tratados e por 
aguas de lastro. 
x Transito de pessoas e veículos. 
x Destruição direta do habitat através de 
construções (e.g. portos, marinas, etc.), 
aterros, etc. 
 
l) Habitat 1420pt2  – Sapal médio de 

Sarcocornia fruticosa ou de Halimione 

portulacoides  (Cistancho phelypaeae-

Sarcocornietum fruticosae) 

x Dragagens. 
x Apanha por artes ou métodos que 
perturbem o fundo. 
x Redução do volume de sedimentos 
transportados pelos rios (efeito da redução 
da atividade agrícola e pastoril e da 
construção de barragens ou outros 
aproveitamentos hidráulicos). 
x Poluição por efluentes não tratados e por 
aguas de lastro. 
x Transito de pessoas e veículos. 
x Destruição direta do habitat através de 
construções (e.g. portos, marinas, etc.), 
aterros, etc. 
x Reforço das margens com enrocamentos. 
 
li) Habitat 1420pt3  – Sapal médio de 

Sarcocornia perennis subsp. alpini 

(Halimiono portulacoidis-Sarcocornietum 

alpini) 

x Dragagens. 
x Apanha por artes ou métodos que 
perturbem o fundo. 
x Redução do volume de sedimentos 
transportados pelos rios (efeito da redução 
da atividade agrícola e pastoril e da 
construção de barragens ou outros 
aproveitamentos hidráulicos). 
x Poluição por efluentes não tratados e por 
aguas de lastro. 
x Transito de pessoas e veículos. 
x Destruição direta do habitat através de 
construções (e.g. portos, marinas, etc.), 
aterros, etc. 
 
lii) Habitat 1310pt1  – Vegetação pioneira 

estival e outonal de plantas suculentas de 

sapal baixo ou médio (Salicornietum fragilis 

e Halimiono portulacoidis-Salicornietum 

ramosissimae) 

x Dragagem de fundos estuarinos. 
x Pesca ou apanha por artes ou métodos 
que perturbem o fundo. 
x Erosão, designadamente através da não 
chegada de sedimentos aos estuários 
(efeito da redução da atividade agrícola e 
pastoril e do represamento por obras 
hidráulicas). 
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x Poluição por efluentes não tratados e por 
aguas de lastro. 
x Transito de pessoas e veículos. 
x Expansão urbano-turística. 
 

G.2.3 Sapal alto 

liii) Habitat 1420pt4  – Sapal alto de 

Arthrocnemum macrostachyum (Inulo 

crithmoidis-Arthrocnemetum macrostachyi) 

x Dragagens. 
x Apanha por artes ou métodos que 
perturbem o fundo. 
x Redução do volume de sedimentos 
transportados pelos rios (efeito da redução 
da atividade agrícola e pastoril e da 
construção de barragens ou outros 
aproveitamentos hidráulicos). 
x Poluição por efluentes não tratados e por 
aguas de lastro. 
x Transito de pessoas e veículos. 
x Destruição direta do habitat através de 
construções (e.g. portos, marinas, etc.), 
aterros, etc. 
 
liv) Habitat 1420pt5  – Comunidades de 

Suaeda vera (Cistancho phelypaeae-

Suaedetum verae) 

x Dragagens. 
x Apanha por artes ou métodos que 
perturbem o fundo. 
x Redução do volume de sedimentos 
transportados pelos rios (efeito da redução 
da actividade agrícola e pastoril e da 
construção de barragens ou outros 
aproveitamentos hidráulicos). 
x Poluição por efluentes não tratados e por 
aguas de lastro. 
x Transito de pessoas e veículos. 
x Destruição directa do habitat através de 
construções (e.g. portos, marinas, etc.), 
aterros, etc. 
x Instalação de tanques de piscicultura em 
salinas. 
 

lv) Habitat 1420pt7  – Comunidades de 

Limonium ferulaceum (Inulo crithmoidis-

Myriolimetum ferulacei) 

x Destruição direta do habitat através de 
construções, aterros, abertura de estradas, 
etc. 
x Transito de pessoas e veículos (pisoteio 
excessivo). 
 

G.2.4. Juncais de salgados 

lvi) Habitat 1410  – Prados mediterrânicos 

(Juncetalia maritimae) (Polygono 

equisetiformis-Juncetum maritimi) 

x Transito pedonal e de veículos. 
x Destruição direta por edificação, aterros e 
abertura ou alargamento de estradas e 
caminhos. 
x Redução do aport de sedimentos. 
x Poluição por efluentes agrícolas, 
domésticos e industriais. 
x Alteração do nível freático. 
x Subida do nível do mar. 
x Invasão por plantas alóctones (sobretudo 
Spartina versicolor). 
 
G.3. Salinas e caminhos salobros 

lvii) Habitat 1430  – Matos halonitrófilos 

(Pegano-Salsoletea) (Frankenio laevis-

Salsoletum vermiculatae) 

x Destruição direta do habitat através de: 
- construções; 
- aterros; 
- abertura ou alargamento de vias 

de comunicação. 
x Pisoteio ou transito de veículos. 
x Transformação de salinas em tanques de 
piscicultura, nas áreas do habitat em sapal. 
 
lviii) Habitat *1510  – Estepes salgadas 

mediterrânicas (Limonietalia) (Suaedo 

splendentis-Salicornietum patulae) 

x Expansão urbano-turística, 
designadamente através de construções, 
aterros, abertura ou alargamento de 
estradas e caminhos, implicando a 
destruição direta do habitat. 
x Abandono de fabrico de sal nas salinas. 
x Transformação de salinas em tanques de 
piscicultura. 
x Excesso de pisoteio e transito de 
veículos. 
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lix) Habitat 1310pt2  – Vegetação 

halonitrófila estival e outonal de plantas 

suculentas de sapal alto ou salinas 

(Suaedo splendentis-Salsoletum sodae) 

x Expansão urbano-turística, 
designadamente através de construções, 
aterros, abertura ou alargamento 
de estradas e caminhos, implicando a 
destruição direta do habitat. 
x Abandono da atividade pastoril nas zonas 
altas do sapal. 
x Abandono de fabrico de sal nas salinas. 
x Transformação de salinas em tanques de 
piscicultura. 
 
lx) Habitat 1310pt3  – Vegetação anual 

primaveril graminóide de salgados 

(Parapholido incurvae-Frankenietum 

pulverulentae e Polypogono maritimi-

Hordeetum marini) 

x Expansão urbano-turística, 
designadamente através de construções, 
aterros, abertura ou alargamento de 
estradas e caminhos, implicando a 
destruição direta do habitat. 
x Transito de pessoas e veículos. 
x Abandono de fabrico de sal nas salinas. 
x Transformação de salinas em tanques de 
piscicultura. 
 
lxi) Habitat 1310pt4  – Vegetação 

estival/outonal graminóide de salgados 

(Damasonio bourgaei-Crypsietum 

aculeatae) 

x Expansão urbano-turística, 
designadamente através de construções, 
aterros, abertura ou alargamento de 
estradas e caminhos, implicando a 
destruição direta do habitat. 
x Abandono de fabrico de sal nas salinas. 
x Transformação de salinas em tanques de 
piscicultura. 
 
I. Vegetação halocasmófila 

lxii) Habitat 1240  –Arribas com vegetação 

das costas mediterrânicas com Limonium 

spp. endémicas (Dactylo marinae-

Armerietum majoris) 

x Construções de infraestruturas junto às 
arribas, designadamente habitações, 
estradas e caminhos. 
x Trânsito motorizado na margem das 
arribas. 
x Pisoteio. 
x Deposição de entulhos. 
x Drenagem de efluentes domésticos e 
industriais não tratados. 
x Poluição por produtos poluentes (e.g. 
hidrocarbonetos) e catástrofes envolvendo 
o seu derrame no mar (próximo da costa). 
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Código do Inventário:  

Autor: 

Data:  
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ANEXO IV – Levantamentos de Campo realizados na área  de estudo. 

 

A tabela apresentada no presente anexo encontra-se disponível em suporte informático 

(“ANEXO IV – Levantamentos de Campo realizados na área de estudo.pdf”). 
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ANEXO V – Habitats Naturais e Seminaturais.  

Habitats naturais e seminaturais constantes do anex o B-I do Dec.Lei n.º 49/2005 no SIC 

'Estuário do Sado' 

 

Código Designação 

1110pt1 
Bancos de Cymodocea nodosa (Bancos de areia permanentemente cobertos por águas 
do mar pouco profundas) 

1130pt1 Estuários mediterrânicos 

1140pt1 Lodaçais e areais desprovidos de vegetação vascular 

*1150pt1 Lagunas costeiras de águas pouco salgadas ou salobras  

1210 Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos pela maré 
1310 
pt1 

Vegetação pioneira estival e outonal de plantas suculentas de sapal baixo ou médio 

1310pt2 
Vegetacao halonitrofila anual estival e outonal de plantas suculentas de sapal alto ou de 
salinas 

1310pt3 Vegetacao anual primaveril graminoide de salgados 

1310pt4 Vegetacao anual estival e outonal graminoide de salgados 

1320  Prados de Spartina (Spartinion maritimae) 

1410 Prados mediterrânicos (Juncetalia maritimae) 

1420pt1 
Sapal baixo de Sarcocornia perennis subsp. perennis (Matos halófitos mediterrânicos e 
termoatlânticos (Sarcocornietea fruticosae)) 

1420pt2 Sapal médio de Sarcocornia fruticosa ou de Halimione portulacoides 

1420pt3 Sapal médio de Sarcocornia perennis subsp. alpini 

1420pt4 Sapal alto de Arthrocnemum macrostachyum 

1420pt5 Comunidades de Suaeda vera 

1420pt7 Comunidades de Limonium ferulaceum 

1430 Matos halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 

*1510 Estepes salgadas mediterrânicas (Limonietalia) 

2110 Dunas móveis embrionárias 

2120 Dunas móveis do cordão dunar com Ammophila arenaria (“dunas brancas”) 

*2130pt1 Dunas fixas com vegetação herbácea (“dunas  cinzentas”) 

*2150pt1 Dunas fixas descalcificadas atlânticas ( Calluno-Ulicetea ). Tojais -urzais e tojais -
estevais psamófilos com Ulex australis  subsp. welwitschianus  

2190pt1 Depressões intradunares mediterrânicas temporariamente encharcadas com água doce 

2190pt2 Depressões intradunares com água doce livre e profunda durante todo o ano  

2230pt1 Dunas com prados de Malcolmietalia. Dunas costeiras com prados anuais oligotróficos  

2230pt2 Dunas com prados de Malcolmietalia. Paleodunas com prados anuais oligotróficos  

*2250pt1 Dunas litorais com Juniperus  spp. Zimbrais de Juniperus turbinata  subsp. turbinata   

*2250pt2 Dunas litorais com Juniperus  spp. Zimbrais de Juniperus navicularis   

2260 Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavanduletalia 

*2270 Dunas com florestas de Pinus pinea  ou Pinus pinaster  subsp. atlantica  

2330 Dunas interiores com prados abertos de Corynephorus e Agrostis 

3110 Águas oligotróficas muito pouco mineralizadas das planícies arenosas (Littorelletalia) 

3130pt2 Águas oligotróficas paradas com vegetação de Hyperico elodis-Sparganion 
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Habitats naturais e seminaturais constantes do anex o B-I do Dec.Lei n.º 49/2005 no SIC 

'Estuário do Sado' (cont.). 

 

Código Designação 

3150pt1 
Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou Hydrocharition. 
Superfícies de água eutrófica permanente com comunidades de hidrófitos flutuantes 

3150pt2 
Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou Hydrocharition. 
Superfícies de água eutrófica permanente com comunidades de hidrófitos enraízados  

3160 Lagos e charcos distróficos naturais 

*3170 Charcos temporários mediterrânicos 

3280 
Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas 
arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus alba 

*4020pt2 Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris  e Erica tetralix . Urzais -
tojais termófilos  

4030pt3 
Charnecas secas europeias. Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos não 
litorais  

6310 Montados de Quercus spp. de folha perene 

6410 Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-limosos (Molinion caeruleae) 

6420 Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion 

7140pt3 Turfeiras de transição e turfeiras ondulantes. Turfeiras sublitorais  

7150 Depressões em substratos turfosos da Rhynchosporion 

91B0 Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia 

91E0pt1 
Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae). Amiais ripícolas 

91E0pt3 
Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae). Amiais paludosos 

9240 Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis 

92A0pt3 
Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba. Salgueirais arbóreos psamófilos de Salix 
atrocinerea 

92D0 Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) 

9330 Florestas de Quercus suber 
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Habitats naturais e seminaturais constantes do anex o B-I do Dec.Lei n.º 49/2005 no SIC 

'Comporta / Galé' 

 

Código Designação 

1110pt1 
Bancos de Cymodocea nodosa (Bancos de areia permanentemente cobertos por águas 
do mar pouco profundas) 

1140pt1 Lodaçais e areais desprovidos de vegetação vascular 

*1150pt1 Lagunas costeiras de águas pouco salgadas ou salobr as  

1210 Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos pela maré 

1240 Arribas com vegetação das costas mediterrânicas com Limonium spp. endémicas 

1310pt1 Vegetação pioneira estival e outonal de plantas suculentas de sapal baixo ou médio 

1320  Prados de Spartina (Spartinion maritimae) 

1410 Prados mediterrânicos (Juncetalia maritimae) 

1420 Matos halófitos mediterrânicos e termoatlânticos (Sarcocornietea fruticosae) 

1430 Matos halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 

2110 Dunas móveis embrionárias 

2120 Dunas móveis do cordão dunar com Ammophila arenaria (“dunas brancas”) 

*2130pt1 Dunas fixas com vegetação herbácea (“dunas cinzenta s”) 

*2150pt1 Dunas fixas descalcificadas atlânticas ( Calluno-Ulicetea ). Tojais -urzais e tojais -
estevais psamófilos com Ulex australis  subsp. welwitschianus  

2190pt1 Depressões intradunares mediterrânicas temporariamente encharcadas com água doce 

2190pt2 Depressões intradunares com água doce livre e profunda durante todo o ano  

2230pt1 Dunas com prados de Malcolmietalia. Dunas costeiras com prados anuais oligotróficos  

2230pt2 Dunas com prados de Malcolmietalia. Paleodunas com prados anuais oligotróficos  

*2250pt1 Dunas litorais com Juniperus  spp. Zimbrais de Juniperus turbinata  subsp. turbinata   

*2250pt2 Dunas litorais com Juniperus  spp. Zimbrais de Juniperus navicularis   

2260 Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavanduletalia 

*2270 Dunas com florestas de Pinus pinea  ou Pinus pinaster  subsp. atlantica  

2330 Dunas interiores com prados abertos de Corynephorus e Agrostis 

3110 Águas oligotróficas muito pouco mineralizadas das planícies arenosas (Littorelletalia) 

3130pt2 Águas oligotróficas paradas com vegetação de Hyperico elodis-Sparganion 

3150pt1 
Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou Hydrocharition. 
Superfícies de água eutrófica permanente com comunidades de hidrófitos flutuantes 

3150pt2 
Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou Hydrocharition. 
Superfícies de água eutrófica permanente com comunidades de hidrófitos enraízados  

3160 Lagos e charcos distróficos naturais 

*3170 Charcos temporários mediterrânicos 

3280 
Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas 
arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus alba 

3290 Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion 

*4020pt2 Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris  e Erica tetralix . Urzais -
tojais termófilos  

4030pt3 
Charnecas secas europeias. Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos não 
litorais  

*6220 Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea  

6310 Montados de Quercus spp. de folha perene 
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Habitats naturais e seminaturais constantes do anex o B-I do Dec.Lei n.º 49/2005 no SIC 

'Comporta / Galé' (cont.). 

 

Código Designação 

6410 Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-limosos (Molinion caeruleae) 

6420 Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion 

6430 Comunidades de ervas altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino 

7140pt3 Turfeiras de transição e turfeiras ondulantes. Turfeiras sublitorais  

7150 Depressões em substratos turfosos da Rhynchosporion 

91B0 Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia 

91E0pt1 
Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae). Amiais ripícolas 

91E0pt3 
Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae). Amiais paludosos 

9240 Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis 

92A0pt3 
Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba. Salgueirais arbóreos psamófilos de Salix 
atrocinerea 

92D0 Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) 

9330 Florestas de Quercus suber 
 

Nota: ‘A negrito com *’Indica os habitats prioritários e ‘pt’ os subtipos. 
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ANEXO VI – Elenco florístico. 

Código  Taxa (Ótimo Ecológico) Família Tipo Fisionómico Endemismo Diretiva 
Habitats 

Conv. 
Berna RELAPE 

Sp1 Acacia longifolia  (Andrews) Willd. (Introduzida) Fabaceae Microfanerófito Austrália    
Sp2 Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Introduzida) Fabaceae Microfanerófito Austrália    
Sp3 Agrostis stolonifera  L. var. stolonifera (Plantaginetalia majoris) Poaceae Hemicriptófito     
Sp4 Agrostis tenerrima  Trin. (Malcolmietalia) Poaceae Terófito     
Sp5 Aira caryophyllea  L. subsp. caryophyllea  (Tuberarietalia guttatae) Poaceae Terófito 

    
Sp6 Alisma plantago-aquatica  L. (Magno-Carici elatae-Phragmitetea australis) Alismataceae Hidrófito ou helófito     
Sp7 Allium sphaerocephalon  L. (Lygeo-Stipetea) Liliaceae Geófito bolboso     
Sp8 Alnus glutinosa  (L.) Gaertn. (Salici purpureae-Populetea nigrae) Betulaceae Mesofanerófito     
Sp9 Ammophila arenaria  (L.) Link subsp. arundinacea  H. Lindb. f. (Ammophilenion 

arundinaceae) Poaceae Proto-hemicriptófito     
Sp10 Anagallis arvensis  L. (Stellarienea mediae) Primulaceae Terófito     
Sp11 Anagallis monelli  L. var. microphylla  (Ball) Vasc. (Corynephorion maritimi) Primulaceae Caméfito lenhoso     

Sp12 Anagallis tenella  (L.) L. (Anagallido-Juncion bulbosi) Primulaceae Caméfito lenhoso    

Planta de 
distribuição 
localizada 

Sp13 Anchusa calcarea  Boiss. subsp. calcarea  (Stellarietea mediae) Boraginaceae Hemicriptófito Endemismo ibérico   
Planta pouco 

frequente 

Sp14 Andryala arenaria  (DC.) Boiss. & Reut. subsp. arenaria  (Alysso granatensis-
Brassicion barrelieri) Asteraceae Terófito Endemismo ibero-

mauritânico    
Sp15 Andryala integrifolia  L. var. integrifolia  (Hyparrhenion sinaicae) Asteraceae Hemicriptófito     
Sp16 Anemone palmata  L. (Quercetalia ilicis) Ranunculaceae Geófito rizomatoso     

Sp17 Antirrhinum linkianum  Boiss. & Reuter subsp. cirrhigerum  (Ficalho) Rivas-Martínez, 
T.E. Díaz & Fern. Gonz. (Rubio longifoliae-Coremation albi) Scrophulariaceae Caméfito herbáceo Endemismo ibérico   

Planta de 
distribuição 
localizada 

Sp18 Arbutus unedo  L. (Ericion arboreae) Ericaceae Nanofanerófito     
Sp19 Arenaria algarbiensis  Welw. ex Willk (Hymenocarpo hamosi-Malcolmion trilobae) Caryophyllaceae Terófito Endemismo ibérico   

Planta pouco 
frequente 

Sp20 Arenaria conimbricensis  Brot. (Tuberarietea guttatae) Caryophyllaceae Terófito Endemismo ibérico    
Sp21 Armeria pungens  (Link) Hoffmanns. subsp. major  (Daveau) Franco (Crithmo-Daucion 

halophili) Plumbaginaceae Caméfito lenhoso     
Sp22 Armeria pungens  (Link) Hoffmanns. subsp. pungens  (Helichrysion picardii) Plumbaginaceae Caméfito lenhoso     
Sp23 Armeria rouyana Daveau (Coremation albi) Plumbaginaceae Caméfito lenhoso Endemismo lusitano B-II e B-IV I  
Sp24 Arrhenatherum album  (Vahl) W.D. Clayton var. album  (Lygeo-Stipetea) Poaceae Proto-hemicriptófito     
Sp25 Artemisia caerulescens  L. subsp. caerulescens (Arthrocnemion glauci) Asteraceae Caméfito lenhoso     
Sp26 Artemisia campestris  L. subsp. glutinosa  (J. Gay ex Besser) Batt. in Batt. & Trab. 

(Pegano-Salsoletea) Asteraceae Caméfito lenhoso     
Sp27 Artemisia crithmifolia  L. (Helichrysion picardii) Asteraceae Caméfito lenhoso Endemismo europeu    
Sp28 Arthrocnemum macrostachyum  (Moric.) Morris (Arthrocnemion macrostachyi) Chenopodiaceae Caméfito lenhoso     
Sp29 Arundo donax  L. (Calystegion sepium) Poaceae Microfanerófito Europa oriental, Ásia 

temperada e tropical    
Sp30 Asparagus acutifolius  L. (Quercetea ilicis) Liliaceae Nanofanerófito difuso     
Sp31 Asparagus aphyllus  L. (Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris) Liliaceae Nanofanerófito difuso     
Sp32 Asphodelus lusitanicus  Cout. var. lusitanicus  (Balloto-Conion maculati) Liliaceae Geófito rizomatoso Endemismo lusitano    
Sp33 Asphodelus ramosus  L. subsp. distalis  Z. Díaz & Valdés (Brachypodion 

phoenicoidis) Liliaceae Geófito rizomatoso     
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Código  Taxa (Ótimo Ecológico) Família Tipo Fisionómico Endemismo Diretiva 
Habitats 

Conv. 
Berna RELAPE 

Sp34 Asterolinon linum-stellatum  (L.) Duby (Tuberarietea guttatae) Primulaceae Terófito     
Sp35 Atriplex halimus  L. (Salsolo vermiculatae-Peganetalia harmalae) Chenopodiaceae Nanofanerófito     
Sp36 Avena barbata  Pott ex Link subsp. barbata  (Thero-Brometalia) Poaceae Terófito     

Sp37 Avena longiglumis  Durieu (Linario polygalifoliae-Vulpion alopecuroris) Poaceae Terófito    

Planta de 
distribuição 
localizada 

Sp38 Bolboschoenus maritimus  (L.) Palla var. maritimus  (Bolboschoenion maritimi) Cyperaceae Geófito rizomatoso     
Sp39 Brassica oxyrrhina  Cosson (Linario polygalifoliae-Vulpion alopecuroris) Brassicaceae Terófito Endemismo ibero-

mauritânico    
Sp40 Briza maxima  L. (Tuberarietea guttatae) Poaceae Terófito     
Sp41 Briza minor  L. (Tuberarietalia guttatae) Poaceae Terófito     
Sp42 Cakile maritima Scop. subsp. maritima  (Cakilion maritimae) Brassicaceae Terófito     
Sp43 Calendula algarbiensis  Boiss. (Brassicion oleraceae) Asteraceae Caméfito sublenhoso Endemismo ibérico    
Sp44 Calendula suffruticosa  Vahl. subsp. lusitanica  (Boiss.) Ohle (Calendulo lusitanicae-

Antirrhinion linkiani) Asteraceae Caméfito sublenhoso Endemismo ibérico    
Sp45 Calluna vulgaris  (L.) Hull. (Calluno-Ulicetea) Ericaceae Caméfito lenhoso     
Sp46 Calystegia sepium  (L.) R.Br. (Senecionion fluviatilis) Convolvulaceae Proto-hemicriptófito 

escandente     
Sp47 Calystegia soldanella  (L.) R. Br. (Ammophiletalia) Convolvulaceae Proto-hemicriptófito     
Sp48 Carduus meonanthus  Hoffmanns. & Link (Linario polygalifoliae-Vulpion alopecuroris) Asteraceae Terófito Endemismo ibero-

mauritânico   
Planta pouco 

frequente 

Sp49 Carex demissa  Hoernm (Caricion fuscae) Cyperaceae Hemicriptófito 
subarrosetado     

Sp50 Carex muricata  L. subsp. lamprocarpa  Celak. (Trifolio medii-Geranietea sanguinei) Cyperaceae Hemicriptófito 
subarrosetado    

Planta pouco 
frequente 

Sp51 Carex paniculata  L. subsp. lusitanica  (Schkuhr ex Willd.) Maire (Caricion reuterianae) Cyperaceae Hemicriptófito bienal 
    

Sp52 Carex pseudocyperus  L. (Magno-Carici elatae-Phragmitetea australis) Cyperaceae Helófito 
    

Sp53 Carlina corymbosa  L. subsp. corymbosa  (Carthametalia lanati) Asteraceae Geófito rizomatoso 
    

Sp54 Carlina racemosa  L. (Agrostion pourretii) Asteraceae Geófito rizomatoso     
Sp55 Carpobrotus edulis  (L.) N.E.Br. (Introduzida) Aizoaceae Caméfito África do Sul 

   
Sp56 Carum verticillatum  (L.) Koch (Juncion acutiflori) Apiaceae Hemicriptófito     
Sp57 Celtica gigantea  (Link) Vazq. Pardo & Barkworth subsp. gigantea  (Agrostio 

castellanae-Celticion giganteae) Poaceae Proto-hemicriptófito     

Sp58 Centaurea sphaerocephala  L. var. polyacantha  (Willd.) Rivas Mart. (Sporobolion 
arenarii) Asteraceae Hemicriptófito Endemismo ibérico 

   
Sp59 Centranthus calcitrapae  (L.) Dufresne (Cardaminetea hirsutae) Valerianaceae Terófito     
Sp60 Chamaemelum mixtum  (L.) All. (Scleranthion annui) Asteraceae Terófito     
Sp61 Pterospartum tridentatum  (L.) Willk. (Ericenion umbellatae) Fabaceae Nanofanerófito Endemismo ibérico 

   
Sp62 Cirsium palustre  (L.) Scop. (Molinietalia caeruleae) Asteraceae Hemicriptófito 

subarrosetado     
Sp63 Cirsium welwitschii  Cosson (Genistion micrantho-anglicae) Asteraceae Helófito Endemismo lusitano 

   
Sp64 Cistanche phelypaea  (L.) Cout. (Sarcocornietalia fruticosae) Orobanchaceae Geófito     
Sp65 Cistus crispus  L. (Lavanduletalia stoechadis) Cistaceae Nanofanerófito     
Sp66 Cistus ladanifer  L. (Lavanduletalia stoechadis) Cistaceae Nanofanerófito     
Sp67 Cistus psilosepalus  Sweet (Ericion umbellatae) Cistaceae Nanofanerófito Endemismo europeu 

  
Planta rara 

Sp68 Cistus salviifolius  L. (Cisto-Lavanduletea) Cistaceae Nanofanerófito     
Sp69 Cladium mariscus  (L.) Pohl. (Magno-Caricetalia) Cyperaceae Geófito     
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Código  Taxa (Ótimo Ecológico) Família Tipo Fisionómico Endemismo Diretiva 
Habitats 

Conv. 
Berna RELAPE 

Sp70 Cladonia mediterranea  P.A. Duvign. & Abbayes (Líquene) - -     
Sp71 Cladonia portentosa  (Dufour) Coem. (Líquene) - -     
Sp72 Conyza albida  Willd ex Speng. (Chenopodion muralis) Asteraceae Terófito América do Sul 

   
Sp73 Conyza bonariensis  (L.) Cronq. (Chenopodion muralis) Asteraceae Terófito América do Sul 

   
Sp74 Corema album  (L.) D. Don (Rubio longifoliae-Coremation albi) Empetraceae Nanofanerófito Endemismo ibérico 

  

Planta pouco 
frequente 

Sp75 Coronilla repanda  (Poir.) Guss. (Malcolmietalia) Fabaceae Terófito     

Sp76 Corynephorus canescens  (L.) P. Beauv. var. maritimus  Godr. (Corynephorion 
maritimi) Poaceae Hemicriptófito 

subarrosetado     

Sp77 Corynephorus macrantherus  Boiss. & Reut. (Hymenocarpo hamosi-Malcolmion 
trilobae) Poaceae Terófito Endemismo ibero-

mauritânico    

Sp78 Crataegus monogyna  Jacq. (Rhamno-Prunetea) Rosaceae Microfanerófito Endemismo ibero-
mauritânico    

Sp79 Crithmum maritimum  L. (Crithmo-Limonietea) Apiaceae Hemicriptófito 
    

Sp80 Crucianella maritima  L. (Crucianelletalia maritimae) Rubiaceae Caméfito lenhoso 
    

Sp81 Cutandia maritima  (L.) W. Barbey (Cutandietalia maritimae) Poaceae Terófito     

Sp82 Cynara humilis  L. (Onopordion castellani) Asteraceae Hemicriptófito Endemismo ibero-
mauritânico    

Sp83 Cynoglossum creticum  Mill. (Carthametalia lanati) Boraginaceae Hemicriptófito     
Sp84 Cyperus capitatus  Vandelli (Euphorbio paraliae-Ammophiletea arundinaceae) Cyperaceae Geófito     
Sp85 Cyperus fuscus  L. (Nano-Cyperion) Cyperaceae Terófito cespitoso     

Sp86 Cyperus longus  L. subsp. badius  (Desf.) Bonnier & Layens (Potentillo anserinae) Cyperaceae Helófito ou geófito 
rizomatoso     

Sp87 Cyperus longus  L. subsp. longus  (Magno-Caricion elatae) Cyperaceae Helófito ou geófito 
rizomatoso     

Sp88 Dactylis glomerata L. subsp. lusitanica (Stebbins & Zohary) Rivas Mart. & Izco 
(Stipo-Agrostietea castellanae) Poaceae Hemicriptófito     

Sp89 Daphne gnidium  L. (Quercetea ilicis) Thymelaeaceae Nanofanerófito     

Sp90 Dianthus broteri  Boiss. & Reut. subsp. hinoxianus (Galego) Rivas Mart. (Coremation 
albi) Caryophyllaceae Caméfito lenhoso Endemismo ibérico 

   

Sp91 Dipcadi serotinum  (L.) Medik. (Lygeo-Stipetea) Liliaceae Geófito 
    

Sp92 Dittrichia viscosa  (L.) Greuter subsp. revoluta  (Hoffmanns. & Link) P. Silva & Tutin 
(Bromo-Piptatherion miliacei) Asteraceae Caméfito lenhoso Endemismo lusitano 

   

Sp93 Drosera intermedia  Hayane (Rhynchosporion albae) Droseraceae Helófito ou 
hemicriptófito    

Planta pouco 
frequente 

Sp94 Elaeoselinum gummiferum  (Desf.) Tutin (Agrostio castellanae-Celticion giganteae) Apiaceae Hemicriptófito Endemismo ibero-
mauritânico   

Planta de 
distribuição 
localizada 

Sp95 Eleocharis multicaulis  (Sm.) Desv. (Eleocharition multicaulis) Cyperaceae Helófito     
Sp96 Elytrigia elongata  (Host) Nevski (Juncetalia maritimi) Poaceae Hemicriptófito     

Sp97 Elytrigia juncea  (L.) Nevski subsp. boreoatlantica (Simonet & Guin.) Hyl. 
(Elytrigienion boreoatlanticae) Poaceae Proto-hemicriptófito     

Sp98 Erica ciliaris  Loef. ex L. (Daboecion cantabricae) Ericaceae Caméfito lenhoso ou 
nanofanerófito     

Sp99 Erica erigena  R. Ross (Molinio arundinacea-Holoschoenion vulgaris) Ericaceae Nanofanerófito     

Sp100 Erica scoparia  L. (Calluno-Ulicetea) Ericaceae Nanofanerófito ou 
microfanerófito     

Sp101 Erica umbellata  L. (Ericion umbellatae) Ericaceae Caméfito lenhoso Endemismo ibero-
mauritânico    
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Código  Taxa (Ótimo Ecológico) Família Tipo Fisionómico Endemismo Diretiva 
Habitats 

Conv. 
Berna RELAPE 

Sp102 Erodium aethiopicum  (Lam.) Brumh. & Thell subsp. pilosum  (Thuill.) (Malcolmietalia) Geraniaceae Terófito     
Sp103 Eryngium maritimum  L. (Ammophiletalia) Apiaceae Hemicriptófito     
Sp104 Eucalyptus camaldulensis  Dehnh. (Introduzida) Myrtaceae Megafanerófito     
Sp105 Eucalyptus globulus  Labill. (Introduzida) Myrtaceae Mesofanerófito     
Sp106 Euphorbia boetica  Boiss. (Helichrysion picardii) Euphorbiaceae Hemicriptófito Endemismo ibérico 

   
Sp107 Euphorbia exigua  L. (Brachypodietalia distachyi) Euphorbiaceae Terófito     
Sp108 Euphorbia paralias  L. (Euphorbio paraliae-Ammophiletea arundinaceae) Euphorbiaceae Caméfito     
Sp109 Euphorbia peplis  L. (Cakiletea maritimae) Euphorbiaceae Terófito     
Sp110 Euphorbia portlandica  L. (Euphorbio paraliae-Ammophiletea arundinaceae) Euphorbiaceae Hemicriptófito     
Sp111 Euphorbia uliginosa  Welw ex Boiss. (Genistion micrantho-anglicae) Euphorbiaceae Hemicriptófito Endemismo ibérico 

   

Sp112 Evax pygmaea  (L.) Brot. subsp. ramosissima  (Mariz) R. Fernandes & Nogueira 
(Malcolmietalia) Asteraceae Terófito Endemismo ibero-

mauritânico    

Sp113 Foeniculum vulgare  Miller subsp. piperitum  (Ucria) Cout. (Carthametalia lanati) Apiaceae Hemicriptófito 
    

Sp114 Frangula alnus  Mill. subsp. alnus  (Salici purpureae-Populetea nigrae) Rhamnaceae Microfanerófito 
    

Sp115 Galactites tomentosa  Moench (Echio plantaginei-Galactition tomentosae) Asteraceae Terófito 
    

Sp116 Galium palustre  L. (Magno-Caricetalia) Rubiaceae Geófito rizomatoso     

Sp117 Genista ancistrocarpa  Spach (Genistion micrantho-anglicae) Fabaceae Nanofanerófito Endemismo ibero-
mauritânico    

Sp118 Genista triacanthos  Brot (Ericion umbellatae) Fabaceae Nanofanerófito Endemismo ibero-
mauritânico    

Sp119 Geranium molle  L. (Sisymbrietalia officinalis) Geraniaceae Terófito 
    

Sp120 Gladiolus illyricus  Koch subsp. reuteri  (Boiss.) Cout. (Brachypodietalia phoenicoidis) Iridaceae Geófito Endemismo ibérico 
   

Sp121 Halimione portulacoides  (L.) Aellen (Sarcocornietalia fruticosae) Chenopodiaceae Caméfito lenhoso 
    

Sp122 Halimium calycinum  (L.) K. Koch (Coremation albi) Cistaceae Nanofanerófito Endemismo ibero-
mauritânico    

Sp123 Halimium halimifolium  (L.) Willk. subsp. multiflorum  (Dunal) Maire (Coremation albi) Cistaceae Nanofanerófito Endemismo ibero-
mauritânico    

Sp124 Helichrysum picardii  Boiss. & Reut. (Helichrysion picardii) Asteraceae Caméfito lenhoso Endemismo ibero-
mauritânico    

Sp125 Herniaria maritima  Link (Corynephorion maritimi) Caryophyllaceae Hemicriptófito Endemismo lusitano B-II e B-IV I 
 

Sp126 Hordeum murinum  L. subsp. murinum  (Sisymbrion officinalis) Poaceae Terófito 
    

Sp127 Hydrocotyle vulgaris  L. (Littorelletalia) Apiaceae Helófito 
    

Sp128 Hymenocarpos hamosus  (Desf.) Vis. (Malcolmietalia) Fabaceae Terófito Endemismo ibero-
mauritânico    

Sp129 Hypericum elodes  L. (Eleocharition multicaulis) Hypericaceae Helófito Endemismo europeu 
  

Planta pouco 
frequente 

Sp130 Hypericum humifusum  L. (Isoeto- Nano-Juncetea) Hypericaceae Caméfito 
    

Sp131 Hypericum undulatum  Schousb. ex Willd. (Juncion acutiflori) Hypericaceae Hemicriptófito 
    

Sp132 Hypochaeris glabra  L. (Tuberarion guttatae) Asteraceae Terófito 
    

Sp133 Iberis welwitschii  Boiss. (Coremation albi) Brassicaceae Caméfito herbáceo Endemismo ibérico 
   

Sp134 Inula crithmoides  L. (Sarcocornietea fruticosae) Asteraceae Caméfito lenhoso 
    

Sp135 Iris pseudacorus  L. (Phragmitetalia) Iridaceae Helófito 
    

Sp136 Iris xiphium  L. var. xiphium  Iridaceae Geófito bolboso 
    

Sp137 Jasione blepharodon  Boiss & Reut. (Brachypodion distachyi) Campanulaceae 
Terófito ou 

hemicriptófito 
subarrosetado     
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Código  Taxa (Ótimo Ecológico) Família Tipo Fisionómico Endemismo Diretiva 
Habitats 

Conv. 
Berna RELAPE 

Sp138 Jasione montana  L. subsp. montana  (Tuberarion guttatae) Campanulaceae 
Terófito ou 

hemicriptófito 
subarrosetado     

Sp139 Jonopsidium acaule  (Desf.) Rchb. (Tuberarietea guttatae) Brassicaceae Terófito Endemismo lusitano B-II e B-IV I 
 

Sp140 Juncus acutiflorus  Ehrh. ex Hoffmanns. subsp. rugosus  (Steudel) Cout. (Juncion 
acutiflori) Juncaceae Proto-hemicriptófito Endemismo ibérico 

   

Sp141 Juncus effusus  L. (Molinietalia caeruleae) Juncaceae Hemicriptófito 
subarrosetado     

Sp142 Juncus emmanuelis  A. Fernandes & Garcia (Eleocharition multicaulis) Juncaceae Proto-hemicriptófito Endemismo ibérico 
  

Planta rara 
Sp143 Juncus maritimus  Lam. (Juncetea maritimi) Juncaceae Geófito rizomatoso 

    
Sp144 Juniperus navicularis  Gand (Juniperion turbinatae) Cupressaceae Microfanerófito Endemismo lusitano 

   
Sp145 Juniperus turbinata  Guss. subsp. turbinata  (Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni) Cupressaceae Microfanerófito 

    
Sp146 Lagurus ovatus  L. (Linario polygalifoliae-Vulpion alopecuroris) Poaceae Terófito 

    
Sp147 Lathyrus angulatus  L. (Tuberarion guttatae) Fabaceae Terófito 

    
Sp148 Lavandula luisieri  (Rozeira) Rivas Mart. (Ulici argentei-Cistion ladaniferi) Lamiaceae Caméfito lenhoso Endemismo ibérico 

  
Planta rara 

Sp149 Lavandula sampaioana  (Rozeira) Rivas Mart., T.E. Díaz & Fern. Gonz. subsp. 
lusitanica  (Chatyor) Rivas Mart., T.E. Díaz & Fern. Gonz. (Coremation albi) Lamiaceae Caméfito lenhoso Endemismo ibero-

mauritânico    

Sp150 Leontodon tuberosus  L. (Poetea bulbosae) Asteraceae Geófito 
    

Sp151 Leucojum trichophyllum  Schousb. (Malcolmietalia) Amaryllidaceae Geófito bolboso Endemismo ibero-
mauritânico    

Sp152 Limonium vulgare  Mill. (Glauco-Puccinellietalia) Plumbaginaceae Hemicriptófito 
    

Sp153 Linaria ficalhoana  Rouy (Linarion pedunculatae) Scrophulariaceae Proto-hemicriptófito Endemismo lusitano B-II e B-IV I 
 

Sp154 Linaria lamarckii  Rouy (Helichrysion picardii) Scrophulariaceae Caméfito lenhoso Endemismo ibérico 
   

Sp155 Linaria spartea  (L.) Chaz. (Tuberarietalia guttatae) Scrophulariaceae Terófito Endemismo europeu 
  

Planta pouco 
frequente 

Sp156 Linaria viscosa  (L.) Chaz. (Linario polygalifoliae-Vulpion alopecuroris) Scrophulariaceae Terófito Endemismo ibérico 
   

Sp157 Lithodora lusitanica  (Samp.) Holub. (Ulici argentei-Cistion ladaniferi) Boraginaceae Caméfito lenhoso 
    

Sp158 Lobelia urens  L. (Molinietalia caeruleae) Campanulaceae Hemicriptófito 
subarrosetado     

Sp159 Loeflingia baetica  Lag. var. micrantha  (Boiss. & Reuter) Samp. (Hymenocarpo 
hamosi-Malcolmion trilobae) Caryophyllaceae Terófito Endemismo ibero-

mauritânico    

Sp160 Loeflingia baetica  Lag. var. tavaresiana  (Samp. ex Nobre) Rivas Mart. 
(Hymenocarpo hamosi-Malcolmion trilobae) Caryophyllaceae Terófito Endemismo ibérico 

   

Sp161 Logfia gallica  (L.) Coss. & Germ. (Tuberarietalia guttatae) Asteraceae Terófito 
    

Sp162 Lonicera periclymenum  L. subsp. hispanica  (Boiss. & Reut.) Nyman (Pruno-Rubion 
ulmifolii) Caprifoliaceae Fanerófito 

escandente 
Endemismo ibero-

mauritânico    

Sp163 Lotus castellanus  Boiss. & Reuter (Malcolmietalia) Fabaceae Terófito 
    

Sp164 Lotus creticus  L. (Euphorbio paraliae-Ammophiletea australis) Fabaceae Hemicriptófito 
    

Sp165 Lotus pedunculatus  Cav. (Molinietalia caeruleae) Fabaceae Hemicriptófito 
    

Sp166 Ludwigia palustris  (L.) Elliott (Nano-Cyperion) Onagraceae Helófito ou 
hemicriptófito    

Planta pouco 
frequente 

Sp167 Lupinus angustifolius  L. (Thero-Brometalia) Fabaceae Terófito 
    

Sp168 Lycopus europaeus  L. (Magno-Carici elatae-Phragmitetea australis) Lamiaceae Proto-hemicriptófito 
    

Sp169 Lythrum salicaria  L. (Magno-Carici elatae-Phragmitetea australis) Lythraceae Hemicriptófito ou 
helófito     

Sp170 Malcolmia littorea  (L.) Br. (Crucianelletalia maritimae) Brassicaceae Caméfito herbáceo 
    

Sp171 Malcolmia triloba  (L.) Spreng. subsp. triloba  (Hymenocarpo hamosi-Malcolmion 
trilobae) Brassicaceae Caméfito herbáceo 
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Código  Taxa (Ótimo Ecológico) Família Tipo Fisionómico Endemismo Diretiva 
Habitats 

Conv. 
Berna RELAPE 

Sp172 Malcolmia triloba  (L.) Spreng. subsp. gracilima  (Samp.) Franco (Hymenocarpo 
hamosi-Malcolmion trilobae) Brassicaceae Terófito ou 

hemicriptófito Endemismo lusitano 
   

Sp173 Mantisalca salmantica  (L.) Briq. & Cavill. (Brachypodietalia phoenicoidis) Asteraceae Hemicriptófito 
subarrosetado     

Sp174 Medicago marina  L. (Euphorbio paraliae-Ammophiletea arundinaceae) Fabaceae Caméfito lenhoso 
    

Sp175 Mibora minima  (L.) Desv. (Tuberarietea guttatae) Poaceae Terófito 
    

Sp176 Micropyrum tenellum  (L.) Link (Tuberarietalia guttatae) Poaceae Terófito 
    

Sp177 Molinia caerulea  (L.) Moench subsp. arundinacea  (Schrank) Soják (Molinio 
arundinacea-Holoschoenion vulgaris) Poaceae Hemicriptófito 

subarrosetado     

Sp178 Myosotis lusitanica  Schuster (Eleocharition multicaulis) Boraginaceae Hemicriptófito 
subarrosetado Endemismo lusitano B-II e B-IV 

  

Sp179 Myosotis retusifolia  Rocha Afonso (Isoetion) Boraginaceae Terófito Endemismo lusitano B-II e B-IV 
  

Sp180 Myrica gale  L. (Alnetea glutinosae) Myricaceae Terófito 
   

Planta de 
distribuição 
localizada 

Sp181 Myriolimon ferulaceum  (L.) Lledó, Erben & Crespo (Arthrocnemion macrostachyi) Plumbaginaceae Caméfito lenhoso 
    

Sp182 Myrtus communis  L. (Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni) Myrtaceae Hemicriptófito 
    

Sp183 Oenanthe lachenalii  G. Gmel. (Molinio-Arrhenatheretea) Apiaceae Hemicriptófito 
   

Planta de 
distribuição 
localizada 

Sp184 Olea europaea  L. var. sylvestris  (Mill.) Rouy ex Hegi (Quercetea ilicis) Oleaceae Mesofanerófito 
    

Sp185 Ononis baetica  Clemente (Hymenocarpo hamosi-Malcolmion trilobae) Fabaceae Terófito Endemismo ibero-
mauritânico    

Sp186 Ononis broteroana  DC. (Hymenocarpo hamosi-Malcolmion trilobae) Fabaceae Terófito Endemismo ibero-
mauritânico    

Sp187 Ononis ramosissima  Desf. (Crucianelletalia maritimae) Fabaceae Nanofanerófito 
   

Planta de 
distribuição 
localizada 

Sp188 Ornithopus pinnatus  (Mill.) Druce (Tuberarion guttatae) Fabaceae Terófito 
    

Sp189 Osyris alba L. (Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni) Santalaceae Nanofanerófito 
    

Sp190 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. (Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni) Santalaceae Nanofanerófito 
    

Sp191 Otanthus maritimus  (L.) Hoffmann. & Link (Ammophiletalia arundinaceae) Asteraceae Caméfito lenhoso 
    

Sp192 Pancratium maritimum  L. (Euphorbio paraliae-Ammophiletea arundinaceae) Amaryllidaceae Geófito 
    

Sp193 Panicum repens  L. (Nerio-Tamaricetea) Poaceae Proto-hemicriptófito 
    

Sp194 Papaver somniferum  L. subsp. setigerum  (DC.) Arcang. (Stellarienea mediae) Papaveraceae Terófito 
    

Sp195 Paronychia argentea  Lam. (Poetalia bulbosae) Caryophyllaceae Hemicriptófito 
    

Sp196 Paronychia cymosa  (L.) DC. (Tuberarion guttatae) Caryophyllaceae Terófito 
    

Sp197 Paspalum vaginatum  Sw. (Spergulario-Paspalenion vaginati) Poaceae 
Proto-hemicriptófito 
estolhoso ou geófito 

rizomatoso 
América Tropical 

   

Sp198 Pedicularis sylvatica  L. subsp. lusitanica  (Hoffmanns. & Link) Cout. (Stauracanthion 
boivinii) Scrophulariaceae Proto-hemicriptófito Endemismo ibero-

mauritânico    

Sp199 Phillyrea angustifolia  L. (Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni) Oleaceae Hemicriptófito 
    

Sp200 Phillyrea latifolia  L. subsp. latifolia  (Quercetalia ilicis) Oleaceae Microfanerófito ou 
mesofanerófito     

Sp201 Phragmites australis  (Cav.) Trin. ex Steud. (Magno-Carici elatae-Phragmitetea 
australis) Poaceae Helófito ou hidrófito 

    

Sp202 Pimpinella villosa  Schousb. (Malcolmietalia) Apiaceae Hemicriptófito 
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Código  Taxa (Ótimo Ecológico) Família Tipo Fisionómico Endemismo Diretiva 
Habitats 

Conv. 
Berna RELAPE 

Sp203 Pinus pinaster  Aiton subsp. atlantica  Villar (Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni) Pinaceae Megafanerófito 
    

Sp204 Pinus pinea  L. Pinaceae Megafanerófito 
    

Sp205 Pistacia lentiscus  L. (Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni) Anacardiaceae Hemicriptófito 
    

Sp206 Plantago coronopus  L. subsp. occidentalis  (Pigler) Franco (Crithmo-Daucion 
halophili) Plantaginaceae 

Terófito ou 
hemicriptófito 
subarrosetado 

Endemismo ibérico 
   

Sp207 Polycarpon alsinifolium  (Biv.) DC. (Cutandietalia maritimae) Caryophyllaceae Hemicriptófito 
    

Sp208 Polygonum equisetiforme  Sibth. & Sm. (Nerio-Tamaricetea) Polygonaceae Caméfito 
    

Sp209 Polygonum maritimum  L. (Euphorbio paraliae-Ammophiletea arundinaceae) Polygonaceae Caméfito 
    

Sp210 Polygonum salicifolium  Brouss. ex Willd. (Magno-Caricion elatae) Polygonaceae Hemicriptófito 
    

Sp211 Populus alba  L. (Populetalia albae) Salicaceae Mesofanerófito 
    

Sp212 Potamogetum polygonifolius  Pourr. (Littorelletalia) Potamogetonaceae Hidrófito 
    

Sp213 Potentilla erecta  (L.) Raeusch. var. erecta  (Nardetalia strictae) Rosaceae Hemicriptófito 
    

Sp214 Pseudognaphalium luteo-album  (L.) Hilliard & Burtt (Nano-Cyperetalia) Asteraceae Terófito 
    

Sp215 Pteridium aquilinum  (L.) Kuntz var. aquilinum  (Cytisetea-scopario striati) Hypolepidaceae Geófito rizomatoso 
    

Sp216 Pterocephalidium diandrum (Lag.) G. López (Tuberarion guttatae) Dipsacaceae Caméfito Endemismo ibérico 
   

Sp217 Puccinellia iberica  H. Lindb. (Sarcocornienion perennis) Poaceae Hemicriptófito 
    

Sp218 Pulicaria odora  (L.) Rchb. (Quercetea ilicis) Asteraceae Hemicriptófito 
    

Sp219 Pyrus bourgaeana  Decne (Quercion broteroi) Rosaceae Microfanerófito Endemismo ibero-
mauritânico    

Sp220 Quercus coccifera  L. subsp. coccifera  (Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni) Fagaceae Nanofanerófito ou 
microfanerófito     

Sp221 Quercus lusitanica  Lam. (Quercion lusitanicae) Fagaceae Nanofanerófito Endemismo ibero-
mauritânico    

Sp222 Quercus suber  L. (Quercetalia ilicis) Fagaceae Mesofanerófito 
    

Sp223 Radiola linoides  Roth (Cicendion) Linaceae Terófito 
    

Sp224 Ranunculus trilobus  Desf. (Cypero micheliani-Ranunculetum trilobi) Ranunculaceae Terófito 
    

Sp225 Raphanus raphanistrum  L. (Stellarienea mediae) Brassicaceae Terófito 
    

Sp226 Reichardia gaditana  (Will.) Cout. (Linario polygalifoliae-Vulpion alopecuroris) Asteraceae Hemicriptófito Endemismo ibero-
mauritânico    

Sp227 Retama sphaerocarpa  (L.) Boiss. (Cytisetea-scopario striati) Fabaceae Nanofanerófito Endemismo ibero-
mauritânico    

Sp228 Rhamnus alaternus  L. subsp. alaternus  f. alaternus  (Quercetea ilicis) Rhamnaceae Microfanerófito 
    

Sp229 Rhamnus oleoides  L. (Asparago albi-Rhamnion oleoidis) Rhamnaceae Nanofanerófito 
    

Sp230 Rhynchospora modesti-lucennoi  Castrov. (Eleocharition multicaulis) Cyperaceae Helófito Endemismo ibero-
mauritânico    

Sp231 Rosmarinus officinalis  L. (Rosmarinetea officinalis) Lamiaceae Nanofanerófito 
    

Sp232 Rubia peregrina  L. subsp. longifolia  (Poir.) O. Bolòs (Quercetea ilicis) Rubiaceae Caméfito escandente 
    

Sp233 Rubia peregrina  L. subsp. peregrina  (Quercetea ilicis) Rubiaceae Caméfito escandente 
    

Sp234 Rubus ulmifolius  Schott (Pruno-Rubion ulmifolii) Rosaceae Fanerófito 
escandente     

Sp235 Rumex angiocarpus  Murb. L. (Agrostietalia castellanae) Polygonaceae Hemicriptófito 
    

Sp236 Rumex bucephalophorus  L. subsp. gallicus  (Steinh.) Rech. f. (Tuberarietalia 
guttatae) Polygonaceae Terófito 

    

Sp237 Rumex bucephalophorus  L. subsp. hispanicus  (Steinh.) Rech. f. (Malcolmietalia) Polygonaceae Terófito Endemismo ibérico 
   

Sp238 Ruscus aculeatus  L. (Quercetalia ilicis) Liliaceae Geófito rizomatoso 
 

B-V 
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Código  Taxa (Ótimo Ecológico) Família Tipo Fisionómico Endemismo Diretiva 
Habitats 

Conv. 
Berna RELAPE 

Sp239 Salix atrocinerea  Brot. (Populetalia albae) Salicaceae Microfanerófito 
    

Sp240 Salix salviifolia  Brot. subsp. australis  Franco (Salicion salviifoliae) Salicaceae Microfanerófito Endemismo ibérico B-II e B-IV 
  

Sp241 Salsola kali  L. subsp. kali  (Cakiletea maritimae) Chenopodiaceae Terófito 
    

Sp242 Salsola vermiculata  L. subsp. vermiculata  (Salsolo vermiculatae-Peganetalia 
harmalae) Chenopodiaceae Caméfito lenhoso 

    

Sp243 Samolus valerandi  L. (Adiantetea) Primulaceae Hemicriptófito 
    

Sp244 Santolina impressa  Hoffmann. & Link (Artemisio glutinosae-Santolinion 
rosmarinifoliae) Asteraceae Caméfito lenhoso Endemismo lusitano B-II e B-IV 

  

Sp245 Sarcocornia fruticosa  (L.) A.J. Scott (Sarcocornion fruticosae) Chenopodiaceae Caméfito lenhoso 
    

Sp246 Sarcocornia perennis  (Mill.) A.J. Scott subsp. perennis  (Sarcocornienion perennis) Chenopodiaceae Caméfito 
    

Sp247 Schoenoplectus lacustris  (L.) Palla (Phragmitetalia) Cyperaceae Geófito rizomatoso 
ou helófito     

Sp248 Schoenoplectus mucronatus  (L.) Palla (Oryzo sativae-Echinochloion oryzoides) Cyperaceae Helófito cespitoso 
    

Sp249 Schoenoplectus tabernaemontani  (C.C. Gmelin) Palla (Phragmitetalia) Cyperaceae Geófito rizomatoso 
ou helófito     

Sp250 Schoenus nigricans  L. (Molinio-Arrhenatheretea) Cyperaceae Hemicriptófito 
subarrosetado     

Sp251 Scilla monophyllos  Link (Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris) Liliaceae Geófito Endemismo ibero-
mauritânico    

Sp252 Scirpoides holoschoenus  (L.) Soják subsp. holoschoenus  (Holoschoenetalia 
vulgaris) Cyperaceae Geófito rizomatoso 

    

Sp253 Scrophularia canina  L. subsp. canina  (Andryaletalia ragusinae) Scrophulariaceae Caméfito 
    

Sp254 Scrophularia frutescens  L. (Crucianelletalia maritimae) Scrophulariaceae Caméfito lenhoso Endemismo ibero-
mauritânico    

Sp255 Scrophularia sublyrata  Brot. (Brassicion oleraceae) Scrophulariaceae Caméfito lenhoso Endemismo lusitano B-V 
  

Sp256 Sedum sediforme  (Jacq.) Pau (Sedion micrantho-sediformis) Crassulaceae Caméfito 
    

Sp257 Senecio gallicus  Vill. in Chaix. (Thero-Brometalia) Asteraceae Terófito 
    

Sp258 Senecio vulgaris  L. (Stellarietea mediae) Asteraceae Terófito 
    

Sp259 Sesamoides purpurascens  (L.) G. López (Jasiono sessiliflorae-Koelerietalia 
crassipedis) Resedaceae Caméfito lenhoso 

    

Sp260 Seseli tortuosum  L. (Crucianelletalia maritimae) Apiaceae Hemicriptófito 
    

Sp261 Silene colorata  Poir. (Tuberarietea guttatae) Caryophyllaceae Terófito 
    

Sp262 Silene gallica  L. (Thero-Brometalia) Caryophyllaceae Terófito 
    

Sp263 Silene latifolia  Poir. (Trifolio medii-Geranietea sanguinei) Caryophyllaceae Hemicriptófito 
    

Sp264 Silene littorea  Brot. subsp. littorea  (Linarion pedunculatae) Caryophyllaceae Terófito Endemismo ibero-
mauritânico    

Sp265 Silene nicaeensis  All. (Cutandietalia maritimae) Caryophyllaceae Terófito 
    

Sp266 Silene scabriflora  Brot. subsp. scabriflora  (Tuberarietalia guttatae) Caryophyllaceae Terófito Endemismo ibero-
mauritânico    

Sp267 Smilax aspera  L. var. aspera  (Quercetea ilicis) Smilacaceae Fanerófito 
escandente     

Sp268 Solanum nigrum  L. (Stellarietea mediae) Solanaceae Terófito 
    

Sp269 Sonchus asper  (L.) Hill. subsp. asper  (Stellarietea mediae) Asteraceae Terófito 
    

Sp270 Spartina maritima  (Courtis) Fernald (Spartinion maritimae) Poaceae Proto-hemicriptófito 
cespitoso     

Sp271 Spartina versicolor  Fabre (Juncetalia maritimi) Poaceae Proto-hemicriptófito 
rizomatoso América do Norte 

   

Sp272 Spergularia media  (L.) C. Presl. (Juncetea maritimi) Caryophyllaceae Hemicriptófito ou 
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caméfito herbáceo 

Sp273 Spergularia rupicola Lebel ex Le Jolis (Crithmo-Armerion maritimae) Caryophyllaceae Caméfito herbáceo 
    

Sp274 Stauracanthus genistoides  (Brot.) Samp. (Coremation albi) Fabaceae Nanofanerófito Endemismo ibérico 
   

Sp275 Stauracanthus spectabilis  Webb subsp. spectabilis  (Coremation albi) Fabaceae Nanofanerófito Endemismo ibero-
mauritânico    

Sp276 Suaeda splendens  (Pourr.) Gren. & Godr. (Thero-Suaedion) Chenopodiaceae Terófito 
    

Sp277 Suaeda vera  Forssk. ex J.F. Gmel. (Suaedion verae) Chenopodiaceae Nanofanerófito 
    

Sp278 Tamus communis  L. (Rhamno-Prunetea) Dioscoraceae Geófito 
    

Sp279 Thapsia villosa  L. (Agrostietalia castellanae) Apiaceae Hemicriptófito Endemismo ibero-
mauritânico    

Sp280 Thelypteris palustris  Schott (Alnetea glutinosae) Thelypteridaceae Geófito rizomatoso 
   

Planta de 
distribuição 
localizada 

Sp281 Thymus camphoratus  Hoffmanns & Link (Coremation albi) Lamiaceae Caméfito lenhoso Endemismo lusitano B-II e B-IV I 
 

Sp282 Thymus capitellatus  Hoffmanns & Link (Coremation albi) Lamiaceae Caméfito Endemismo lusitano B-IV 
  

Sp283 Thymus carnosus  Boiss. (Helichrysion picardii) Lamiaceae Caméfito lenhoso Endemismo ibérico B-II e B-IV I 
 

Sp284 Tolpis barbata  (L.) Gaertn. (Tuberarietalia guttatae) Asteraceae Terófito 
    

Sp285 Tuberaria guttata  (L.) Fourr. (Tuberarietalia guttatae) Cistaceae Terófito 
    

Sp286 Tuberaria lignosa  (Sweet) Samp. (Calluno-Ulicetea) Cistaceae Hemicriptófito 
    

Sp287 Typha domingensis  (Pers.) Steud. (Phragmitetalia) Typhaceae Helófito 
    

Sp288 Typha latifolia  L. (Phragmition communis) Typhaceae Helófito 
    

Sp289 Ulex australis  Clemente subsp. welwitschianus  (Planche) Espírito Santo, Cubas, 
Lousã, C. Pardo & J.C. Costa (Coremation albi) Fabaceae Nanofanerófito Endemismo lusitano 

   

Sp290 Ulex minor  Roth var. lusitanicus  (Webb) C. Vicioso (Genistion micrantho-anglicae) Fabaceae Nanofanerófito 
    

Sp291 Urginea maritima  (L.) Baker Liliaceae Geófito bolboso 
    

Sp292 Utricularia gibba  L. subsp. exoleta  (R. Br.) P. Taylor (Utricularion) Lentibulariaceae Hidrófito 
   

Planta de 
distribuição 
localizada 

Sp293 Verbascum litigiosum  Samp. (Bromo-Piptatherion miliacei) Scrophulariaceae Hemicriptófito Endemismo lusitano B-II e B-IV 
  

Sp294 Verbascum thapsus  L. subsp. montanum  (Schrad.) Bonnier & Layens (Onopordetalia 
acanthii) Scrophulariaceae Hemicriptófito 

    

Sp295 Vulpia membranacea  (L.) Durmort. (Malcolmietalia) Poaceae Terófito cespitoso 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexos | Estrutura e Dinâmica dos Habitats e da Paisagem dos Sítios Estuário do 
Sado e Comporta/Galé  

628 

 

ANEXO VII – Tabela de conversão entre classes de us o e ocupação do solo.  

Tabela de conversão entre as classes CLC e as class es agrícolas e florestais (SROA)  

Código da classe de 
uso e ocupação do 

solo 

Classe 
SROA Designação 

Cl. 1 As Área Social 

Cl. 1 Rede viária Rede viária 

Cl. 2.1 Ar Arrozal 

Cl. 2.1 Ar+Ca Arrozal+Culturas arvenses de sequeiro 

Cl. 2.1 Ar+Hs Arrozal+Culturas hortícolas em sequeiro 

Cl. 2.1 Ar+Mc Arrozal+Macieira 

Cl. 2.1 Ca Culturas arvenses de sequeiro 

Cl. 2.1 Ca+Hs 
Culturas arvenses de sequeiro+Culturas hortícolas em 

sequeiro 
Cl. 2.1 Ca+lc Culturas arvenses de sequeiro+Inculto 

Cl. 2.1 Cr Culturas arvenses de regadio 

Cl. 2.1 Cr+Ca Culturas arvenses de regadio+Culturas arvenses de sequeiro 

Cl. 2.1 Hs Culturas hortícolas em sequeiro 

Cl. 2.1 Ht Culturas hortícolas em regadio 

Cl. 2.2 F Figueira 

Cl. 2.2 F+Lg Figueira+Laranjeira 

Cl. 2.2 F+V Figueira+Vinha 

Cl. 2.2 F-Ol Figueira-Oliveira 

Cl. 2.2 F-OL+V Figueira-Oliveira+Vinha 

Cl. 2.2 F-Lg-Mc+V Figueira-Laranjeira-Macieira+Vinha 

Cl. 2.2 Lg Laranjeira 

Cl. 2.2 Lg-Ax Laranjeira-Amexeira 

Cl. 2.2 Lg-Ax-Ps Laranjeira-Amexeira-Pessegueiro 

Cl. 2.2 Lg+F Laranjeira+Figueira 

Cl. 2.2 Lg-Mc Laranjeira-Macieira 

Cl. 2.2 Lg-Ml+V Laranjeira-Marmeleiro+Vinha 

Cl. 2.2 Lg+Ol Laranjeira+Oliveira 

Cl. 2.2 Lg-Ps Laranjeira-Pessegueiro 

Cl. 2.2 Lg-Ps-Ax Laranjeira-Pessegueiro-Amexeira 

Cl. 2.2 Lg-Tg Laranjeira-Tangerineira 

Cl. 2.2 Lg-Tg-Ax Laranjeira-Tangerineira-Amexeira 

Cl. 2.2 Lg+V Laranjeira+Vinha 

Cl. 2.2 Mc+Ps Macieira+Pessegueiro 

Cl. 2.2 Ol Oliveira 

Cl. 2.2 Ol-F Oliveira-Figueira 

Cl. 2.2 Ol-F+V Oliveira-Figueira+Vinha 

Cl. 2.2 Ol+Lg Oliveira+Laranjeira 

Cl. 2.2 Ol+Mc Oliveira+Macieira 
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Código da classe de 
uso e ocupação do 

solo 

Classe 
SROA Designação 

Cl. 2.2 Ol-V Oliveira-Vinha 

Cl. 2.2 Pr-Mc-Ps Pereira-Macieira-Pessegueiro 

Cl. 2.2 Ps Pessegueiro 

Cl. 2.2 Ps-Ax-Lg Pessegueiro-Amexeira-Laranjeira 

Cl. 2.2 V Vinha 

Cl. 2.2 V/Am Vinha/Amendoeira 

Cl. 2.2 V+Ax Vinha+Amexeira 

Cl. 2.2 V-Ax-Ps Vinha-Amexeira-Pessegueiro 

Cl. 2.2 V/F Vinha/Figueira 

Cl. 2.2 V-F-Mc Vinha-Figueira+Macieira 

Cl. 2.2 V/F+Ol Vinha/Figueira+Oliveira 

Cl. 2.2 V-F+V Vinha-Figueira+Vinha 

Cl. 2.2 V-Mc Vinha-Macieira 

Cl. 2.2 V-Mc-F Vinha-Macieira-Figueira 

Cl. 2.2 V-Mc-Ol Vinha-Macieira-Oliveira 

Cl. 2.2 V+Lg Vinha+Laranjeira 

Cl. 2.2 V-Ol Vinha-Oliveira 

Cl. 2.2 V-Ol-F Vinha-Oliveira-Figueira 

Cl. 2.2 V/Ol+Lg Vinha/Oliveira+Laranjeira 

Cl. 2.2 V-Ol+V Vinha-Oliveira+Vinha 

Cl. 2.3 Ca+Pps+lc 
Culturas arvenses de sequeiro+Prado ou pastagem 

permanente de sequeiro+Inculto 
Cl. 2.3 Hs+Ptl Culturas hortícolas em sequeiro+Pastagem de leziria 

Cl. 2.3 Pps Prado ou pastagem permanente de sequeiro 

Cl. 2.3 Ptl Pastagem de leziria 

Cl. 2.4 Am-Ps+Ca Amendoeira-Pessegueiro+Culturas arvenses de sequeiro 

Cl. 2.4 Ar/Ch Arrozal/Choupo 

Cl. 2.4 Ca+Am Culturas arvenses de sequeiro+Amendoeira 

Cl. 2.4 Ca/Ec Culturas arvenses de sequeiro/Eucalipto 

Cl. 2.4 Ca/F Culturas arvenses de sequeiro/Figueira 

Cl. 2.4 Ca/F+V Culturas arvenses de sequeiro/Figueira+Vinha 

Cl. 2.4 Ca/Fr Culturas arvenses de sequeiro/Freixo 

Cl. 2.4 Ca+Lg Culturas arvenses de sequeiro+Laranjeira 

Cl. 2.4 Ca+Mc Culturas arvenses de sequeiro+Macieira 

Cl. 2.4 Ca/Ol Culturas arvenses de sequeiro/Oliveira 

Cl. 2.4 Ca/Ol-Pnb Culturas arvenses de sequeiro/Oliveira-Pinheiro bravo 

Cl. 2.4 Ca+Pnb Culturas arvenses de sequeiro+Pinheiro bravo 

Cl. 2.4 Ca+Pnm Culturas arvenses de sequeiro+Pinheiro manso 

Cl. 2.4 Ca/Sb Culturas arvenses de sequeiro/Sobreiro 

Cl. 2.4 Ca+V Culturas arvenses de sequeiro+Vinha 

Cl. 2.4 Cr/Ch Culturas arvenses de regadio/Choupo 
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Código da classe de 
uso e ocupação do 

solo 

Classe 
SROA Designação 

Cl. 2.4 Ec-Ac Eucalipto-Acácia 

Cl. 2.4 Ec+Ol+Ca Eucalipto+Oliveira+Culturas arvenses de sequeiro 

Cl. 2.4 F+Ca Figueira+Culturas arvenses de sequeiro 

Cl. 2.4 Hs/Lg Culturas hortícolas em sequeiro/Laranjeira 

Cl. 2.4 Hs/Lg-Ml Culturas hortícolas em sequeiro/Laranjeira-Marmeleiro 

Cl. 2.4 Hs/Ml Culturas hortícolas em sequeiro/Marmeleiro 

Cl. 2.4 Hs/Ml-Sl Culturas hortícolas em sequeiro/Marmeleiro-Salgueiro 

Cl. 2.4 Hs+V Culturas hortícolas em sequeiro+Vinha 

Cl. 2.4 Ht+Lg Culturas hortícolas em regadio+Laranjeira 

Cl. 2.4 Ht+Ol+Ca 
Culturas hortícolas em regadio+Oliveira+Culturas arvenses 

de sequeiro 
Cl. 2.4 Lg+Ar Laranjeira+Arrozal 

Cl. 2.4 Lg+Ca Laranjeira+Culturas arvenses de sequeiro 

Cl. 2.4 Lg+Cr Laranjeira+Culturas arvenses de regadio 

Cl. 2.4 Lg+Hs Laranjeira+Culturas hortícolas em sequeiro 

Cl. 2.4 Lg-Mc-Ol-Hs Laranjeira-Macieira-Oliveira-Culturas hortícolas em sequeiro 

Cl. 2.4 Ol+Ca Oliveira+Culturas arvenses de sequeiro 

Cl. 2.4 Pnb-Pnm+Ca 
Pinheiro bravo-Pinheiro manso+Culturas arvenses de 

sequeiro 

Cl. 2.4 Pnm-Pnb+Ca 
Pinheiro manso-Pinheiro bravo+Culturas arvenses de 

sequeiro 
Cl. 2.4 Ptl+Ar Pastagem de leziria+Arrozal 

Cl. 2.4 Sb-V+Pnb Sobreiro-Vinha+Pinheiro bravo 

Cl. 2.4 V+Ca Vinha+Culturas arvenses de sequeiro 

Cl. 2.4 V/F+Ca Vinha/Figueira+Culturas arvenses de sequeiro 

Cl. 2.4 V/F+Hs Vinha/Figueira+Culturas hortícolas em sequeiro 

Cl. 2.4 V-F-Ol+Ca Vinha-Figueira+Oliveira+Culturas arvenses de sequeiro 

Cl. 3.1 Ac Acácia 

Cl. 3.1 Al-Sl-Fr Amieiro-Salgueiro-Freixo 

Cl. 3.1 Az Azinheira 

Cl. 3.1 Ch Choupo 

Cl. 3.1 Ec Eucalipto 

Cl. 3.1 F-Sb Figueira-Sobreiro 

Cl. 3.1 Ol+Sb Oliveira+Pinheiro manso 

Cl. 3.1 Sb Sobreiro 

Cl. 3.1 Sb+Ec Sobreiro+Eucalipto 

Cl. 3.1 Sb-Ol Sobreiro-Oliveira 

Cl. 3.1 Sl-Al Salgueiro-Amieiro 

Cl. 3.2 Pnb Pinheiro bravo 

Cl. 3.2 Pnb+lc Pinheiro bravo+Inculto 

Cl. 3.2 Pnb-Pnm Pinheiro bravo-Pinheiro manso 

Cl. 3.2 Pnm Pinheiro manso 
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Código da classe de 
uso e ocupação do 

solo 

Classe 
SROA Designação 

Cl. 3.2 Pnm-Pnb Pinheiro manso-Pinheiro bravo 

Cl. 3.2 
Pnm-

Pnb+Pnm 
Pinheiro manso-Pinheiro bravo+Pinheiro manso 

Cl. 3.3 Ac+Pnm Acácia+Pinheiro manso 

Cl. 3.3 Ec+Pnb Eucalipto+Oliveira+Pinheiro bravo 

Cl. 3.3 Ec-Ch-Sl-Cu Eucalipto-Choupo-Salgueiro-Cupressus 

Cl. 3.3 Ec-Pnb+Sb Eucalipto-Pinheiro bravo+Sobreiro 

Cl. 3.3 Ec-Pnm Eucalipto-Pinheiro manso 

Cl. 3.3 Ol+Pnb Oliveira+Pinheiro bravo 

Cl. 3.3 Pnb+Ec Pinheiro bravo+Eucalipto 

Cl. 3.3 Pnb-Sb Pinheiro bravo-Sobreiro 

Cl. 3.3 Pnm+F Pinheiro manso+Figueira 

Cl. 3.3 Pnm+Ol Pinheiro manso+Oliveira 

Cl. 3.3 Pnm-Pnb-Sb Pinheiro manso-Pinheiro bravo-Sobreiro 

Cl. 3.3 Pnm-Sb Pinheiro manso-Sobreiro 

Cl. 3.3 Pnm-Sb+Ch Pinheiro manso-Sobreiro+Choupo 

Cl. 3.3 Pnm-Sl Pinheiro manso-Salgueiro 

Cl. 3.3 Sb+Pnb Sobreiro+Pinheiro bravo 

Cl. 3.3 Sb-Pnm Sobreiro-Pinheiro manso 

Cl. 3.3 Sb-Pnb-Pnm Sobreiro-Pinheiro bravo-Pinheiro manso 

Cl. 3.3 Sb-Pnm-Pnb Sobreiro-Pinheiro manso-Pinheiro bravo 

Cl. 3.5 lc Inculto 

Cl. 3.5 lc+Ca Inculto+Culturas arvenses de sequeiro 

Cl. 3.5 lc/Pnb Inculto/Pinheiro bravo 

Cl. 3.5 lc/Pnm Inculto/Pinheiro manso 

Cl. 3.5 lc/Sb Inculto/Sobreiro 

Cl. 3.5 lc/Sb+Ca Inculto/Sobreiro+Culturas arvenses de sequeiro 

Cl. 3.5 lc/Sl+Sl Inculto/Sobreiro+Salgueiro 

Cl. 3.5 Praia alta Praia alta 

Cl. 4.2 S Salina 

Cl. 4.2 Sp Sapal 

Cl. 4.2 
Sp (em 

recuperação) 
Sp (em recuperação) 

Cl. 5.1 
Açude da 

Murta 
Açude da Murta 

Cl. 5.1 
Açude de 
Vale de 

Coelheiros 
Açude de Vale de Coelheiros 

Cl. 5.1 
Curso de 

água 
Curso de água 

Cl. 5.1 
Plano de 

Água 
Plano de Água 

Cl. 5.1 
Ribeira da 

Badoca 
Ribeira da Badoca 
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Código da classe de 
uso e ocupação do 

solo 

Classe 
SROA Designação 

Cl. 5.1 Ribeira da 
Cascalheira 

Ribeira da Cascalheira 

Cl. 5.1 
Ribeira da 
Marateca 

Ribeira da Marateca 

Cl. 5.1 
Ribeira da 

Ponte 
Ribeira da Ponte 

Cl. 5.1 
Ribeira das 
Fontainhas 

Ribeira das Fontainhas 

Cl. 5.1 
Ribeira do 
Forneco 

Ribeira do Forneco 

Cl. 5.2 Estuário Estuário 

Cl. 5.2 
Lagoa da 
Sancha 

Lagoa da Sancha 

Cl. 5.2 
Lagoa de 
Melides Lagoa de Melides 

Cl. 5.2 
Lagoa de 

Santo André 
Lagoa de Santo André 

Cl. 5.2 Oceano Oceano 

Cl. 5.2 
Poço do 

Barbaroxa de 
Baixo 

Poço do Barbaroxa de Baixo 

Cl. 5.2 
Poço do 

Barbaroxa do 
Meio 

Poço do Barbaroxa do Meio 

Cl. 5.2 
Poço do Brejo 
da Grandeza 

Poço do Brejo da Grandeza 
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Tabela de conversão entre as classes CLC e as class es COS'90 

Código da classe de 
uso e ocupação do 

solo 
Classe COS'90 Designação 

Cl. 1 JJ1 Pedreiras, saibreiras, minas a céu aberto 
Cl. 1 SL1 Espaços verdes urbanos (florestais) 
Cl. 1 SW1 Zonas industriais e comerciais 
Cl. 1 SW2 Vias de comunicação ( Rodoviárias e ferroviárias) 
Cl. 1 SW9 Outras infraestruturas e equipamentos 
Cl. 1 UU2 Tecido Urbano descontínuo 

Cl. 1 UU9 
Outros espaços fora do tecido urbano 

consolidado 
Cl. 2.1 CC1 Sequeiro 
Cl. 2.1 CC2 Regadio 
Cl. 2.1 CC3 Arrozais 
Cl. 2.1 CC9 Outros ( estufas, viveiros, etc.) 
Cl. 2.2 A05 Pomar + Olival 
Cl. 2.2 AA1 Citrinos 
Cl. 2.2 AA3 Prumoideas ( sem a amendoeira) 
Cl. 2.2 AA5 Figueiras 
Cl. 2.2 AA9 Outros pomares 
Cl. 2.2 AAx Mistos de pomares 
Cl. 2.2 AO(1-x) Pomar + Olival 
Cl. 2.2 AV(1-x) Pomar + Vinha 
Cl. 2.2 OA1 Olival + Pomar 
Cl. 2.2 OO1 Olival 
Cl. 2.2 VA1 Vinha + Pomar 
Cl. 2.2 VO1 Vinha + Olival 
Cl. 2.2 VV1 Vinha 
Cl. 2.3 GG1 Prados e lameiros 
Cl. 2.4 AC(1-x) Pomar + Cultura anual 
Cl. 2.4 CA(1-2) Culturas anuais + Pomar 

Cl. 2.4 
C+_0 (CBO, CF1, CM0, 
CM1, CO1, CPO, CZO) 

Culturas anuais + espécie florestal 

Cl. 2.4 CV(1-x) Culturas anuais + Vinha 
Cl. 2.4 CX1 Sistemas culturais e parcelares complexos 
Cl. 2.4 OC1 Olival + Cultura anual 
Cl. 3.1 BB+_ Sobreiro 
Cl. 3.1 EE+_ Eucalipto 
Cl. 3.1 FF+_ (FF3) Outras folhosas 
Cl. 3.1 ZZ+_ (ZZ2, ZZ3) Azinheira 

Cl. 3.2 
MM+_ (MM0, MM1, 
MM2, MM3, MM4) Pinheiro manso 

Cl. 3.2 MP+_  (MP1, MP2, MP3) Pinheiro manso+Pinheiro bravo 
Cl. 3.2 PM+_ (PM1, PM2, PM3) Pinheiro bravo+Pinheiro manso 

Cl. 3.2 
PP+_ (PP0, PP1, PP2, 

PP3, PP4) 
Pinheiro bravo 

Cl. 3.3 

__+_ (BC1, BF3, BM1, 
BM2, BM3, BP2, BP3, 
BZ0, BZ1, BZ2, BZ3, 
EB1, EB3, EF2, EM3, 
EP2, EP3, FB3, MB1, 

MB2,  
MB3, MC1, ME3, MF2, 
MF3, MZ2, MZ3, PE2, 

Povoamento florestal misto (Folhosas + 
Resinosas) Combinação das letras 

indicadas para cada espécie (máximo de 
duas) em que a primeira é a dominante 

ocupando as duas até 75% da superfície. 
(grau de coberto de 2 ou 3) 
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PE3, PF2, PF3, PZ3, 
ZB1, ZB2, ZB3, ZM1, 

ZM3,ZP3) 
Cl. 3.3 PB+_ (PB1, PB2, PB3) Pinheiro bravo+Sobreiro 

Cl. 3.4 I_+0 (IB0, IF0, IM0, IP0, 
IZ0) 

Vegetação arbustiva alta e floresta 
degradada ou de transição 

Cl. 3.4 II1 Pastagens naturais pobres 
Cl. 3.4 II2 Vegetação arbustiva baixa- matos 

Cl. 3.4 J_+0  (JF0, JP0) 
Áreas descobertas sem ou com pouca 

vegetação 

Cl. 3.5 JY1 
Praia, dunas, areais e solos sem cobertura 

vegetal 
Cl. 3.5 JY2 Rocha nua 
Cl. 4.1 HY1 Zonas pantanosas interiores e paúis 
Cl. 4.2 HY2 Sapais 
Cl. 4.2 HY3 Salinas 
Cl. 5.1 HH1 Cursos de água 
Cl. 5.2 HH2 Lagoas e albufeiras 
Cl. 5.2 HH4 Estuários 
Cl. 5.2 HH5 Mar e Oceano 
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ANEXO VIII – Métricas de paisagem (ao nível da Clas se e Paisagem) (adaptado de McGarigal & Ene, 2012).  

Métricas ao nível da classe 

Métrica  Abreviatura  Descrição  Fórmula  
Métricas de área, densidade e orla  
Métricas de classe 

Número de manchas da classe (Number of 
patches) NP Número de manchas por classe. Unidade: 

#. 

NP = ni Ni = Número de manchas na paisagem de 
cada classe i. 

Área da classe (Total Class Area) CA Área total ocupada pela classe. Unidade: 
ha. 

CA = _a)` a 110,000c
d

e�/
 

a)`= área (m2) da mancha ij. 
Média da área da classe (Average Class 

Area) AREA_MN Média da área ocupada pela classe na 
paisagem. Unidade: ha. 

AREAkl = _a)` a 110,000c
d

e�/
/	NP 

a)`= área (m2) da mancha ij. 
Percentagem da classe na paisagem 

(Percent of Landscape) PLAND Percentagem de ocupação das manchas 
da classe na paisagem. Unidade: %. 

PLAND = Pi = 	� a)`d
e�/A 	(100) Pi = proporção da paisagem ocupada pela 

classe i. a)`= área (m2) da mancha ij. A = area total da paisagem (m2). 

Índice da maior mancha (Largest Patch 
Index) LPI Percentagem da área da maior mancha 

por área da classe. Unidade: %. 

 LPI = max(a)`)A 	(100) 
 a)`= área (m2) da mancha ij. A = area total da paisagem (m2). 
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Métrica  Abreviatura  Descrição  Fórmula  
Métricas de áreas interiores  
Métricas de classe 

Número de áreas interiores (Number of 
Disjunct Core Areas) NDCA Número de áreas interiores. Unidade: #. 

NDCA = �n)`nd
e�/  

n)`n = número de áreas do núcleo disjuntas na 
mancha ij baseada no comprimento do buffer 

especificado 
(m). 

Área interior total da classe (Total Core 
Area) TCA Area total do núcleo. Unidade: ha. 

TCA = _a)`n a 110,000c
d

e�/
 

a)`n= área (m2) do núcleo da mancha ij com 
um valor 

de buffer especificado (m). 

Percentagem da área interior da classe na 
paisagem (Core Area Percentage of 

Landscape) 
CPLAND 

Percentagem de ocupação das áreas 
interiores da classe na paisagem. 

Unidade: %. 

CPLAND = 	� a)`nd
e�/A 	(100) 

 a)`n= área (m2) do núcleo da mancha ij com 
um valor de buffer especificado (m). A = área total da paisagem (m2). 
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Métrica  Abreviatura  Descrição  Fórmula  
Métricas de isolamento e proximidade  
Métricas de classe 

Distância média ao vizinho mais próximo 
da mesma classe (Mean Euclidean 

Nearest-Neighbor Distance) 
ENN_MN Distância média ao vizinho mais próximo 

da mesma classe. Unidade: m. 

ENN = h)` h)` = distância da mancha ij à mancha de 
vizinhança mais próxima com o mesmo tipo 

de classe, baseada na distância orla a orla (a 
partir do centro da célula ao centro de outra 

célula). 
Métricas de forma  
Métricas de classe 

Média do índice de forma (Mean Shape 
Index) SHAPE_MN 

Igual ao perimetro da mancha (m) a dividir 
pela área da mancha ao quadrado (m2), 

ajustado por uma constante para o 
ajustamento a um padrão quadrado. 

Unidade: #. 

SHAPE = . 25	P)`Sa)`  P)`	= perímetro (m) da mancha ij. a)`= área (m2) da mancha ij. 
 

Dimensão fractal média (Mean Fractal 
Dimension Index Mean) FRACT_MN 

Dimensão fractal média. Mede a 
complexidade da forma em diferentes 

escalas. Assume valores entre 1 - formas 
simples a 2 - formas altamente complexas. 

Unidade: #. 

FRACT = 2ln(.25	p)`)lna)`  p)` = perÍmetro (m) da mancha ij. a)`= área (m2) da mancha ij. 
 

Métricas ao nível da paisagem 

Métrica  Abreviatura  Descrição  Fórmula  
Métricas de área, densidade e orla  
Métricas de paisagem 

Densidade de manchas (Patche Density) PD Densidade das manchas na paisagem. 
Unidade: (Nr./100 ha) 

PD = NA	(10,000)(100) 
 N = número total de manchas na paisagem. A = área total da paisagem (m2). 

Densidade de orlas (Edge Density) ED 

Soma do comprimento (m) de todos os 
segmentos de orla na paisagem, dividido 

pela área total da paisagem. Unidade: 
m/ha. 

ED = EA	(10,000)(100) 
 E = total do comprimento (m) da orla na 

paisagem. A = área total da paisagem (m2). 
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Métrica  Abreviatura  Descrição  Fórmula  
Métricas de forma  
Métricas de paisagem 

Média do índice de forma (Mean Shape 
Index) SHAPE_MN 

Igual ao perimetro da mancha (m) a dividir 
pela área da mancha ao quadrado (m2), 

ajustado por uma constante para o 
ajustamento a um padrão quadrado. 

Unidade: #. 

SHAPE = . 25	P)`Sa)`  P)`	= perímetro (m) da mancha ij. a)`= área (m2) da mancha ij. 
 

Métricas de diversidade  
Métricas de paisagem 

Índice de Diversidade de Shannon 
(Shannon's Diversity Index) SHDI 

Igual ao negativo da soma, em todas as 
classes, da abundância proporcional de 

cada classe multiplicado por essa 
proporção. Unidade: #. 

 

SHDI = −�(P) ∗ lnP))t
e�/  

 P) = proporção da paisagem ocupada pela 
classe i. 

Índice de Equitabilidade de Simpson 
(Simpson's Evenness Index) SIEI 

Igual ao negativo da soma, em todas as 
classes, da abundância proporcional de 

cada classe multiplicado por essa 
proporção, 

Dividido pelo logaritmo do número de 
classes. Racio do Indice de Diversidade 

de Shannon observado e o máximo Indice 
de Diversidade de Shannon para esse 

número de classes. Unidade: #. 

 

SIEI = −J (P) ∗ lnP))te�/lnm  

 P) = proporção da paisagem ocupada pela 
classe i. m = número de tipos de manchas diferentes. 
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Métrica  Abreviatura  Descrição  Fórmula  
Métricas de contágio e difusão  
Métricas de paisagem 

Índice de mistura e adjacência 
(Interspersion and Juxtaposition Index) IJI 

Interseção observada ao 
longo da máxima 

interseção para um dado 
número de classes. 

Unidade: %. 

IJI = −∑vQ�/ ∑ wxyz{| } lnxyz{| }~v��Q�/ln(0.5[�(� − 1)]) (100) 
 e)� = comprimento total (m) da orla na paisagem entre 

tipos de manchas i e k. 
E = comprimento total (m) da orla na paisagem, excluindo o 

'background'. 
m = número das classes presentes na paisagem. 

 

Índice de contágio (Contagion Index) CONTAG 

CONTAG é igual a 0 
quando as classes são 

maximamente 
desagregadas e 

intercaladas (proporções 
iguais de todos os pares 

de adjacências). CONTAG 
= 100 quando as classes 

são maximamente 
agregadas. Unidade: %. 

 

CONTAG = �1 +	∑vQ�/ ∑ �(P)) a g)�∑ g)�v��/ c� �ln(P)) a g)�∑ g)�v��/ c�v��/ 2 ln(m) � (100) 
 g)� =	nÚmero de adjacências entre pixeis das classes i e k. P) = proporção da paisagem ocupada pela classe i. m  = número de classes presentes na paisagem. 
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Métrica  Abreviatura  Descrição  Fórmula  
Métricas de fragmentação  
Métricas de paisagem 

Índice de Fragmentação (Splitting Index) SPLIT 

A divisão é baseada na distribuição 
cumulativa da área da mancha e é 

interpretado como o número da malha 
efetiva, ou o número de manchas com 

um tamanho constante quando a classe 
correspondente é subdividida em S 

manchas, em que S é o valor do índice 
de fragmentação. Unidade: #. 

SPLIT = A5
� a)`5d

`�/
 

 a)`= área (m2) da mancha ij.	A = area total da paisagem (m2). 

Tamanho efetivo da malha (Effective Mesh 
Size) MESH 

Consiste no quadrado da soma das 
áreas das manchas dividido pela área 

total da classe ou da paisagem. 
Unidade: ha. 

 

MESH	 = 	 	� a)`5t,d
),`�/A  

 a)`= área (m2) da mancha ij.	A = area total da paisagem (m2). 
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ANEXO IX – Técnicas de Modelação aplicadas para a d eterminação da VNP.  

Modelo Categoria Parametrização Software 

Maxent Background-based 

Random test percentage: 0 

Maxent 
software for 

species habitat 
modelling 

Regularization multiplier: 1 

Max number of background points: 10000 

Replicates: 15 

Replicated run type: Crossvalidate 

Maximum iterations: 500 

Convergence threshold: 0.00001 

Adjust sample radius: 0 

ENFA type 1 Presence-only 

Method for discarding components: 0 

openModeller 

Number of background sample points: 999 

Number of retries of model: 5 

Number of components to retain: 2 

Percent varition for component retention: 75 

Verbose printing for debugging: 0 

ENFA type 2 Presence-only 

Method for discarding components: 1 

openModeller 

Number of background sample points: 999 

Number of retries of model: 5 

Number of components to retain: 2 

Percent varition for component retention: 75 

Verbose printing for debugging: 0 

ENFA type 3 Presence-only 

Method for discarding components: 2 

openModeller 

Number of background sample points: 10000 

Number of retries of model: 5 

Number of components to retain: 2 

Percent varition for component retention: 75 

Verbose printing for debugging: 0 
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Modelo Categoria Parametrização Software 

GARP (single run) - DesktopGARP 
implementation type 1 Presence-only 

Max generations: 400 

openModeller 
Convergence limit: 0.01 

Population size: 50 

Resamples: 2500 

GARP (single run) - DesktopGARP 
implementation type 2 Presence-only 

Max generations: 800 

openModeller 
Convergence limit: 0.01 

Population size: 50 

Resamples: 2500 

GARP with best subsets - DesktopGARP 
implementation type 1 Presence-only 

Training Proportion: 50 

openModeller 

Total Runs: 20 

Hard Omission Threshold: 100 

Models Under Omission Threshold: 20 

Commission Threshold: 50 

Commission Sample Size: 10000 

Maximum Number of Threads: 1 

Max generations: 400 

Convergence limit: 0.01 

Population size: 50 

Resamples: 2500 

GARP with best subsets - DesktopGARP 
implementation type 2 Presence-only 

Training Proportion: 75 

openModeller 

Total Runs: 20 

Hard Omission Threshold: 100 

Models Under Omission Threshold: 20 

Commission Threshold: 50 

Commission Sample Size: 999 

Maximum Number of Threads: 1 

Max generations: 400 

Convergence limit: 0.01 
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Modelo Categoria Parametrização Software 

Population size: 50 

Resamples: 2500 

GARP with best subsets - DesktopGARP 
implementation type 3 Presence-only 

Training Proportion: 75 

openModeller 

Total Runs: 20 

Hard Omission Threshold: 100 

Models Under Omission Threshold: 20 

Commission Threshold: 50 

Commission Sample Size: 999 

Maximum Number of Threads: 1 

Max generations: 800 

Convergence limit: 0.01 

Population size: 50 

Resamples: 2500 

Bioclim type 1 Presence-only Standard deviation cutoff (fraction of inclusion, parameter value): 50.0%, 0.674 openModeller 

Bioclim type 2 Presence-only Standard deviation cutoff (fraction of inclusion, parameter value): 68.3%, 1.000 openModeller 

Bioclim type 3 Presence-only Standard deviation cutoff (fraction of inclusion, parameter value): 90.0%, 1.645 openModeller 

Bioclim type 4 Presence-only Standard deviation cutoff (fraction of inclusion, parameter value): 95.0%, 1.960 openModeller 

Bioclim type 5 Presence-only Standard deviation cutoff (fraction of inclusion, parameter value): 99.7%, 3.000 openModeller 

Environmental Distance (Domain) type 1 Presence-only 

Metric: 1=Euclidean 

openModeller Nearest 'n' points: 1 

Maximum distance: 0.1 

Environmental Distance (Domain) type 2 Presence-only 

Metric: 2=Mahalanobis 

openModeller Nearest 'n' points: 1 

Maximum distance: 0.1 

Environmental Distance (Domain) type 3 Presence-only 

Metric: 3=Manhattan/Gower 

openModeller Nearest 'n' points: 1 

Maximum distance: 0.1 

Environmental Distance (Domain) type 4 Presence-only Metric: 4=Chebyshev openModeller 
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Modelo Categoria Parametrização Software 

Nearest 'n' points: 1 

Maximum distance: 0.1 

SVM type 1 Presence-only 

SVM type: 0 = C-SVC 

openModeller 

Cost: 1 

Coef0: 0 

Degree: 3 

Gamma: 0 

Kernel type: 0 = linear: u'*v 

Nu: 0.5 

Number of pseudo-absences: 0 

SVM type 2 Presence-only 

SVM type: 1 = Nu-SVC 

openModeller 

Cost: 1 

Coef0: 0 

Degree: 3 

Gamma: 0 

Kernel type: 0 = linear: u'*v 

Nu: 0.5 

Number of pseudo-absences: 0 

SVM type 3 Presence-only 

SVM type: 2 = one-class SVM 

openModeller 

Cost: 1 

Coef0: 0 

Degree: 3 

Gamma: 0 

Kernel type: 0 = linear: u'*v 

Nu: 0.5 

Number of pseudo-absences: 0 

SVM type 4 Presence-only 
SVM type: 0 = C-SVC 

openModeller 
Cost: 1 
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Modelo Categoria Parametrização Software 

Coef0: 0 

Degree: 3 

Gamma: 0 

Kernel type: 1 = polynomial: (gamma*u'*v + coef0)^degree 

Nu: 0.5 

Number of pseudo-absences: 0 

SVM type 5 Presence-only 

SVM type: 1 = Nu-SVC 

openModeller 

Cost: 1 

Coef0: 0 

Degree: 3 

Gamma: 0 

Kernel type: 1 = polynomial: (gamma*u'*v + coef0)^degree 

Nu: 0.5 

Number of pseudo-absences: 0 

SVM type 6 Presence-only 

SVM type: 2 = one-class SVM 

openModeller 

Cost: 1 

Coef0: 0 

Degree: 3 

Gamma: 0 

Kernel type: 1 = polynomial: (gamma*u'*v + coef0)^degree 

Nu: 0.5 

Number of pseudo-absences: 0 

SVM type 7 Presence-only 

SVM type: 0 = C-SVC 

openModeller 

Cost: 1 

Coef0: 0 

Degree: 3 

Gamma: 0 

Kernel type: 2 = radial basis function: exp(-gamma*|u-v|^2) 
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Modelo Categoria Parametrização Software 

Nu: 0.5 

Number of pseudo-absences: 0 

SVM type 8 Presence-only 

SVM type: 1 = Nu-SVC 

openModeller 

Cost: 1 

Coef0: 0 

Degree: 3 

Gamma: 0 

Kernel type: 2 = radial basis function: exp(-gamma*|u-v|^2) 

Nu: 0.5 

Number of pseudo-absences: 0 

SVM type 9 Presence-only 

SVM type: 2 = one-class SVM 

openModeller 

Cost: 1 

Coef0: 0 

Degree: 3 

Gamma: 0 

Kernel type: 2 = radial basis function: exp(-gamma*|u-v|^2) 

Nu: 0.5 

Number of pseudo-absences: 0 

GLM type 1 Pseudo-absence Link functions: logit ModEco 

GLM type 2 Pseudo-absence Link functions: log-log ModEco 

GLM type 3 Pseudo-absence Link functions: complementary log-log ModEco 

ANN type BP (Mean 15 replicates) Presence-absence 

Algorithm: BackPropagation (BP) 

ModEco 

4 layer feed-forward ANN (one input layer, one output layer, and two hidden layers) 

Number of networks: 15 

Combination method: additive (15 ANN BP) 

Weighting method: weighted average based on user specified accuracy (AUC) 
 

Nota: Para avaliar o desempenho preditivo dos modelos obtidos foi utilizada a AUC. 


