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A Mata do Bombarral é uma mancha florestal com cerca de 
quatro hectares, situada no centro da vila. É um bosque de 
feição tipicamente mediterrânica, onde predominam o 
medronheiro (Arbutus unedo), o loureiro (Laurus nobilis), o 
aderno (Phillyrea latifolia), a aroeira (Pistacia lentiscus), o 
folhado (Viburnum tinus), o sobreiro (Quercus suber), o 
carrasco (Quercus coccifera) e o carvalho cerquinho 
(Quercus faginea), entre outros. Esta Mata reveste-se de 
grande interesse, em virtude de constituir um dos últimos 
redutos da vegetação que há vários séculos dominava a 
região. 
Tendo em vista a caracterização da vegetação e o diagnóstico 
da situação actual das principais populações, apresentamos os 
resultados obtidos com base em estudos demográficos e de 
regeneração realizados para algumas das espécies 
dominantes, bem como o inventário geral de espécies. 
O presente trabalho tem o objectivo de reunir um conjunto de 
informações que permitam contribuir, por um lado, para uma 
gestão fundamentada da Mata e, por outro, para a sua 
valorização do ponto de vista ambiental, pedagógico e 
científico. 

Palavras chave: Mata, Bombarral, Bosque mediterrânico, 
Ecologia, Vegetação, estudos demográficos. 
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Vilaça, E. (2007). Contribution to the characterization of 
vegetation structure and diversity of Bombarral woodland. 
Portugaliae Acta Biol. 22: 231-304. 

Bombarral woodland is located in the center of the town and 
has about four hectares. It is a typical mediterranean forest, 
dominated by Arbutus unedo, Laurus nobilis, Phillyrea 
latifolia, Pistacia lentiscus, Viburnum tinus, Quercus suber, 
Quercus coccifera and Quercus faginea. 
In order to diagnose the present situation, we have done a 
general species inventory and present several results obtained 
through demographic and regeneration studies on some of the 
prevailling species. 
The main objective of the present study is to get some useful 
information for Bombarral woodland management and its 
valorization as a very important educational and scientific 
resource.  

Key words: Bombarral, Woodland, Demographic studies, 
Vegetation, Ecology. 

 
INTRODUÇÃO 

A Mata do Bombarral é uma mancha florestal com cerca de quatro hectares, 
situada no centro da vila. Actualmente, é constituída por formações semi-
naturais, resultantes de uma acção humana constante, uma vez que, como mata 
urbana, esta acção tem estado sempre presente através de limpezas e abertura de 
caminhos. A sua gestão tem estado entregue à autarquia, a qual tem promovido 
algumas intervenções mais ou menos significativas. Na última, em 1998, a 
intervenção abrangeu toda a Mata e consistiu na redução do número de loureiros 
(Laurus nobilis), espécie que assumia então características de invasora, de 
acordo com OLIVEIRA & FABIÃO (1991). Foram também removidos diversos 
carrascos (Q. coccifera) e demais vegetação com o objectivo de evidenciar os 
exemplares notáveis e incrementar a regeneração natural das diferentes espécies. 

Esta Mata reveste-se de grande interesse, em virtude de constituir um dos 
últimos redutos da vegetação que há vários séculos dominava a região. Algumas 
das espécies apresentam exemplares com dimensões absolutamente invulgares, 
chegando alguns sobreiros a ultrapassar os 20 metros de altura. Uma velha 
família de gigantes, assim a designou CAVIQUE DOS SANTOS (1941). 

A gestão e conservação de espaços verdes, como a Mata do Bombarral, está 
dependente de um conhecimento profundo acerca da distribuição das populações 
das espécies dominantes, e que no momento actual contribuem para a sua matriz 
estrutural, determinando o mosaico da vegetação. Para além duma análise do 
estado actual de conservação destas formações vegetais, o conhecimento das 
estratégias de regeneração e de estabelecimento destas espécies é fundamental 
em planos de gestão, permitindo-nos prever o curso da evolução de determinadas 
comunidades face a diferentes constrangimentos ambientais e/ou antrópicos. 
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Certamente existirão diferenças significativas entre um modelo de gestão 
predominantemente orientado para a produção, para a realização de actividades 
socioculturais ou para a conservação da diversidade biológica, sendo de admitir a 
existência de modelos de compromisso sustentado que consagrem mais do que 
uma das vertentes. 

Qualquer que seja o objectivo central do modelo adoptado, é necessário que se 
parta de uma situação de base, a qual implica o conhecimento da estrutura das 
comunidades. O conhecimento da situação específica das populações pode 
revelar-se determinante na definição de estratégias de intervenção/conservação. 
Como refere STRAUBURGER (1990), se queremos compreender a constituição 
das comunidades vegetais e as suas variações devemos analisar, antes de mais, as 
populações e as espécies. O tamanho das populações, a estrutura de idades, a 
regeneração e estabelecimento reflectem de modo imediato a influencia dos 
factores ambientais e da competição intra e interespecífica.  

Neste sentido, efectuámos o levantamento da vegetação, procurando conhecer 
a estrutura populacional de cada uma das espécies arbóreas e arbustivas, a sua 
importância no contexto geral da Mata e a necessidade de medidas de apoio à 
regeneração no sentido de manter a diversidade, que, em nosso entender, deverá 
ser um objectivo a prosseguir independentemente de outros que possam vir a ser 
definidos num futuro plano de gestão. Há que ter em conta que estas formações 
podem vir a constituir importantes núcleos de diversidade vegetal. 
 
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
Enquadramento histórico 

No que até agora se escreveu sobre a história do Bombarral não são muitas as 
referências à Mata Municipal, outrora Coutada. No entanto, tudo leva a crer que 
a Coutada seja bastante anterior à existência do próprio Bombarral enquanto 
lugar ou localidade, podendo mesmo ter contribuído para o seu crescimento e 
desenvolvimento, em virtude de ter trazido para o Bombarral a família 
Henriques, uma das principais de Óbidos e a primeira família nomeada no 
Bombarral (SILVA, 1997). 

A Casa da Coutada (mais tarde Palácio dos Henriques, actual edifício da 
Câmara Municipal) terá pertencido a Pero Esteves, “homem principal do 
Bombarral”. No entanto, em virtude do seu apoio ao partido de Castela, foram-
lhe confiscados por D. João I todos os bens e doados, em 1 de Abril do ano de 
1384 a Luís Henriques, seu apoiante e auxiliar como cavaleiro nas batalhas 
contra Castela (RAMOS 1939, SILVA 1997). A Casa da Coutada (e a coutada 
por consequência) seriam, portanto, anteriores a esta data. 

As terras argilosas de Mombarral, como até muito tarde é designado o 
Bombarral, caracterizavam-se pela ausência de grandes aglomerados 
populacionais à excepção da própria aldeia de Bombarral e, a partir do século 
XIII, por um intensivo aproveitamento agrícola por parte dos monges e frades do 
Mosteiro de Alcobaça. A par da vinha, das hortas, searas de trigo, pomares e 
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olivais abundantes nesta fértil região, existiriam densas florestas de carvalhos e 
castanheiros (SILVA, 1997).  

A Coutada terá sido isolada destas matas para usufruto do seu proprietário, no 
entanto, provavelmente formaria um contínuo com as matas adjacentes, 
nomeadamente para Norte, com a Mata da Quinta da Granja (com características 
muito idênticas e ainda existente) que se estenderia depois pelo Sobral e 
Carvalhal (atente-se no pormenor da toponímia), embora, segundo SILVA 
(1997), as matas mais importantes se situassem a Sul, já perto da Moita dos 
Ferreiros. 

Toda a região de Óbidos era abundante em Matas Reais Coutadas. No século 
XV existiriam cerca de 37 Matas. Já em 1605 seriam apenas 16, muitas delas em 
profunda degradação. Entre as árvores que maior interesse tinham para a 
montaria contam-se o carvalho, a azinheira, o sobreiro, o amieiro e o freixo. Os 
matos predominantes nestes territórios eram os de estevas, silvas, caniços, fetos, 
carrascos e aroeiras (CAVACO, 1996). 

As Matas coutadas teriam sido instituídas pelos reis D. Afonso III e pelo filho 
D. Diniz. O objectivo primeiro seria a protecção da caça, no entanto, 
necessariamente as Matas deveriam ser protegidas da sobreexploração dos seus 
recursos naturais. O povo nunca terá aceite de bom grado esta limitação; as 
Matas eram frequentemente incendiadas pelas comunidades camponesas para, de 
seguida, serem sujeitas aos seus esforços arroteadores (CAVACO, 1999). 

A Mata do Bombarral, talvez por ser uma coutada particular, terá mantido um 
interessante grau de preservação até à actualidade. Não existe notícia de 
incêndios ou outras situações de destruição em resultado da acção da mão 
humana. O mesmo não se poderá afirmar relativamente às causas naturais. Em 
Fevereiro de 1941, um ciclone terá provocado sérios danos na Mata. Foram 
removidas duzentas e cinquenta toneladas de madeira de aderno, medronheiro, 
carrasqueiro, etc., tendo sido os dois primeiros os mais sacrificados (CAVIQUE 
DOS SANTOS, 1941). 

Em 1939, data aproximada da imagem aérea mais antiga a que tivemos acesso 
(RAMOS, 1939), a área ocupada pela Mata era substancialmente maior que a 
actual. O crescimento da urbe acabou por consumir parte desta área, deixando-a 
com os actuais cerca de 3,9 hectares. A última grande parcela (cerca de 1000 m2) 
terá sido consumida por ocasião da construção da Igreja do Santíssimo Salvador 
do Mundo, inaugurada em 1953 (SANTOS, 2003). 

Em 1940 a Mata e respectivo palácio são adquiridos pela Câmara Municipal 
do Bombarral pela quantia de 300 contos. O palácio para Paços de Concelho e a 
Mata para parque municipal (CAVIQUE DOS SANTOS, 1941). No ano seguinte 
é classificada de “Interesse Público” (Diário do Governo 299, II Série, 
24/12/1941). 

Desde então a sua gestão tem estado entregue à autarquia, a qual tem 
promovido algumas intervenções mais ou menos significativas. A última grande 
intervenção ocorreu em 1997 / 1998 e decorreu da necessidade de reduzir o 
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Bombarral

Figura 1. Localização 
do Bombarral 

número de loureiros (Laurus nobilis) e de remover também as árvores mortas. 
Teve também o objectivo de proceder ao “desafogamento” dos exemplares 
considerados notáveis (OLIVEIRA & FABIÃO, 1991). 

Em Outubro de 1960 a Mata foi o local escolhido para a realização do I 
Festival do Vinho Português, tendo-se realizado em 2003 a sua XX edição. Sem 
dúvida um acontecimento de importância para o concelho do Bombarral e, de 
certo modo, também para a própria Mata em duas vertentes absolutamente 
opostas e, à primeira vista, contraditórias. Por um lado contribuindo para a 
valorização deste espaço verde, por outro, para o seu actual estado de 
degradação. 

Nos últimos anos tem sido, ainda, palco da Feira Infantil e do Festival da Pêra 
Rocha. 
 
Geografia 

O Bombarral localiza-se na Região Oeste de 
Portugal (39º16’N e 09º09’W), cerca de 70 Km ao 
norte de Lisboa (Fig. 1). É o último concelho do 
extremo norte do Distrito de Leiria. Faz fronteira com 
os concelhos de Cadaval, Lourinhã, Óbidos e Caldas 
da Rainha. 

Trata-se de uma região “caprichosamente” 
acidentada. Apesar de próxima da Serra de 
Montejunto, não apresenta grandes altitudes (oscila 
entre os 20 e os 140 metros, predominando as cotas 
entre os 50 e os 100 metros), mas um fatigante 
ondulado definido por pequenas elevações 
entrecortadas por pequenos vales (CARDOSO, 1947). 

O concelho situa-se aproximadamente a meia distân-
cia entre o Oceano Atlântico (a oeste) e a Serra de 
Montejunto a sudeste. Esta serra situa-se no alinha-
mento montanhoso do maciço calcário da Estrema-
dura, que por sua vez representa a continuação da 
Cordilheira Central, fazendo a fronteira entre a uni-
dade geomorfológica da Orla Ocidental e a unidade 
geomorfológica da bacia do Tejo (COSTA & GALANTE, 1995).  

É também na serra de Montejunto, na sua vertente oeste, em resultado da 
condensação do vapor de água carregado pelos ventos que sopram do Atlântico 
(COSTA & GALANTE, 1995) que nascem os rios Real e Bogota. O segundo é 
afluente do primeiro vindo a confluir exactamente na vila de Bombarral. Todo o 
concelho se localiza na bacia hidrográfica do rio Real (o extremo Este da Mata 
Municipal encontra-se a escassos metros deste rio), a maior sub-bacia da Bacia 
hidrográfica da Lagoa de Óbidos. É nesta lagoa que o rio Real encontra o seu fim 
embora, poucos metros antes, misture as suas águas com o rio Arnoia. 
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Geologia 
Geologicamente, o Bombarral insere-se na Orla Ocidental, também designada 

Orla Mesocenozóica, pelo que a litologia predominante são rochas do tipo 
sedimentar, nomeadamente calcários, margas, argilas, arenitos, conglomerados, 
etc. (TEIXEIRA & GONÇALVES, 1980) 

Na região predominam as chamadas Camadas do Freixial, do Portlandiano 
(Jurássico superior), que são representadas por grés argilosos, por vezes 
micáceos, com algumas intercalações conglomeráticas, por argilas e margas, por 
vezes com concreções calcárias (ZBYSZEWSKI & FERREIRA, 1966). 

À escala da Carta Geológica de Portugal de 1965 (folha 30 B) toda a vila de 
Bombarral assenta no Portlandiano, excepto na proximidade das principais linhas 
de água onde se encontram aluviões modernos do Plio-Plistocénico. Quebrando 
esta monotonia, mais para norte, já fora da vila, surgem pequenas manchas 
correspondentes a depósitos de terraços também do Plistocénico. Na ladeia de S. 
Mamede aparecem mesmo algumas areias pliocénicas cobrindo as margas 
vermelhas e os calcários dolomíticos (CARDOSO, 1947). 

No seu levantamento para a elaboração da carta de solos do Bombarral, 
CARDODO (1947) refere ter encontrado como rochas predominantes grés 
(geralmente ferruginosos), argilas e margas. 

RIPADO (1947) também um estudioso dos solos do Bombarral, confirma que 
o Jurássico constitui uma mancha contínua em toda a região, excepto ao longo 
do Rio Real onde o sistema pliocénico se representa numa delgada faixa 
bordejando uma e outra margem. O autor refere, ainda, o Malm como a grande 
formação geológica da região, englobando as encostas da Serra de Montejunto, 
estendendo-se até Lourinhã, Óbidos e Alcobaça, onde predominam saibros, 
areias e argilas, devendo os primeiros resultar da alteração dos grés. 
 
Solos 

É consensual a importância do clima na formação do solo, a par de outros 
factores determinantes como a litologia e o relevo. CARDOSO (1950) procurou 
estabelecer uma relação entre diversos índices climáticos (especialmente os 
referentes à eficácia da precipitação) calculados para o Bombarral e o tipo de 
solos predominantes na região. De facto, veio a constatar que, na realidade, o 
tipo de solos para os quais os valores encontrados para cada índice apontavam 
não correspondiam, na generalidade, aos efectivamente existentes. 

Não obstante o autor considerar praticamente impossível estabelecer uma 
sobreposição perfeita entre cartas de solos e climatológicas, admite a 
possibilidade de, no caso do Bombarral, esta ausência de sobreposição se dever 
ao facto de se encontrar na transição da região podzólica para a das terras 
vermelhas mediterrânicas. 

No Bombarral existem solos vermelhos mais ou menos podzolizados, podzols 
e solos podzolizados e raros solos pardos florestais. Estaremos assim na zona de 
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transição da região podzólica para a região das terras vermelhas mediterrânicas 
(CARDOSO, 1950). 

A Carta de Solos do Bombarral (CARDOSO 1947, RIPADO, 1947) é 
elucidativa da grande heterogeneidade dos solos neste concelho. CARDOSO 
(1947) justifica esta heterogeneidade não porque exista uma grande diversidade 
mas pelo intricado de várias manchas, sendo que, em pequenas áreas, poderão 
existir dois, três ou mais tratos de solos diferentes: “tão depressa temos um solo 
de marga, como um proveniente de argila, de arenito ferruginoso ou de calcário”. 
O autor aponta como responsáveis por esta heterogeneidade o relevo, o cultivo 
intenso e a pequena espessura das camadas geológicas, por oposição à enorme 
espessura dos solos da região. Também RIPADO (1947) se refere à espessura 
dos solos do Bombarral que ultrapassam, muitas vezes, 1,5 metros.  

As cartas de solos do Bombarral elaboradas por CARDOSO (1947) e RIPADO 
(1947), em virtude da escala utilizada (1:25 000) permitem-nos identificar 
claramente, por entre o casario, o espaço correspondente à Mata Municipal que, 
embora o código de cores utilizado seja diferente, surge assinalado com o mesmo 
tipo de solo. Ambos os autores consideram o solo da Mata na série 4, embora a 
descrição que cada um faz dessa série não seja, do ponto de vista analítico, 
totalmente coincidente. 

A descrição que ambos os autores fazem de cada uma das séries permite-nos 
caracterizar com algum pormenor o solo da Mata, sobretudo em profundidade, 
uma vez que relativamente aos primeiros 40 cm possuímos dados recolhidos por 
nós. O facto de existirem algumas diferenças quer entre os dois autores 
anteriormente referidos, quer relativamente aos nossos estudos, deverá estar 
relacionado com questões de escala. Não podemos ignorar que os trabalhos de 
CARDOSO (1947, 1947a) e RIPADO (1947, 1947a), embora contemporâneos, 
procuram definir séries padrão que se ajustem a uma vasta área, reportando-se à 
quase totalidade do concelho, não sendo, portanto, de estranhar a existência de 
algumas divergências. Sobretudo porque estas existem essencialmente ao nível 
analítico, pelo que decorrerão do facto de terem sido usadas amostras de solos 
recolhidas em lugares diferentes. Ao nível da descrição dos perfis existe uma 
coincidência quase absoluta entre os autores. 
Os estudos por nós realizados não pretendem ser objecto central do presente 
trabalho, pelo que não serão motivo de descrições metodológicas mas servirão 
como referência, uma vez que se realizaram especificamente na Mata Municipal. 

A Tabela 1 evidencia uma discrepância significativa relativamente às fracções 
granulométricas do solo. Efectivamente, dentro da própria Mata, obtivemos 
amostras com características distintas em termos de textura e de pH, pelo que 
esta discrepância não nos causa surpresa, embora parte dela possa ser justificável 
com razões de ordem metodológica. Note-se, ainda, que apenas os nossos dados 
se referem especificamente à Mata. Os restantes são deduzidos da cartografia 
efectuada para o concelho pelos autores citados, os quais não fazem referência 
específica a amostras recolhidas na Mata.  
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Tabela 1 – Dados analíticos do solo da Mata Municipal. A – CARDOSO (1947a), B – 
RIPADO (1947), C – dados das nossas análises, em 2003.  

 
1ª Camada 
(0-40 cm) 

2ª Camada 
(40-80 cm) 

3ª Camada 
(80-? cm) 

 A B C A B C A B C 

% Areia grossa 9,1 40,60 67,02 12,55 30,95 - 31,65 51,45 - 

% Areia fina 58,2 43,97 26,38 47,20 38,85 - 34,10 36,29 - 

% Limo 18,15 10,05 5,17 14,15 18,10 - 11,70 9,00 - 

% Argila 14,55 5,38 1,43 26,10 12,10 - 22,55 3,26 - 

Textura FA A A FAA FA - A A? - 

pH 5,9 6,1 5,8 5,4 6,4 - 5,9 6,8 - 
A: arenosa; FA: franco-arenosa; FAA: franco-argilo-arenosa   
 

Descrição do perfil do solo da Mata Municipal, i. e., da série 4 segundo 
CARDOSO (1947a) e RIPADO (1947): 
 
0 – 40 cm Camada de cor pardo-acinzentada, frequentemente escurecida nos 

primeiros centímetros por uma maior percentagem de matéria 
orgânica. Textura arenosa ou franco-arenosa; sem elemntos 
grosseiros; forma à superfície torrões de dimensões variáveis 
facilmente esbroáveis. Sem estrutura. Muito pouco compacta, 
bastante porosa e friável. Certa abundância de raízes. Efervescência 
nula ao HCl. Transição gradual para: 
 

40 – 80 cm Camada de cor heterogénea em que predomina o tom amarelo 
acinzentado mesclado de castanho e de cor de tijolo. Textura 
franco-arenosa e mais vezes franco-argilo-arenosa; quando húmida 
adere fortemente ao aço e mostra-se plástica quando apertada entre 
os dedos; aparecem frequentemente pequeninos núcleos de cor 
preta-acastanhada, muito duros, talvez de natureza ferruginosa. Sem 
estrutura bem definida, talvez prismática, como mostra o 
fendilhamento, quando seca. Muito compacta, de muito fraca 
porosidade e de consistência maciça. Raramente as raízes penetram 
nesta camada. Efervescência nula ao HCl. Esta camada deve 
constituir um horizonte de acumulação (B). 
 

80 - ? cm Camada constituída por arenito em vários graus de meteorização, 
que se mostra cada vez mais puro à medida que a profundidade 
aumenta. Cor heterogénea em que predomina o castanho-amarelado 
com manchas cinzentas e cor de tijolo. 
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O solo da Mata tem uma textura claramente arenosa, com uma percentagem de 
matéria orgânica de 10 a 15% a 5 centímetros de profundidade que diminui para 
1 a 2% aos 30 centímetros. Relativamente ao pH, apesar da heterogeneidade 
revelada pelas análises realizadas a amostras recolhidas em vários pontos da 
Mata, confirma-se o carácter ácido deste solo (5,8 ± 0,2 são os valores mais 
frequentes). 
 
Clima 

Há um clima mediterrânico a que se liga a noção de temperatura média 
elevada, de Verão longo, quente e sem chuva, de Inverno moderado, com um 
total de precipitação atmosférica relativamente baixo. Dentro deste esquema 
geral situam-se, na realidade, vários tipos climáticos bem diferentes onde, 
combinados em doses diversas ao longo da orla atlântica ibérica, os caracteres 
mediterrânicos se vão atenuando, esbatendo-se sob a pressão húmida e morna do 
grande sopro atlântico (RIBEIRO, 1998). A fachada marítima ocidental de 
Portugal associa ao carácter mediterrânico do NW da Península Ibérica uma 
influência atlântica, contrariamente ao que acontece no interior, mais abrigado 
(CORREIA & LECOMPTE, 1996). 

O clima do Bombarral, de feição tipicamente mediterrânica, caracteriza-se por 
Invernos chuvosos e frescos que contrastam com Verões quentes e secos, embora 
temperados pela proximidade do Oceano Atlântico. O índice de continentalidade 
(Ic = Tmax.-Tmin) calculado com base na estação de Azambujeira dos Carros é 
de 10,5. Estamos, portanto, perante uma continentalidade / oceanidade do tipo 
Hiperoceânico, segundo os intervalos de Ic referidos por COSTA et al. (1993). 

Procurámos classificar o clima de acordo com o índice xerotérmico de 
Gaussen e os andares bioclimáticos de Emberger (ALCOFORADO et al, 1982). 
Este último, nomeadamente a sua forma gráfica, mostra uma excelente 
correlação com a vegetação mediterrânica (RIVAS-MARTINEZ, 1987). 

Recorremos aos dados de uma estação meteorológica da Direcção Regional de 
Agricultura do Ribatejo e Oeste a 2 Km de Bombarral, na aldeia de Azambujeira 
dos Carros (39º17’N e 09º11’W). Analisaram-se os registos efectuados entre 
1985 e 1992 para determinação dos parâmetros climáticos temperatura e 
precipitação (médias mensais e anuais). Em virtude de se tratar de um período de 
apenas sete anos, os valores obtidos foram confrontados com os dados 
disponíveis nos períodos 1936 - 1960 e 1947 – 1972 para a estação de Caldas da 
Rainha (39º24’N e 09º08’W) e 1931 – 1960; 1958 – 1988 para Dois Portos 
(39º02’N e 09º11’W). Usaram-se também, como referência, dados da 
precipitação obtidos pela estação de Óbidos entre 1978 e 1994 (INAG / Rede 
Meteorológica - estação 17C/07). 

Os dados das quatro estações meteorológicas apontam para uma precipitação 
anual que varia entre os 600 e os 746mm. O valor da precipitação média anual 
obtido com base nos dados da estação de Azambujeira dos Carros (1985 - 1992) 
é de 695mm. A estação de Óbidos registou entre 1978 e 1994 um valor médio de 
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746,5mm. Outras estações vizinhas registaram valores na ordem de 732mm 
(estação de Vermelha – INAG 18C/03) entre 1978 e 2000 e de 765mm (estação 
de Campelos – INAG 188/03) em período idêntico. É de admitir, portanto, que 
no Bombarral o valor da precipitação média anual ronde os 700 mm. 

O diagrama ombrotérmico para a estação de Azambujeira dos Carros (Fig. 2) 
põe em evidência características típicas de um clima mediterrânico: a) 
precipitação moderada e concentrada na estação fria (Inverno e parte do Outono), 
concretamente nos meses de Novembro, Dezembro, Janeiro e Fevereiro; com 
destaque para os dois primeiros em que a precipitação ultrapassa ligeiramente os 
100 mm; b) existência de um período xérico, em que P < 2T, que se prolonga por 
quatro meses (Junho, Julho, Agosto e Setembro). A correspondência deste tipo 
de diagramas com a vegetação é muito elevada e particularmente expressiva 
(RIVAS-MARTINEZ, 1987). 

Figura 2 - Diagrama ombrotérmico. Valores recolhidos entre 1985 e 1992 (Azambujeira 
dos Carros). 

Da análise comparativa entre as estações de Azambujeira, Dois Portos (a Sul) e 
Caldas da Rainha (a Norte) verificou-se a existência de algumas diferenças, 
raramente significativas, ao nível dos valores médios mensais da precipitação 
que, no entanto, em nada interferem com a presente análise. Apenas no mês de 
Março a estação de Azambujeira apresenta um desvio significativo relativamente 
às outras duas estações. Mas, a comparação com os dados da estação de Óbidos 
no mesmo período sugere que, efectivamente, nos últimos anos se verificou uma 
tendência para a diminuição da precipitação no mês de Março. No panorama 
nacional, nos últimos 20 anos a precipitação média naquele mês terá caído para 
cerca de metade do valor verificado em período homólogo nas décadas anteriores 
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(VIEIRA, 2003). Embora admitindo reportarem-se a um período de tempo 
relativamente curto, considerámos importante utilizar os dados da estação de 
Azambujeira em virtude de se encontrar apenas a 2 Km da área em estudo. 
 
Bioclima 

De entre os vários factores climáticos, a precipitação e a temperatura 
destacam-se como responsáveis directos pela distribuição dos ecossistemas na 
Terra, sendo possível estabelecer relações entre o clima e os seres vivos, em 
particular com a vegetação. As correlações estabelecidas permitem definir 
regiões bioclimáticas (RIVAS-MARTINEZ, 1987). 
 
Índice xerotérmico de Gaussen 

O índice xerotérmico proposto por F. Bagnoulis e H. Gaussen, contabiliza os 
meses e dias secos do ano apenas no período xérico (P<2T). Subtraem-se ao 
número de dias secos consecutivos o número de dias em que choveu e metade do 
número de dias de nevoeiro, sendo o resultado multiplicado por um coeficiente 
que varia com a humidade relativa do ar. 

[ ] qDnDcDsx ×÷+−= )2(  
O facto de as precipitações no período húmido não entrarem no cálculo do 

índice mereceu críticas de  Daget (1977) (ALCOFORADO et al., 1982), uma vez 
que, quando abundantes, podem retardar os efeitos prejudiciais da falta de água 
durante o período seco. Os dados necessários para o cálculo do índice não estão 
disponíveis para a estação de Azambujeira, pelo que os valores calculados por 
Alcoforado para Caldas da Rainha (x = 58) e Dois Portos (x = 71) nos permitem 
classificar o clima da região de Meso-mediterrânico atenuado (valores de x entre 
45 (±5) e 80 (±5)). 
 
Índice e Andares Bioclimáticos de Emberger 

O Índice de Emberger (Q) considera, além da precipitação anual, as 
temperaturas médias mínimas e máximas, respectivamente do mês mais frio e do 
mês mais quente.  

)(
2

)(
1000

mM
mM

P
Q

−
+

=  
Q = quociente pluviométrico 
P – precipitação anual 
M – temperatura máxima média do mês mais quente 
(ºK) 
m – temperatura mínima média do mês mais frio (ºK) 

Os dados disponíveis permitem-nos efectuar o cálculo deste índice para a 
estação de Azambujeira (Tabela 2) que, embora tendo presente que se reportam a 
períodos distintos, se aproxima dos valores calculados por ALCOFORADO et 
al. (1982) para as estações de Caldas da Rainha (Q = 131) e Dois Portos (Q = 
112). 



E. VILAÇA 

 

242 

Tabela 2 - Valores utilizados para o cálculo do Índice de Emberger para Estação de 
Azambujeira dos Carros. P – precipitação, M - temperatura máxima média do mês mais 
quente e m - temperatura mínima média do mês mais frio. 

Anos P (mm) M (ºC) M (ºK) m (ºC) m (ºK) 

1985/92 694,6 25,1 298,3 5,6 278,8 
 
Encontra-se, assim, um valor de Q = 123,4 que, considerando a temperatura 

mínima média do mês mais frio (Janeiro, 5,6 ºC), nos permite inserir o 
Bombarral no Andar Bioclimático Sub-Húmido, de acordo com o Diagrama 
Pluviométrico do Coeficiente de Emberger elaborado por ALCOFORADO e 
colaboradores (1982). Quanto mais baixo é o valor de Q maior é a aridez e vice-
versa. Em Portugal, os valores extremos apontados pelo autor são de 46 em 
Lagoa (Algarve) e de 456 nas Penhas da Saúde. 
 
Índice de Termicidade de Rivas-Martinez 

Em cada Região ou conjunto de regiões afins podem definir-se pisos 
bioclimáticos de acordo com valores térmicos particulares, calculáveis utilizando 
o índice de termicidade (It) (RIVAS-MARTINEZ 1987, RIVAS-MARTINEZ et 
al. 2000).  

It = (T + m + M) x 10, em que os valores de T (temperatura média anual), m 
(temperatura média das mínimas do mês mais frio) e M (temperatura média das 
máximas do mês mais frio) são considerados em graus centígrados. 

O índice de termicidade apresenta a vantagem de, para além da temperatura 
média anual, considerar as variações que se produzem ao longo do ano, 
nomeadamente o valor correspondente ao mês mais frio, o qual apresenta um 
significado especial considerando que as temperaturas mínimas são limitantes 
para a distribuição das comunidades vegetais (MITRAKOS,  1980; COSTA et 
al., 1993). Segundo Rivas-Martinez (1987), a região do Bombarral está incluída 
no Piso Bioclimático Mesomediterrânico (Fig. 3). 

De facto, atendendo aos valores registados para as estações analisadas (Tabela 
3) e aos valores de It calculados de acordo com a classificação de RIVAS-
MARTINEZ (1987) e RIVA-MARTINEZ et al. (2000) para definição dos 
termótipos dos pisos bioclimáticos mediterrânicos, a região de Bombarral 
enquadra-se no termotipo Mesomediterrânico (T: (12) 13 a 16 (17); m: (-3) -1 a 
5 (7); M: (7) 9 a 14 (17); It: 210 a 350), embora, atendendo ao valor de It para 
Caldas da Rainha, se possa considerar no limiar do Termomediterrânico (T: 15 
(16) a 18 (19), m: (3) 5 a 9 (10), M: 12 (14) a 18 (20), It: 350 a 470).  
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Figura 3 – Pisos bioclimáticos da Península Ibérica (RIVAS-MARTINEZ, 1987) 
Tabela 3 - Índice de termicidade (It) e respectivos parâmetros. T - temperatura média 
anual, m - temperatura média das mínimas do mês mais frio e M - temperatura média das 
máximas do mês mais frio. Valores em graus centígrados. 

Em cada Piso, RIVAS-MARTINEZ (1987) e COSTA et al. (1993) distinguem 
diversos horizontes ou sub-pisos em função dos valores de It, embora não 
coincidam rigorosamente nos valores limite de cada horizonte. O Bombarral 
situa-se, por conseguinte, no horizonte Mesomediterrânico inferior (It entre 301 / 
304 e 349 / 350). Pouco mais a norte, Caldas da Rainha, apresenta um valor de It 
que poderá fazer considerar o horizonte Termomediterrânico superior (It entre 
350 / 351 e 399 / 410), embora os valores de T, M e m se encontrem ainda 
dentro dos limites do Mesomediterrânico. 

Embora sem a pretensão de entrar no domínios das alterações climáticas, não 
poderíamos deixar de referir que verificámos, quer para a estação de Caldas da 
Rainha, quer para a de Dois Portos, um aumento do valor de It no período mais 
recente (1947-72 e 1958-88 respectivamente) a que tivemos acesso. Este aumento 
deveu-se em ambos os casos, essencialmente, a um acréscimo significativo de m 
(média das mínimas do mês mais frio), que em Caldas da Rainha passa de 6,6ºC 
(1936-60) para 7,0ºC e em Dois Portos de 4,9ºC (1931-60) para 6,2ºC. 

De acordo com RIVAS-MARTINEZ (1987), como tipo de Inverno ou variante 

Estação T m M It 

Azambujeira  (1985-1992) 14,9 5,6 13,7 342 

Dois Portos  (1958-1988) 15,1 6,2 14,2 355 

Caldas da Rainha  (1947-1972) 15,2 7,0 14,2 364 
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invernal é designado o valor termoclimático correspondente a um intervalo das 
médias das temperaturas mínimas do mês mais frio do ano (m). De entre os tipos 
de Inverno possíveis na região mediterrânica (RIVAS-MARTINEZ, 1987), o 
Bombarral inclui-se no Inverno Temperado (2º a 6ºC). 

A precipitação total bem como a sua distribuição ao longo do ano têm uma 
grande importância para a distribuição das plantas e comunidades vegetais 
(COSTA et al., 1993). Para uma precipitação anual entre 600 e 1000 mm (cerca 
de 700 mm para o Bombarral), segundo RIVAS-MARTINEZ (1987) e RIVAS-
MARTINEZ et al. (1990), estamos perante um ombroclima do tipo Sub-húmido. 
Na região mediterrânea, os ombroclimas sub-húmido, húmido e hiperhúmido, 
conforme o piso bioclimático, estabelecem-se séries de vegetação cuja etapa de 
bosque é já caducifólia (Quercion broteroi, Aceri-Quercion faginae, Quercion 
robori-pyrenaicae). 
 
Escala de Stress de frio / Stress seco (MITRAKOS, 1980) 

Segundo MITRAKOS (1980), o stress térmico causado pelas baixas 
temperaturas parece funcionar, em algumas plantas esclerófilas sempre-verdes 
características do clima mediterrânico, como factor claramente mais limitante 
que o stress hídrico que ocorre, sobretudo, nos meses de Verão. 

Admitindo como valores adequadas às necessidades da vegetação 
mediterrânica uma precipitação mensal (P) igual ou superior a 50 mm (stress 
seco = 0) e uma temperatura mínima média mensal (t) de 10ºC (stress frio = 0), 
MITRAKOS (1980) estabelece uma escala de stress que varia entre 0 e 100 (t ≤ 
2,5ºC ; P = 0 mm). 

Com base nas equações propostas para o cálculo do stress (seco e frio) é 
possível calcular os valores de ambos os tipos de stress para cada mês do ano e, 
com estes, traçar o diagrama correspondente (Fig. 4). Também são calculáveis 
valores totais sazonais e anuais para ambos os tipos de stress (SDS: somatório do 
stress seco de Verão, WCS: somatório do stress frio de Inverno, YDS: stress seco 
total anual, YCS: stress frio total anual). 
 

 
Stress seco: PD −= 50             Stress frio: ( )tC −= 108  

 
 
O diagrama traduz a duração e intensidade de ambos os tipos de stress e, por 

conseguinte, os períodos mais favoráveis ao crescimento e desenvolvimento das 
plantas, que no clima mediterrânico corresponde aos períodos de Primavera e 
Outono. Não deixa de ser curioso constatar que o início da germinação das 
sementes da maior parte das esclerófilas (nomeadamente Quercus e Arbutus 
unedo) ocorre exactamente em Outubro / Novembro. 
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Figura 4 - Diagrama de stress (MITRAKOS, 1980). Dados da estação meteorológica de  
Azambujeira dos Carros. 

 
Atente-se, ainda, no período de sobreposição dos dois tipos de stress em 

consequência da alteração verificada na precipitação do mês de Março (a que já 
fizemos referência anteriormente) e no facto de, na Zona do Bombarral, o stress 
seco de Verão (SDS = 223,2) ser bastante mais intenso que o stress frio de 
Inverno (WCS = 72,8). Em termos anuais esta diferença será, inevitavelmente, 
acentuada (YDS = 325,40 e YCS = 107,2). 

As plantas esclerófilas sempre verdes, características dos climas 
mediterrânicos (BLONDEL & ARONSON, 1999), estão representadas na Mata 
do Bombarral por diversos géneros, o que confirma tratar-se, efectivamente, de 
uma mancha representativa daquela que é (embora devastada pela acção do 
Homem) a vegetação natural da região. A presença de espécies de folha 
persistente e bem adaptadas ao rigor do Verão denota o carácter mediterrânico da 
região, enquanto que a existência simultânea de espécies decíduas ou semi-
decíduas traduz a influência atlântica. 
 
Biogeografia 

A Biogeografia é um ramo da Geografia que tem por objecto a distribuição dos 
seres vivos na Terra. É uma ciência que relaciona o meio físico com o biológico, 
servindo-se de informação da Corologia vegetal, Geologia, Bioclimatologia e 
Fitossociologia. Devido ao seu carácter fixo e ao facto de representarem a maior 
parte da biomassa terrestre, uma parte significativa das tipologias biogeográficas 
baseia-se na análise da distribuição actual ou pretérita de diferentes táxones 
vegetais indígenas, normalmente de plantas superiores, e respectivas 
comunidades (COSTA et al., 1998). 
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Um dos critérios tradicionalmente utilizados na delimitação de áreas 
biogeográficas com identidade própria é o discernimento e cartografia dos 
táxones que têm uma distribuição territorial restrita a uma determinada área ou 
país em concreto. Na Europa, RIVAS-MARTINEZ (1987) considera a existência 
de três regiões (Mediterrânica, Eurosiberiana e Macaronésia), sete subregiões e 
quarenta e três províncias, cinco das quais (Cantábrica, Carpetano-Ibérico-
Leonesa, Luso-Extremadurense e Azórica) abrangendo território português. O 
autor aponta, como critérios de separação das Regiões Mediterrânica, 
Eurosiberiana e Macaronésia (Madeira, Açores e Canárias), a existência de séries 
de vegetação particulares a par de critérios bioclimáticos. 

Na tipologia proposta por Rivas-Martinez, todo o território continental de 
Portugal é incluído na Região Mediterrânica, à excepção da costa noroeste que já 
é incluída na Região Eurosiberiana, Superprovíncia Atlântica. No âmbito desta 
tipologia, o Bombarral insere-se na Superprovíncia Mediterrâneo-Iberoatlântica, 
Província Luso-Extremadurense, Sector Divisório Português. A interpretação 
biogeográfica deste Sector Divisório não tem sido pacífica. RIVAS-
MARTINEZ, et al. (1990) e COSTA et al. (1998) incluem-no na Província 
ecológica Gaditano-Onubo-Algarviense, sobretudo devido ao facto de a sua 
vegetação potencial dominante pertencer maioritariamente à aliança Quercion 
broteroi. 

A província Gaditano-Onubo-Algarviense é uma unidade biogeográfica litoral 
que se estende desde a Ria de Aveiro até aos areais da Costa del Sol e aos 
arenitos das serras gaditanas do Campo de Gibraltar, possuindo uma flora com 
diversos endemismos (COSTA et al., 1993).  

O Sector Divisório Português designa toda a zona calcária compreendida entre 
a Serra do Buçaco (exclusive), a norte e o estuário do Rio Tejo, a sul, 
estendendo-se por uma faixa paralela à costa com cerca de 200 Km (LOUSÃ, 
1998). Apresenta quatro territórios distintos, entre os quais o correspondente ao 
Superdistrito Oeste-Estremenho, um território onde predominam calcários, 
margas, arenitos e, por vezes, arenitos siliciosos que acompanham as areias do 
Superdistrito Costeiro Português (COSTA et al., 1993). 

Assim, poderemos ordenar hierarquicamente as unidades biogeográficas em 
que se inclui a região de Bombarral, de acordo com a tipologia de RIVAS-
MARTINEZ, 1987 e COSTA et al., 1998: 

Reino Holártico 
Região mediterrânica 

Sub-Região Mediterrânica Ocidental 
Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica 

Província Gaditano-Onubo-Algarviense 
Sector Divisório Português 

                               Sub-Sector Oeste-Estremenho 
                                  Superdistrito Estremenho 
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O mapa biogeográfico da Figura 5 (RIVAS-MARTINEZ & ARREGUI, 1999) 
não deixa dúvidas quanto à inserção do Bombarral no Sector divisório Português 
(III.2b), embora este surja, agora, incluído na Subprovíncia Luso-Extrema-
durense (III. 2). 

 
Figura 5. Mapa biogeográfico da Península Ibérica (RIVAS-MARTINEZ & ARREGUI, 
1999). 
 

FRANCO (2000) defende a separação do território continental português em 
três zonas fitogeográficas principais (Norte, Centro e Sul), sendo que estas são 
delimitadas de acordo com critérios pluviométricos e geológicos. Cada uma das 
três grandes zonas é subdividida em zonas secundárias de acordo com o índice 
de aridez, altitude e natureza das formações geológicas.  

A tipologia de FRANCO (2000) coloca o Bombarral numa zona de transição 
entre o Centro-Oeste-Calcário, que se estende ao longo das formações calcárias 
desde o Sudoeste de Aveiro à dominância basáltica do distrito de Lisboa, e o 
Centro-Oeste-Arenoso.  

As florestas de carvalhos de folha decídua constituem uma área de transição 
entre as zonas mediterrânica e temperada, relativamente à latitude e altitude. 
Entre as comunidades de Quercus de folha esclerófila sempre verde e as 
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caducifólios podem encontrar-se as espécies semi-decíduas de folha marcescente 
(folhas esclerófilas semipersistentes). As florestas sempre verdes de esclerófilas 
tendem a substituir as florestas de carvalhos semidecíduos de Quercus faginea, 
com o aumento da aridez ou como um resultado de degradação devido à 
recorrência dos fogos. 

Comunidades de maquis e garrigue com carvalhos esclerófilos (Q. ilex, Q. 
coccifera, e Q. suber) ocupam vastas áreas na região mediterrânica ocidental 
com bioclima semi-árido (400<P<600 mm) e sub-húmido (600<P<800 mm). Em 
climas mais húmidos a competição entre as espécies favorece os carvalhos 
decíduos ou semidecíduos como a Q. faginea (BARBERO et al., 1992). Florestas 
de Q. faginea, uma espécie semidecídua ou de folha marcescente, ocupam zonas 
com precipitação elevada, acima de 800 mm, os solos são geralmente profundos 
e ricos em matéria orgânica. Q. faginea  é uma espécie muito sensível ao fogo, 
todas as árvores morrem quando um fogo de certa intensidade ocorre. Por esta 
razão a floresta de Q. faginea  cobre somente uma pequena parte da área 
ecológica desta espécie; a destruição pelo fogo deixa a área livre para espécies 
pirófitas como Q. suber  e Q. coccifera  (LE HOUÉROU, 1981). 

Em Portugal, segundo alguns paleoecologistas, a floresta decídua original de 
Quercus faginea foi substituída por florestas esclerófilas sempre verdes nas áreas 
mais xéricas. Estas alterações são principalmente devidas à actividade do homem 
que se tem feito sentir nesta região desde há milhares de anos, contribuindo para 
um aumento do grau de aridez nesta zona (MATEUS, 1992).  

Na Mata Municipal do Bombarral podemos encontrar espécies esclerófilas 
sempre verdes de Quercus típicos de regiões mais xéricas (Q. suber e Q. 
coccifera) a par de uma espécie semidecídua (Q. faginea), o que evidencia o 
carácter sub-húmido do clima da região. 
 
METODOLOGIA  
Caracterização dos estratos arbóreo e arbustivo 
Método dos Quadrantes 

O levantamento da vegetação, para a caracterização do estrato arbóreo e 
arbustivo, decorreu entre os meses de Março e Julho de 2003. Foi utilizado um 
dos métodos das distâncias - o método dos quadrantes (Point-Centered Quarter 
Method) desenvolvido por Cottam & Curtis em 1956 (MULLER-DOMBOIS & 
ELLENBERG, 1974). Trata-se de um método já bastante testado e discutido à 
semelhança dos restantes métodos das distâncias. DIX (1961) faz referência a um 
conjunto já significativo de trabalhos de diversos autores sobre este tipo de 
métodos, que, segundo DIX, se baseiam no pressuposto de que a medida das 
distâncias entre plantas é um método de amostragem mais eficiente do que os 
métodos das áreas, através dos quais as densidades são calculadas de forma directa. 

Depois de aplicado em muitos estudos de vegetação, o Método dos Quadrantes 
tornou-se muito bem aceite. Além de sua facilidade de aplicação e da quantidade 
de informação recolhida por ponto de amostragem, o método revelou-se bastante 
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fiável quando comparado com outros métodos das distâncias (MULLER-
DOMBOIS & ELLENBERG, 1974) e, além disso, claramente mais expedito, 
requerendo, por comparação com o Método do Indivíduo Mais Próximo, apenas 
cerca de um quarto do número de pontos de amostragem para se obter o mesmo 
grau de precisão (BARBOUR et al., 1987). A aplicação do método na Mata do 
Bombarral seguiu, no essencial, a descrição de MULLER-DOMBOIS & 
ELLENBERG (1974). 

A Mata encontra-se dividida em 11 talhões definidos pelas ruas (fig. 6). Em 
cada talhão foram definidas linhas de amostragem paralelas aos caminhos Este-
Oeste (normalizou-se a direcção N 70º E). A primeira linha de cada talhão foi 
sempre marcada a 3 metros da rua adjacente (excepto nos casos em que existiam 
barreiras físicas, passando para os 5 metros). A distância entre cada linha foi de 
10 metros e ao longo de cada linha foram marcados pontos de amostragem de 10 
em 10 metros (fig. 7). 

Em cada ponto foi estabelecida uma linha imaginária perpendicular à linha de 
amostragem, estabelecendo-se desta forma 4 quadrantes. Em cada quadrante foi 
medida a distância do ponto ao indivíduo mais próximo (fig. 7B), isto é, à 
primeira porção viva da planta. Nos casos em que foi necessário optar entre 
indivíduos à mesma distância do ponto, foi registado o que se encontrava mais 
próximo da linha de amostragem. Com a distância previamente definida entre 
pontos e linhas pretendeu-se evitar que a mesma planta fosse considerada mais 
de uma vez. Não obstante, verificaram-se casos pontuais em que, devido à baixa 
densidade verificada, localmente, em alguns talhões, o indivíduo mais próximo 
num determinado quadrante já havia sido considerado na amostragem anterior. 
Nestes casos (2,6%) optou-se por considerar nulo esse quadrante, não se 
registando qualquer indivíduo. Assim, o número de indivíduos registados não 
será rigorosamente igual a quatro vezes o número de pontos de amostragem mas 
ligeiramente inferior. Em todos os cálculos efectuados foi considerado o número 
efectivo de indivíduos registados. 

Figura 6.- Planta da Mata com a 
localização dos 11 talhões 
numerados segundo OLIVEIRA 
& FABIÃO (1991).
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Figura 7.  (A) Representação esquemática da amostragem de um talhão, cada transecto e 
cada ponto de amostragem distando 10 m entre si.. (B) Amostragem em cada ponto pelo 
Método dos Quadrantes. 
 

Para cada indivíduo registado foi anotada a espécie e o diâmetro à altura do 
peito – DAP (a 1,30 m de altura). Nas plantas com menos de 1,80 m de altura o 
diâmetro foi medido a meia altura e, no caso particular do sobreiro (Quercus 
suber), o diâmetro incluiu a espessura da cortiça. Nas árvores inclinadas o DAP 
foi medido à altura do tronco situada a 1,30 m do solo, medindo na vertical. As 
árvores mortas e ainda de pé (Situação extremamente rara, eventualmente 
resultado da intervenção realizada em 1997) não foram consideradas. 

Definiu-se como critério de inclusão um DAP ≥ 1cm. Adicionalmente, no 
sentido de garantir que os indivíduos considerados na amostragem se 
encontravam claramente estabelecidos, que no mínimo seriam jovens com sérias 
possibilidades de se tornarem adultos, só foram considerados os indivíduos que 
apresentassem ramificação e altura ≥ 1 metro. 

Esta metodologia acabou por se traduzir na marcação sistemática de pontos em 
que cada um deles funciona como centro de um quadrado de 10 x 10 metros, que, 
no seu conjunto, definem uma rede de amostragem que cobriu a totalidade da área 
da Mata. Ao todo foram amostrados 269 pontos. O primeiro ponto de cada linha 
foi marcado alternadamente nos extremos Este e  Oeste. Na Tabela 4 encontram-se 
resumidos o número total de linhas e pontos amostrados em cada talhão. 

Os talhões 2, 3, 4, 5, 6 e 8 não cumprem o critério proposto por Cotton & 
Curtis (1956) referido por MULLER-DOMBOIS & ELLENBERG (1974), isto é, 
o número mínimo de 20 pontos para assegurar a validade do método. Embora o 
reduzido número de pontos se deva apenas ao facto de se tratarem de talhões 
pequenos e não a uma menor densidade de pontos de amostragem, o tratamento 
isolado destes talhões terá esse aspecto em atenção. O facto de a totalidade da 
área da Mata (excepto caminhos e outros espaços não arborizados) ter sido 
amostrada não colocou qualquer problema relativamente ao número mínimo de 
pontos de amostragem necessários.  

 
Tabela 4. Número de linhas e pontos, por talhão, utilizados na amostragem pelo Método 
dos Quadrantes. 

I 

II III 

IV 

B A 
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Talhão linhas Pontos 

 1 14 70 

2 3 11 

3 2 7 

4 2 12 

5 3 18 

6 2 14 

7 9 47 

8 2 14 

9 4 23 

10 5 22 

11 7 31 

Total 53 269 
 

 
Os talhões de menores dimensões foram agrupados de acordo com a sua 

contiguidade de forma a constituírem-se como uma unidade de amostragem com 
um número de pontos significativo. O tratamento isolado, em termos 
demográficos, dos dados recolhidos nesses mesmos talhões seria certamente 
pouco fiável. 

Na Tabela 5 encontram-se resumidos o número total de linhas e pontos 
resultantes do agrupamento de diferentes talhões. A cada agrupamento 
corresponderá uma zona da Mata (fig. 8).  
Tabela 5. Número de linhas e pontos, por grupo de talhões, utilizados na amostragem pelo 
Método dos Quadrantes 

Grupo Talhões Linhas Pontos 

A 1 14 70 

B 11 7 31 

C 2, 3, 4 e 5 10 48 

D 6 e 7 11 61 

E 8, 9 e 10 11 59 

 Total 53 269 
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Figura 8. Zonação resultante do agrupamento dos talhões. 

 
Posteriormente, os dados de campo foram registados numa base de dados, a 

partir da qual foram calculados, para a totalidade do povoamento, a densidade 
total (Dt, nº indivíduos /ha) e a área basal total (AB). Para cada uma das 
populações foi determinada a densidade (Da), densidade relativa (D), 
dominância (Dab), dominância relativa (Do), frequência (Fa) e frequência 
relativa (F), segundo as fórmulas propostas por MULLER-DOMBOIS & 
ELLENBERG (1974). A importância total de cada população resulta do 
somatório da respectiva densidade, frequência e dominância relativas. 
 
Distância total (S) - Soma de todas as distâncias ponto-planta. 

...21 ++∑= ssS  

Distância média (d) - Valor médio de todas as distâncias consideradas. 

quadrantesdetotaln

S
d

º
=  

 
Densidade total (Dt) - Nº de indivíduos por hectare. 

2
000.10

d
Dt =  

 
 

  B

  E 

 C 

 D 

 A 

N 
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Área basal (ab) - Área ocupada por cada indivíduo. 
2

2
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=
DAP

ab π  

Área basal total (AB) - Somatório de todas as áreas basais. 

∑=
i

iabAB
1

 

Área basal média (ABm) - Média da área basal considerando o número total de 
indivíduos. 

N

AB
ABm =  

Área basal por hectare (ABh) - Produto da área basal média por indivíduo pela 
nº total de indivíduos por hectare. 

ABmDtABh ×=  

Dominância ou cobertura relativa (Do) - Relação entre a área basal da espécie 
E e a área basal total. 

100×=
AB

EAB
Do  

Dominância ou cobertura absoluta (Dab) - Área basal de cada espécie por 
hectare.  

FABhDab ×=  

Densidade absoluta (Da) - Nº de indivíduos da espécie por hectare. 
DtFDa ×=  

Densidade relativa (D) - Proporção de indivíduos de cada espécie. 

Dt

Da
D =  

Frequência relativa (F) - Razão entre o nº de pontos de ocorrência de uma 
espécie e a soma de todas as ocorrências. 

100
º

×=
socorrênciadetotal

ocorrêciapontosn
F  

Frequência absoluta (Fa) - Razão entre o nº de pontos de ocorrência de uma 
espécie e o número total de pontos de amostragem. 
 

100
º

×=
amostragemdepontos

ocorrênciapontosn
Fa  
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Importância (I) - Valor de importância de cada espécie. 
DoDFI ++=  

 
Estudos de regeneração das espécies arbóreas e arbustivas 

Dadas as características da Mata e atendendo a que, naturalmente, se 
verificaria uma tendência para a existência de aglomerados de jovens plantas, 
uma vez que a maioria das espécies produz, não raramente, sementes em 
abundância. Pareceu-nos mais adequada a utilização de pequenos quadrados 
dispersos pela totalidade da área, o que nos permite, segundo MULLER-
DOMBOIS & ELLENBERG (1974), ter uma ideia não apenas da abundância 
mas também da uniformidade da distribuição, isto é, da dispersão. 

Em cada ponto de amostragem das linhas efectuadas no método dos quadrantes 
foram realizadas amostragens em quadrados de 0.25 m2, tendo como centro o 
ponto. Em cada quadrado foram registados o número de plântulas (< 1 ano) e de 
juvenis (diâmetro < 1 cm) das espécies arbóreas e arbustivas. Utilizaram-se, 
portanto, 269 quadrados de 0,25 m2, o que perfaz uma área total de amostragem 
de 67,25 m2.  
 
Estudos demográficos 

A estrutura etária de uma população pode ser usada como uma ferramenta 
predictiva na ecologia das comunidades, que permite perceber a tendência para a 
substituição de determinadas espécies ao longo do tempo e identificar a resposta 
das populações aos vários tipos de perturbações quer sejam de origem antrópica 
quer não (BARBOUR et al., 1987). 

De acordo com Daubenmire (KURTZ & ARAÚJO, 2000), para árvores e 
arbustos com câmbio activo, o diâmetro do tronco é um indicador razoavelmente 
seguro da idade relativa, desde que as classes de tamanho não sejam divididas 
muito finamente, nem interpretadas muito de perto, e que se tenha em mente que 
a mesma amplitude de tamanhos em espécies diferentes não implica amplitudes 
equivalentes de idade. Uma série gradual de tamanhos tem aproximadamente o 
mesmo significado sucessional de uma série gradual de idades, considerando-se 
cada espécie individualmente. 

BARBOUR et al. (1987) citando Rabotnov (1969), refere a existência de oito 
estádios importantes numa planta ou população: (1) sementes viáveis, (2) 
plântulas, (3) juvenis, (4) imaturidade vegetativa, (5) maturidade vegetativa, (6) 
reprodutivo, (7) máximo vigor vegetativo e reprodutivo e (8) senescência. O 
autor acrescenta que se uma população perene apresentar apenas os primeiros 4 
ou 5 estádios está, obviamente, a comportar-se como invasora e faz parte de uma 
comunidade seral. Por outro lado, se a população apresenta os 8 estádios sem 
alterações na estrutura etária deverá considerar-se estável, substituindo-se a si 
mesma no local. Se a população apresenta apenas os últimos 4 estádios então 
poderá estar em declínio ou a ser substituída.  
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A figura 9 pretende ilustrar graficamente a curva típica de uma população 
estável. A curva em forma de J invertido traduz um grande número de plântulas e 
indivíduos jovens e um número muito inferior de árvores velhas. Todos os 
estádios estão representados e a elevada densidade de indivíduos jovens significa 
que existe uma grande probabilidade de a população se manter estável como 
parte de uma comunidade clímax (BARBOUR et al., 1987). 

Não obstante, nem todas as populações estáveis apresentam o mesmo tipo de 
curva de distribuição etária. As espécies que se caracterizam por períodos de 
vida muito longos podem manter populações estáveis apesar de só 
esporadicamente apresentarem uma regeneração significativa. A sua longevidade 
permite sucessos reprodutivos muito baixos. 

 
Figura 9. Curva de distribuição em “J” invertido das classes etárias de Picea rubens em 
New Hampshire. As plântulas são representadas por K. Adaptado de BARBOUR et al. 
(1987). 
 

  Os resultados obtidos pelo método dos quadrados e dos quadrantes 
permitiram-nos quantificar o número de plântulas (< 1 ano), de juvenis  
(diâmetro <1 cm) e número de indivíduos por classes etárias, utilizando os 
diâmetros medidos à altura do peito. 

Utilizando a informação recolhida pela aplicação do Método dos Quadrantes 
foi possível determinar o número de indivíduos de cada espécie por classes de 
diâmetro e, com esses dados, elaborar os respectivos histogramas de distribuição, 
cuja interpretação nos permitirá ter uma ideia da situação concreta de cada 
população (fig. 13 e 20). 
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  Na elaboração dos histogramas para distribuição de frequência das classes de 
diâmetro (DAP) por espécie foi calculada a densidade por cada 0,5 hectare. No 
entanto, para as espécies que apresentam um valor de densidade absoluta inferior 
a 100 indivíduos por hectare, em virtude do reduzido número de indivíduos por 
classe, a representação gráfica é feita em número de indivíduos por hectare. O 
cálculo do número de classes e amplitude das mesmas foi efectuado segundo 
Spiegel, 1970 (KURTZ & ARAÚJO, 2000): 

NC

A
IC =               NNC log3,31+=  

onde: A é a amplitude de diâmetros, IC  o intervalo ideal; NC o número de 
classes e N o número de indivíduos. 

Foram consideradas negligenciáveis para efeitos de caracterização 
demográfica as populações cujos indivíduos, na amostragem, surgem num 
número de pontos de ocorrência inferior a 10. 
 
Composição florística 
Riqueza específica 

A determinação da riqueza específica (S) é o modo aparentemente mais 
simples de caracterizar as comunidades. Ao longo de cerca de 18 meses 
realizámos a inventariação da vegetação através de percursos mais ou menos 
aleatórios, quer ao longo das ruas quer pelo interior dos talhões. Durante os 
percursos, além da anotação das espécies cuja identificação das mais vulgares foi 
efectuada com recurso a guias de campo, foi feito o registo fotográfico (para 
catalogação e confirmação posterior da identificação).  

Relativamente a uma grande parte das espécies foram recolhidos exemplares 
para identificação e conservação em herbário. As designações utilizadas seguem 
FRANCO (1971, 1984), FRANCO & AFONSO (1994, 1998, 2003) e 
FERNANDES & CARVALHO (2003). 

Durante a aplicação do Método dos Quadrantes (a que se associou o Método 
dos Quadrados), aproveitando o facto de decorrer ao longo da totalidade dos 
talhões, foram igualmente realizados registos de todas as espécies encontradas o 
que, aliás, se veio a tornar útil para a determinação dos índices de diversidade. 
 Embora a Mata possua uma diversidade considerável de fungos (atendendo ao 
elevado número de diferentes espécies de cogumelos que observámos durante os 
nossos estudos) e líquenes, estes não foram considerados por alargarem 
demasiado o âmbito do trabalho. Contudo, relativamente aos primeiros, 
efectuámos o registo fotográfico das espécies encontradas. 
 
Índices de diversidade 

O número de espécies por si só não é uma medida completa da diversidade 
específica de uma comunidade, a qual depende também da abundância de cada 
espécie (PITÉ & AVELAR, 1996) 
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Foram calculados para cada talhão os índices de diversidade de Whittaker e de 
Shannon-Weiner (H’). Todos os índices foram matematicamente calculados 
segundo MULLER-DOMBOIS & ELLENBERG (1974) e KENT & COKER 
(1996). 

A determinação destes índices tem por principal objectivo contribuir para o 
estabelecimento de uma situação de referência que possa ser útil em estudos 
futuros uma vez que não existem dados anteriores relativamente aos quais se 
possam estabelecer comparações. Estes dados poderão tornar-se úteis para 
perceber a resposta do sistema à pressão constante a que é sujeito, onde se 
incluem as intervenções directas sobre a vegetação cujo efeito em termos de 
diversidade não era, até agora, passível de ser estudado. 
 
Índices de diversidade de Whittaker 

Os índices de diversidade de Whittaker consideram apenas o número de 
espécies. A abundância não tem qualquer influência directa no valor deste índice. 
Whittaker distingue dois tipos principais de diversidade, α e β. Entendendo por 
diversidade α o número de espécies dentro de uma determinada área ou 
comunidade enquanto a diversidade β, também chamada diversidade do habitat 
(KENT & COKER 1996), representa as diferenças na composição específica 
entre áreas diferentes ou o grau de variação dessa composição ao longo de um 
gradiente (MULLER-DOMBOIS & ELLENBERG, 1974). Quanto maior o valor 
de β, maior será a diferença entre o número de espécies de cada amostra. No 
caso particular da Mata do Bombarral, o índice de diversidade β determinará o 
seu grau de heterogeneidade em termos do número de espécies de cada talhão.  
 
Diversidade α (Sα) – Número médio de espécies por quadrado 

quadradosdetotalnº

espéciesdetotalnº
=αS  

Diversidade α máxima (Sα max) – Número de espécies no quadrado mais rico. 
Diversidade γ (Sγ) – Número espécies de cada talhão. 
Diversidade β (Sβ) – Taxa de variação da composição de espécies 

γ

α
β

S

S
S −= 1  

Sβ dá indicação relativamente à distribuição das espécies. A existência de um 
elevado número de espécies pode não significar que estas são abundantes. Isto é, 
a razão entre o número médio de espécies por quadrado (ou área de amostragem) 
e o número total de espécies indica se estas se encontram aleatoriamente 
distribuídas - originando uma grande variação da composição de espécies (Sβ 
próximo de 1) - ou concentradas de tal forma que a maioria dos quadrados possui 
grande número de espécies, aproximando-se Sβ de zero. 
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Heterogeneidade (Het) – Heterogeneidade da área amostrada 

α

αα

S

SS
Het

−
= max  

Este índice traduz a variação do número de espécies de quadrado para 
quadrado. O valor de Heterogeneidade será elevado se o quadrado mais rico 
estiver significativamente acima da média. Pelo contrário, será próximo de zero 
quando o número de espécies do quadrado mais rico se aproximar da média, 
evidenciando, portanto, a existência de uma grande homogeneidade. 
  
Índice de diversidade de Shannon-Weiner (H’) 

Este índice baseia-se na teoria da informação e no conceito de que a 
diversidade de uma comunidade (ou amostra) pode ser determinada de forma 
análoga à informação contida numa mensagem ou código (KENT & COKER, 
1996).  

O índice de diversidade de Shannon-Weiner assenta no princípio de que os 
indivíduos fazem parte de uma população infinitamente grande e foram 
amostrados aleatoriamente. Assume ainda que todas as espécies da comunidade 
foram incluídas na amostra (KENT & COKER, 1996). 

Os valores do índice variam habitualmente entre 1,5 e 3,5 podendo, em casos 
excepcionais, ultrapassar 4,5 (KENT & COKER, 1996). Para determinação de pi 
recorreu-se ao número de indivíduos da espécie (n) e ao número total de 
indivíduos (N). Utilizou-se logaritmo de base 2 por ser, assim como a base 10, 
historicamente o mais utilizado (PITÉ & AVELAR, 1996). 

∑
=

−=
S

i
pipiH

1
ln.'                    

∑
=

C

Ci
pi   ou  

N
in

pi =  

pi = proporção de indivíduos de cada espécie em relação 
        ao número total de indivíduos. 
S = número de espécies                           
ln = logaritmo de base 2 

 
Como este índice traduz simultaneamente o número de espécies e a abundância 

de cada uma delas, povoamentos muito diferentes podem apresentar a mesma 
diversidade. Razão pela qual se torna conveniente determinar a equitabilidade (J) 
da comunidade, que é dada pela relação entre a diversidade real e a diversidade 
máxima teórica 

S

H

H

H
J

ln

'

max'

'
==  

 
Análise estrutural 

Pretendeu-se, além de uma breve caracterização de cada um dos talhões, 
determinar alguns parâmetros que permitam compará-los e, eventualmente, 
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perceber até que ponto as diferenças justificam abordagens diferenciadas. Em 
síntese, procuramos perceber até que ponto a Mata poderá ou não constituir um 
mosaico de condições ecológicas. 
 
Coeficiente de similaridade de Sorensen (SS) 

Com o cálculo dos índices de diversidade pretendeu-se, também, analisar até 
que ponto existem diferenças consideráveis, em termos de diversidade, entre os 
diversos talhões (ou zonas) da Mata. Um dado que poderá revelar-se importante 
na definição de estratégias de conservação e na percepção do resultado de acções 
(anteriores ou em curso) de intervenção sobre a vegetação. para determinação da 
similaridade relativamente à riqueza e composição específica, foi utilizado o 
coeficientes de Sorensen (SS) (MULLER-DOMBOIS & ELLENBERG, 1974). 

100
2

×
+

=
CB

a
sS  

a = número de espécies comuns às duas áreas 
B = número de espécies na área 1        C = número de espécies na área 2 

 
O coeficiente de similaridade de Sorensen é muito similar ao coeficiente de 

Jaccard (que utilizámos apenas como referência). Contudo, para os mesmos 
dados, os valores de SS são geralmente superiores. Enquanto na equação de 
Jaccard o denominador é o número total de espécies, Sorensen utiliza a média do 
número de espécies que ocorrem nas duas amostras. 

Segundo MULLER-DOMBOIS & ELLENBERG (1974) trata-se de um 
coeficiente matematicamente mais satisfatório uma vez que, na fórmula, o 
numerador é independente do denominador e equaciona a probabilidade 
estatística. Teoricamente cada espécie tem igual probabilidade de estar presente 
em qualquer das amostras, o que implica que qualquer uma delas pode ocorrer 
nas duas amostras ou apenas numa. Assim, a expressão ( ) 2/CB +  representa as 
ocorrências teóricas de coincidência possíveis, enquanto a exprime o número de 
ocorrências de coincidência registado. 
 
Determinação do Índice de área foliar (LAI) 

Em todos os talhões foi medido o índice de área foliar (LAI - Leaf Area Index). 
O objectivo deste estudo foi o de perceber até que ponto existem diferenças 
significativas entre os diferentes talhões no que concerne ao ensombramento 
causado pelas copas. O LAI poderá ser interpretado como quantidade de luz 
disponível para as plantas do sub-bosque e é medido em superfície foliar por área 
de solo, portanto em m2 / m2. 

A determinação do LAI foi efectuada indirectamente através de medições de 
atenuação da radiação no interior dos diferentes talhões, tendo-se utilizado o 
LAI-2000 Plant Canopy Analyzer (LI-COR). Foram realizadas 22 leituras de 
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radiação em cada talhão, ao longo de dois transectos no sentido do maior 
comprimento. Antes de cada sequência de 11 leituras foi efectuada uma 
mediação fora da Mata (“acima das copas”). A atenuação da radiação, diminui 
mais ou menos exponencialmente com a quantidade de material vegetal 
encontrado, segundo uma relação adaptada da lei de Beer (Monsi & Saeki, 1953 
in LARCHER, 1995).  
 
Determinação da Cobertura ao nível do solo pelo estrato herbáceo 

São essencialmente 4 as espécies que nos vários talhões dominam em termos 
de cobertura ao nível do solo: Hedera helix, Vinca diformis, Tradescantia 
fluminensis e Ruscus aculeatus. Para todos os talhões foi determinada a 
cobertura total destas espécies, em percentagem, de acordo com a escala de 
Braun-Blanquet (KENT & COKER, 1996). A percentagem de solo descoberto 
neste tipo de Matas mais ou menos fechadas, pode ter implicações ao nível da 
regeneração e estabelecimento das diferentes espécies vegetais. 
 
RESULTADOS 
Caracterização dos estratos arbóreo e arbustivo 

O levantamento efectuado pelo Método dos Quadrantes amostrou 269 pontos 
ao longo de 53 linhas e um total de 1044 indivíduos, distribuídos por 11 famílias, 
13 géneros e 15 espécies. Recorde-se que com este método se amostraram 
apenas os indivíduos com DAP ≥ 1 cm, a que chamaremos população na fase 
estabelecida.  

Foi calculada uma distância média entre indivíduos de 2,44 m e um total de 
1674 exemplares por hectare. Com base no DAP, determinou-se a área basal por 
hectare (61,2 m2) e uma área basal média por planta amostrada de 0,037 m2 
(Tabela 6). Os valores por talhão / zona são apresentados na Tabela 7. 

As espécies com maior valor de importância foram, por ordem decrescente, 
Phillyrea latifolia, Quercus suber, Quercus coccifera, Laurus nobilis, Arbutus 
unedo e Viburnum tinus. Q. suber, sendo a 2ª espécie mais importante da Mata, 
apresenta valores de dominância bastante elevados devido ao facto destas 
populações serem essencialmente constituídas por árvores de grande porte (área 
basal média 0,27 m2), o que lhe confere um valor de importância muito elevado. 
As restantes espécies como P. latifolia, Q. coccifera, L. nobilis, A. unedo e V. 
tinus apresentam uma distribuição mais ou menos homogénea apresentando, 
cada uma delas, valores semelhantes de densidade, frequência e dominância 
(Figura 10). 

Das espécies que apresentam um valor de cobertura médio destaca-se a 
Quercus faginea subsp. Broteroi com valores de dominância muito mais 
elevados que a densidade e a frequência. Rhamnus alaternus, Pistacia lentiscus e 
Olea europaea var. sylvestris apresentam uma distribuição semelhante em 
termos de densidade, frequência e dominância. As restantes espécies apresentam 
valores de importância muito reduzidos. 
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Tabela 6 - Determinação de alguns parâmetros fitossociológicos com base nos dados recolhidos através do Método dos Quadrantes. 
Resultados globais considerando os 11 talhões amostrados.   

        F D Do Da** Dab* F+D+Do 

 Espécie 
Nº pontos 
ocorrência

Nº 
árvores

Área 
basal total 

(m2) 
Frequência 
relativa (%)

Densidade 
relativa (%) 

Dominância 
relativa (%)

Densidade 
absoluta 

Dominância 
absoluta Importância

Arbutus unedo 58 68 3,1846 8,16 6,51 8,34 109,04 5,1065 23,01 
Buxus sempervirens 6 6 0,0314 0,84 0,57 0,08 9,62 0,0504 1,5 
Fraxinus angustifolia 2 3 0,2181 0,28 0,29 0,57 4,81 0,3497 1,14 
Laurus nobilis 112 166 2,1576 15,75 15,9 5,65 266,18 3,4597 37,3 
Myoporum tenuifolium 3 3 0,0888 0,42 0,29 0,23 4,81 0,1423 0,94 
Olea europaea v. sylv. 10 11 0,876 1,41 1,05 2,29 17,64 1,4046 4,75 
Phillyrea latifolia 198 363 8,1056 27,85 34,77 21,22 582,06 12,997 83,84 
Pistacia lentiscus 15 22 0,2249 2,11 2,11 0,59 35,28 0,3607 4,81 
Quercus coccifera 128 191 3,3926 18 18,3 8,88 306,26 5,44 45,18 
Quercus faginea 11 11 1,8657 1,55 1,05 4,89 17,64 2,9916 7,49 
Quercus suber 58 67 17,8737 8,16 6,42 46,8 107,43 28,6601 61,38 
Rhamnus alaternus 36 40 0,0423 5,06 3,83 0,11 64,14 0,0678 9,01 
Robinia pseudoacacia 2 3 0,023 0,28 0,29 0,06 4,81 0,0368 0,63 
Ulmus minor. 1 1 0,0003 0,14 0,1 0 1,6 0,0005 0,24 

Viburnum tinus 71 89 0,1042 9,99 8,52 0,27 142,71 0,167 18,78 

Total 711 1044 38,1888 100 100 100 1674,03 61,2347   

       ** Indiv./ha     * m2/ha 
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L                             Distância total 2.552 m  Área basal total 38,2 m2      
Distância média 2,44 m  Área basal média / árvore 0,0366 m2    
Árvores / ha 1.674  Área basal / ha 61,23 m2    
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Tabela 7 – Valores de densidade total (árvores por hectare), área basal por hectare (m2/ha) 
e área basal média por árvore (m2/árvore) calculados por talhão e por zona. 

 

Talhão /  
Zona 

Densidade total 
(árvores/ha) 

Área basal / ha 
(m2/ha) 

Área basal média 
m2/árvore 

1 1848,45 82,39 0,045 
2 1207,14 42,94 0,036 
3 1146,04 44,01 0,078 
4 1282,13 44,01 0,034 
5 1184,03 39,63 0,033 
6 1560,04 44,46 0,028 
7 3277,65 43,35 0,013 
8 1377,23 76,62 0,056 
9 1243,09 49,27 0,040 

10 1356,19 47,60 0,035 
11 1537,97 64,55 0,042 
A 1848,45 82,39 0,045 
B 1537,97 64,55 0,042 
C 1207,51 49,57 0,041 
D 2700,27 45,04 0,017 
E 1314,71 54,89 0,042 

 
 
 

 
 
 
 
Figura 10. Representação gráfica do Índice de Importância das espécies amostradas. 
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Alguma espécies não são representadas graficamente por apresentarem valores 
extremamente baixos. É o caso de Myoporum tenuifolium cuja ocorrência se 
verificou apenas em três pontos de amostragem. Aliás, esta espécie não estará 
representada na Mata por mais de uma dezena de indivíduos, apenas um deles 
apresentando porte considerável (talhão 8). É também no talhão 8 que se verifica 
a única ocorrência registada de Ulmus minor cuja presença na Mata se limitará, 
muito provavelmente, a este mesmo local. Finalmente, o caso de Robinia 
pseudoacacia cuja presença se restringe ao talhão 1, esta espécie está 
representada por dois indivíduos com altura superior a 3 metros. Além destes, é 
já considerável o número de jovens indivíduos desta espécie que pouco a pouco 
parecem querer conquistar o talhão. 

Em virtude de não se ter registado qualquer ocorrência, não se faz referência a 
Cercis siliquastrum, esta representada na Mata por apenas um indivíduo adulto, 
recentemente propagado por estaca, totalizando, actualmente, 3 indivíduos. 
Situação idêntica decorre com Crataegus monogina (talhão 7), este representado 
por um único indivíduo adulto evidenciando mesmo sinais de alguma senescência.  
 
Estudos demográficos 

Foram consideradas nestes estudos as espécies inventariadas no método dos 
quadrantes, na sua totalidade, portanto, árvores e arbustos. Apresenta-se, na 
Tabela 8, o número de indivíduos pertencentes às classes etárias dos estádios 
juvenis para as diferentes espécies.  

 
Tabela 8. Num ero de indivíduos jovens, por classes de diâmetro, por cada 100m2: P1 – 
plântulas; P2 - ∅ ≤ 0,5 cm; P3 – 0,5 cm <∅<1 cm. 

Espécie P1 P2 P3 
Arbutus unedo 13,38 20,82 0,00 
Buxus sempervirens 0,00 0,00 0,00 
Fraxinus angustifolia 8,92 1,49 0,00 
Laurus nobilis 524,91 669,14 68,40 
Myoporum tenuifolium 0,00 0,00 0,00 
Olea europaea var.sylv. 

l l t i
0,00 0,00 0,00 

Phillyrea latifolia 102,60 47,58 20,82 
Pistacia lentiscus 1,49 0,00 0,00 
Quercus coccifera 75,84 104,09 40,15 
Quercus faginea 4,46 4,46 0,00 
Quercus suber 38,66 26,77 1,49 
Rhamnus alaternus 0,00 0,00 5,95 
Robinia pseudacacia 0,00 0,00 0,00 
Ulmus minor 0,00 0,00 0,00 
Viburnum tinus 68,40 53,53 14,87 

Total 838,66 927,88 151,67 
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Figura 11. Representação gráfica do número de indivíduos jovens, por classes de 
diâmetro, por cada 100m2: P1 – plântulas; P2 - ∅ ≤ 0,5 cm; P3 – 0,5 cm <∅<1 cm. 
   

Os histogramas de distribuição de frequência de classes de diâmetro da fig. 13, 
ilustram a estrutura demográfica das populações com Densidade absoluta ≥ 100. 
Apresenta-se, para todas as espécies, uma classe K (diâmetro < 1cm) amostrada 
pelo método dos quadrados e correspondente ao somatório de P1, P2 e P3.  

Atendendo ao critério de inclusão (DAP ≥ 1cm), optou-se por criar uma classe 
comum a todas as espécies que engloba os indivíduos com DAP entre 1 e 5 cm. 
Esta classe não foi definida para o folhado (Viburnum tinus) e para o aderno-
bastardo (Rhamnus alaternus) (fig. 13), em virtude de apresentarem uma 
amplitude de diâmetros bastante reduzida. Também nestes dois casos a 
amplitude das classes não corresponde ao valor calculado matematicamente 
tendo-se procedido ao arredondamento que melhor se ajusta à precisão das 
medidas efectuadas no campo. O limite superior de cada classe de diâmetro foi 
incluído na respectiva classe. 
 
Medronheiro (Arbutus unedo) 

Com cerca de 100 indivíduos /ha (Tabela 6) a população de medronheiro 
encontra-se relativamente envelhecida. Cerca de metade da população na fase 
estabelecida apresenta um DAP ≥ 14cm. Pode ser encontrado um pouco por toda 
a Mata, embora a sua distribuição (fig. 12) denote uma maior representação nas 
zonas A e D.  
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Figura 12. Distribuição de Arbutus unedo de acordo com a percentagem de pontos de 
ocorrência em cada zona da Mata  (valores em percentagem). 
 

Arbutus unedo apresenta, por comparação com outra espécies, uma 
regeneração relativamente reduzida (das espécies com maior valor de 
importância, o medronheiro é o que apresenta o menor número de plantas com 
diâmetro inferior a 1 cm). Ainda assim, para um valor de k=1716 (fig. 13), seria 
de prever a existência de um maior número de indivíduos jovens na população. A 
principal dificuldade desta espécie residirá, portanto, na fase de estabelecimento, 
verificando-se uma elevada mortalidade juvenil (Tabela 8). Esta situação não 
deverá constituir factor decisivo para a população, em virtude da sua facilidade 
em propagar-se vegetativamente através da produção abundante de rebentos de 
raiz (CASTRO et al., 2001). Tal como Q. coccifera, A. unedo é uma espécie 
resistente ao fogo (CORREIA, 2001), como tal, possui também facilidade em 
rebentar de toiça. Esta característica torna-o, muitas vezes, a espécie dominante 
após o fogo (CASTRO et al., 2001).  

Na dinâmica do medronheiro é muito importante o factor dispersão animal. 
Várias espécies de aves são apreciadoras dos seus frutos, nomeadamente o melro 
(CASTRO et al., 2001), ave abundante na Mata do Bombarral. 

O solo profundo da Mata constitui um factor importante para esta espécie que 
encontra o seu óptimo ecológico em solos profundos e frescos. A sua folhagem 
densa contribui de forma decisiva para essa frescura do solo (DE LA TORRE, 
2001). 
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Figura 13. Estudos demográficos realizados apenas para as espécies com densidade 
absoluta > 100. Os valores de K resultam dos estudos de regeneração (K = P1+P2+P3). 
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Loureiro (Laurus nobilis) 
O loureiro foi um dos principais motivos da última grande intervenção na Mata 

do Bombarral (1997 – 98). Antes desta, OLIVEIRA & FABIÃO (1991) 
referiram-se à abundância do loureiro como sendo de facto excessiva, “podendo 
mesmo considerar-se como invasora que, pela sua abundante regeneração 
natural, comprometia a regeneração das outras espécies, acabando por alterar a 
composição da Mata e pondo assim em risco o seu carácter de “relíquia” 
representativa da primitiva vegetação natural”. 

 Com cerca de 270 indivíduos / ha, a população de loureiro teria uma 
distribuição em “J” invertido, se não tivesse sido sujeito ao corte acentuado dos 
indivíduos mais jovens (1<DAP<8). O loureiro passa, assim, de uma estrutura 
populacional estável para uma situação de desequilíbrio que, num futuro 
distante, se poderá traduzir numa redução efectiva da importância desta espécie 
na Mata. 

No entanto, o loureiro parece possuir grande resiliência e, em aparente resposta 
ao desequilíbrio gerado, possui actualmente o maior efectivo de plantas com 
DAP<1cm (63.358 plantas / 0,5 ha). Uma consequência da sua enorme facilidade 
em propagar-se quer vegetativamente que por sementes, as quais são geralmente 
lentas a germinar mas extremamente rápidas no enraizamento (DE LA TORRE, 
2001) o que constitui uma vantagem competitiva. Além de que os rebentos são 
sempre mais competitivos, o que se pode tornar bastante vantajoso atendendo a 
que em alguns dos talhões a cobertura de H. helix , V. diformis ou T. fluminensis 
se aproxima dos 100%. 

É notório o destaque de Laurus nobilis em termos de regeneração. Se 
relativamente ao número de indivíduos adultos a população é inferior à  de P. 
latifolia e Q. coccifera, no que concerne à regeneração, esta é a mais elevada. 
Apresenta, no entanto, mais indivíduos do tipo P2 do que P1 (recorde-se a 
notação utilizada: P1 – plântulas; P2 - ∅ ≤ 0,5 cm; P3 – 0,5 cm <∅<1 cm), o que 
será explicável pela reprodução vegetativa na qual terão origem muitas das 
plantas registadas. Não obstante, é necessário que se tenha em conta que esta 
espécie, em particular, é frequentemente sujeita a controlo e corte de jovens 
plantas, o que poderá justificar o desequilíbrio acentuado entre P2 e P3 (fig. 11). 

A espécie encontra-se distribuída pela totalidade da área da Mata embora com 
algumas oscilações. A zona B (Talhão 11) foi aquela onde se registou menor 
número de pontos de ocorrência (Figura 14). 
 
Aderno (Phillyrea latifolia) 

O aderno é a espécie que apresenta maior valor de importância, o que decorre, 
essencialmente, da sua elevada densidade, cerca de 580 indiv./ha (Da = 582) 
(Tabela 6), embora existam na Mata indivíduos desta espécie com um DAP 
muito considerável (≥ 70 cm). A análise do histograma (fig. 13) evidencia uma 
distribuição claramente em “J” invertido, correspondente a uma estrutura 
populacional estável, com regeneração natural abundante. 
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Figura 14. Distribuição de L. nobilis de acordo com a percentagem de pontos de 
ocorrência em cada zona da Mata  (valores em percentagem). 

 
Esta espécie destaca-se também pela estrutura regenerativa perfeitamente 

regular, evidenciando alguma mortalidade em P1 e P2 como será expectável e 
que em nada parece prejudicar a estrutura populacional. No entanto, esta 
mortalidade poderá indicar que uma quota significativa da regeneração da 
espécie se faz por semente, contrariamente ao que habitualmente se verifica com 
P. latifolia que, no seu habitat, apresenta regeneração essencialmente por 
rebentação (CORREIA, 2001), apesar da sua facilidade em se reproduzir por 
semente (DE LA TORRE, 2001).   

Também na sua distribuição na Mata se verifica uma certa regularidade. A 
espécie encontra-se bem representada em todas as zonas (fig. 15). 
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Figura 15. Distribuição de P. latifolia de acordo com a percentagem de pontos de 
ocorrência em cada zona da Mata  (valores em percentagem). 
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Carrasco (Quercus coccifera) 
Com cerca de 300 indivíduos / ha (Tabela 6), apresenta uma população com 

distribuição quase regular. O número de plantas inferior ao teoricamente 
desejável na classe 1 a 5 poderá dever-se a dois factores: i) Q. coccifera também 
sofreu um corte merecedor de referência, aquando da última intervenção; ii) o 
seu porte muitas vezes arbustivo, poderá ter interferido na sua selecção como 
indivíduo mais próximo durante a amostragem. São plantas que podem 
apresentar um diâmetro ≥ 1cm sem, contudo, terem um porte que as evidencie 
por entre a restante vegetação. No entanto, a espécie apresenta uma abundante 
regeneração natural (11.045 plantas/ha) e pode ser encontrada com facilidade em 
qualquer zona da Mata (fig. 16). 
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Figura 16. Distribuição de Q. coccifera de acordo com a percentagem de pontos de 
ocorrência em cada zona da Mata  (valores em percentagem). 
 

Q. coccifera possui uma regeneração também bastante regular apesar da 
diferença entre P1 e P2 (Tabela 8). Uma consequência muito provável da 
oscilação anual da produção de sementes e do factor propagação vegetativa 
muito frequente nesta espécie. Os trabalhos de CAÑELHAS & SAN MIGUEL 
(2003) realizados em Espanha, demonstraram que, em muitos casos, o número de 
plantas resultantes de reprodução vegetativa é, nesta espécie, largamente superior 
ao resultante de reprodução por semente. No caso da Mata do Bombarral essa 
diferença não deverá ser tão significativa uma vez que não se verifica a 
existência de incêndios nem de pastoreio, além de que ao nível do solo existem 
condições propícias à germinação e instalação das novas plantas (humidade e 
matéria orgânica). 

Na Mata surgem, também, exemplares desta espécie com porte notável: DAP ≥ 
50cm e altura superior a 15m. Estes indivíduos, assim como outros de porte 
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inferior, foram considerados como Quercus coccifera L. sensus lato, embora 
segundo CAPELO & COSTA (2001) se trate de Quercus coccifera L. subsp. 
rivasmartinezi, que ocorre quase estritamente na Serra da Arrábida e endémico 
de Portugal . 
 
Sobreiro (Quercus suber)  

A importância assumida por esta espécie decorre, em grande medida, das 
dimensões evidenciadas pela maioria dos indivíduos (dominância relativa - 
47%). No entanto, embora apresente alguma regeneração natural (Tabela 8), 
verifica-se uma predominância dos indivíduos de idade avançada. Trata-se, pois, 
de uma população claramente envelhecida, como demonstra o histograma de 
distribuição de frequência de classes de diâmetro (fig. 13). Devem considerar-se 
a implementação de medidas de protecção de plantas jovens, de forma a 
aproximar esta população do equilíbrio. 

Q. suber apresenta uma enorme mortalidade sobretudo em P2. Apenas 3,8% 
das plântulas chegam a P3, o que se traduz num escasso número de indivíduos 
jovens na população. Na realidade, o principal problema em termos de 
regeneração residirá na mortalidade dos juvenis, uma vez que se verifica uma 
produção abundante de sementes – principal forma de regeneração da espécie 
(DE LA TORRE, 2001) – e a existência de 39 plântulas por cada 100 m2. Por 
outro lado, a sua longevidade - de acordo com DE LA TORRE (2001), alguns 
indivíduos podem atingir os 500 anos - confere-lhe algum conforto em termos do 
equilíbrio da população. 

Apesar de se encontrar um pouco por toda a Mata, os indivíduos desta espécie 
predominam nas zonas A e B (fig. 17). 
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Figura 17. Distribuição de Q. suber de acordo com a percentagem de pontos de ocorrência 
em cada zona da Mata  (valores em percentagem). 



MATA MUNICIPAL DO BOMBARRAL 

  

271 

Folhado (Viburnum tinus) 
Trata-se de um arbusto que não assume grandes dimensões mas que se destaca 

pela sua abundância (143 indiv./ha). Apresenta uma regeneração abundante e 
estrutura populacional estável.  

A regeneração de Viburnum tinus ocorre essencialmente por semente, apesar 
de também poder ocorrer por rebentos de raiz (GONZÁLEZ, 2002). 

Os frutos, maduros no fim do Verão e durante o Outono, permanecem durante 
bastante tempo na planta. Muitas aves são dispersoras das sementes de V. tinus, 
51 a 75% dos seus frutos são ingeridos por aves (BLONDER & ARONSON, 
1999). Apesar de se encontrar um pouco por toda a Mata é mais frequente na 
zona D (fig. 18).  
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Figura 18. Distribuição de V. tinus de acordo com a percentagem de pontos de ocorrência 
em cada zona da Mata  (valores em percentagem). 
 
Aderno-bastardo (Rhamnus alaternus) 

R. alaternus possui uma população de cerca de 64 indivíduos por hectare, 
mesmo assim talvez suficientemente pequena para que na amostragem não se 
registassem plantas P1 e P2. Empiricamente, o que nos é dado a observar é que a 
espécie produz sementes abundantemente e, embora raras, se observam algumas 
plântulas. A sua semelhança com as plântulas de P. latifolia poderá mesmo ter 
introduzido algum ruído na amostragem.  

A estrutura populacional demonstra um certo equilíbrio apesar dos valores de 
regeneração serem francamente baixos. Talvez uma consequência directa da 
dimensão da população ou apenas uma situação transitória ligada à produção, 
germinação ou dispersão das sementes nos últimos dois anos. Os frutos desta 
espécie são bastante apetecidos pelas aves, segundo BLONDEL & ARONSON 
(1999) entre 61 a 93% dos frutos produzidos são por elas ingeridos. A espécie 
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pode ser encontrada um pouco por toda a Mata embora predomine na zona D 
(fig. 19). A Figura 20 representa a estrutura demográfica desta e de outras 
populações que, embora contribuam de forma marcada para a estrutura e 
importância da Mata, possuem uma Densidade Absoluta < 100. Atendendo a 
essa particularidade, para estas populações a representação gráfica é feita em 
número de indivíduos por hectare. 
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Figura 19. Distribuição de R. alaternus de acordo com a percentagem de pontos de 
ocorrência em cada zona da Mata  (valores em percentagem). 
 
Carvalho-cerquinho (Quercus faginea subp. broteroi) 

Q. faginea apresenta uma densidade populacional de cerca de 17 indivíduos 
por hectare. Estes indivíduos distribuem-se um pouco por toda a Mata embora 
bastante raros na zona E (fig. 21). A distribuição de frequência de classes de 
diâmetro evidencia uma população envelhecida, sendo que a maioria dos 
indivíduos na fase estabelecida possui um DAP superior a 19 cm (fig. 20).  

Esta espécie apresenta valores de regeneração bastante baixos que estão, 
inevitavelmente, a reflectir-se na estrutura da população. Este é um problema que 
advém das características ecológicas da espécie. Q. faginea é intolerante ao 
ensombramento, não apresentando regeneração natural nas matas (CORREIA, 
1998). A sua reprodução faz-se essencialmente por semente, embora, em 
situações raras, possa ocorrer por rebentos de raiz (ARROYO, 2002). Como as 
plântulas suportam apenas um ligeiro ensombramento (DE LA TORRE, 2001), 
verificam-se elevados níveis de mortalidade sobretudo em P1 e P2. 

Não se trata de um problema exclusivo da Mata do Bombarral, aliás, estamos 
perante uma situação em tudo idêntica à revelada nos estudos de CATARINO et 
al. (1982) realizados na Serra da Arrábida. Apesar de tudo a população adulta 
parece manter um bom potencial reprodutivo (no presente ano verifica-se a 
existência de um grande número de plântulas desta espécie, sobretudo por baixo 
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das copas). É possível que tenha existido alguma sob-avaliação durante a 
amostragem uma vez que os quadrados não abrangeram a periferia dos talhões, 
local mais propício à existência de alguma regeneração desta espécie em virtude 
das condições de luminosidade. A estrutura populacional reflecte precisamente 
esta dificuldade regenerativa da espécie. 

Apenas na zona E não se registou a ocorrência de Q. faginea onde deverá, 
portanto, ser mais raro ou mesmo não existir. Nas restantes zonas foram 
amostrados indivíduos desta espécie, particularmente na zona B (fig. 21). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Estudos demográficos realizados para as espécies com densidade absoluta < 
100. Os valores de K resultam dos estudos de regeneração (K = P1+P2+P3). 
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Figura 21. Distribuição de Q. faginea de acordo com a percentagem de pontos de 
ocorrência em cada zona da Mata  (valores em percentagem). 

 
Aroeira (Pistacia lentiscus) 

Pistacia lentiscus apresenta uma regeneração quase nula e a sua população em 
fase estabelecida está representada por relativamente poucos indivíduos (35 ind. / 
ha), vários deles com idade avançada. Isto apesar da sua facilidade em se 
propagar vegetativamente, através da produção abundante de rebentos de raiz 
(DE LA TORRE, 2001). Esta não é uma situação que esteja a favorecer 
significativamente a espécie na Mata do Bombarral, no entanto existem alguns 
exemplares que resultam de indivíduos que aparentemente morreram 
(envelhecimento e derrube da parte aérea) mas cujo vigor da raiz permitiu nova 
rebentação. 

Embora se revele pouco eficiente nesta Mata, a dispersão de sementes de P. 
lentiscus pelas aves é frequente. De acordo com BLONDEL & ARONSON 
(1999) o número de frutos ingeridos por pássaros pode chegar aos 100%. 

A espécie encontra-se um pouco por toda a Mata, sendo mais rara na zona A / 
talhão 1 (fig. 22).  

 
Zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris) 

A amostragem não registou plântulas ou juvenis relativamente a Olea 
europaea var. sylvestris. Esta espécie parece subsistir sobretudo à custa da sua 
conhecida longevidade e capacidade de se reproduzir vegetativamente. 

A população é extremamente reduzida. O valor resultante da amostragem 
(17,64 ind./ha) poderá mesmo estar um pouco inflacionado uma vez que a 
espécie se encontra praticamente restrita as zonas C e E possuindo, sobretudo na 
zona E, um número considerável de indivíduos (fig. 23). Tal situação terá levado 
a um número elevado de registos nesta zona, que acaba por não traduzir a 
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situação real da população no contexto geral da Mata. A população deverá estar 
estatisticamente sobre-avaliada. Efectivamente, surgem na amostra apenas 11 
indivíduos desta espécie o que a deixa bastante aquém do mínimo de 30 proposto 
por DIX (1961) para que a população se possa considerar razoavelmente 
amostrada. Neste sentido, o facto de a população se concentrar particularmente 
numa zona da Mata funcionará como agravante. 
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Figura 22. Distribuição de P. lentiscus de acordo com a percentagem de pontos de 
ocorrência em cada zona da Mata  (valores em percentagem). 
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Figura 23. Distribuição de O. europaea de acordo com a percentagem de pontos de 
ocorrência em cada zona da Mata  (valores em percentagem). 
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Contudo, apesar de pequena e envelhecida, é provável que a população se 
mantenha estável por muitos anos uma vez que, em qualquer idade, esta espécie 
tem a capacidade de produzir rebentos vigorosos (DE LA TORRE, 2001).  
 As restantes espécies estudadas apresentam valores de densidade extremamente 
baixos (inferiores a 10 indivíduos / ha), pelo que a amostragem dessas 
populações não será minimamente fiável. Duas dessas espécies (Ulmus minor e 
Fraxinus angustifolia) representam a influência atlântica numa Mata 
eminentemente mediterrânica, constituindo, por isso, um valor acrescentado que 
pode e deve ser acautelado. 

Destaque ainda para Robinia pseudoacacia, esta com uma população reduzida 
mas em franca expansão. Produz sementes abundantemente e é conhecida pela 
sua facilidade em originar rebentos de raiz a grande distância. Esta espécie é 
proveniente dos Estados Unidos, tendo chegado à Europa em 1601 onde se veio 
a naturalizar, nomeadamente, em bosques frescos e húmidos (GONZÁLEZ, 
2002). Contribui, portanto, para a diversidade da Mata mas deverá merecer 
alguma atenção. 

Finalmente, Buxus sempervirens, uma espécie sempre-verde do mediterrâneo 
que é característica deste tipo de bosques (GONZÁLEZ, 2002). Deverá merecer, 
portanto, alguma atenção uma vez que a sua população está claramente reduzida 
e os poucos indivíduos existentes (essencialmente na beira das ruas) são velhos, 
muitos deles em mau estado. 
 
Composição florística 
Riqueza específica 

Para efeitos da riqueza específica são consideradas todas as espécies 
identificadas dentro da área da Mata Municipal, excluindo os espaços 
ajardinados adjacentes. Foram identificados 85 taxa, distribuídos por 41 famílias 
botânicas (ANEXO). 

As famílias melhor representadas (fig. 24) são: Fabaceae (19%), Asteraceae 
(8%) e Poaceae (8%). As famílias Fagaceae, Geranaceae, Orchidaceae, Oleaceae, 
Poaceae, Rosaceae e Scrophulariaceae representam, cada uma delas, 3,5% dos 
taxa identificados. 

A fig. 25 representa o espectro fisionómico da vegetação da Mata de acordo 
com a classificação de RAUNKAIER (1934) para os vários tipos biológicos. 
Este sistema de classificação baseia-se na posição das gemas de renovo durante a 
estação desfavorável, em relação à superfície do solo ou da água. RAUNKAIER 
(1934) considera cinco tipos biológicos: terófitos (ciclo de vida anual), 
criptófitos (gemas de renovo abaixo do solo – geófitos- ou da água – hidrófitos), 
hemicriptófitos (gemas de renovo à superfície do solo ou da água), caméfitos 
(gemas de renovo acima do solo, até 50 cm) e fanerófitos (gemas de renovo 
acima dos 50 cm). 

Com os fanerófitos escandentes (Lonícera sp., Smilax aspera e Hedera helix) 
constituímos um grupo distinto - Lianas. 
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Figura 24. Famílias botânicas melhor representadas na Mata. As famílias representadas 
comportam 54% do total dos taxa identificados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25. Espectro fisionómico da vegetação da Mata em função da percentagem de tipos 
biológicos. 
 

Na figura 25 destacam-se os terófitos (38%), uma consequência do facto de 
terem sido consideradas todas as espécies incluindo as que ocorrem 
essencialmente na beira dos caminhos, associadas a uma maior intervenção 
humana (ruderais). A maioria dos terófitos são, efectivamente, espécies ruderais.  
  
Estádios fenológicos 

Para as principais espécies arbóreas e arbustivas foi efectuado o registo dos 
vários estádios fenológicos ao longo do ano (fig. 26). Com este registo 
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procuramos facilitar, em termos cronológicos, a planificação de visitas à Mata 
para observação e/ou estudo das várias fenofases. 

O período de frutificação representado não se refere exclusivamente àquele em 
que a maturação ocorre, mas a todo o período de tempo ao longo do qual decorre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26. Representação gráfica das diversas fases fenológicas (fenofases) para as 
principais árvores e arbustos. 
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ao processo de formação do fruto. A fase final do período de frutificação 
corresponderá, essa sim, à maturação. Nas espécies em que os frutos resultam da 
floração do ano anterior (Arbutus unedo e Q. coccifera) representa-se apenas a 
fase final da frutificação (desde pouco antes da maturação). 

O período correspondente à queda de folhas é assinalado apenas para Q. 
faginea. Para as restantes espécies, embora as folhas permaneçam na planta, 
regra geral, mais de um ano, existirá um período em que a queda das folhas mais 
velhas ocorrerá mais intensamente. Os registos efectuados não permitem, no 
entanto, definir esses períodos. 
 
Índices de diversidade 

Os índices determinados para cada talhão são apresentados conjuntamente na 
Tabela 9 de forma a facilitar uma análise comparativa.  
Tabela 9. Índices de diversidade em cada um dos talhões e alguns dados utilizados para o 
cálculo dos mesmos. Sα (diversidade α), Sα max (número de espécies no quadrado mais 
rico), Sγ (número total de espécies amostradas na totalidade dos talhões), Sβ (diversidade 
β), Het (heterogeneidade), H’ (índice de Shannon-Weiner), J (equitabilidade). 

  Talhões 
Índices 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Sα 3,04 2,36 2,57 2,50 2,50 2,43 4,36 1,21 1,26 1,77 2,97 
Sα max 7 4 4 4 5 5 7 3 4 4 5 
Sγ 14 5 5 7 10 10 13 4 7 7 14 
Sβ 0,78 0,53 0,49 0,64 0,75 0,76 0,66 0,70 0,82 0,75 0,79 
Het 1,30 0,69 0,56 0,60 1,00 1,06 0,60 1,47 2,17 1,26 0,68 
H' 2,37 2,13 1,34 2,31 2,68 2,36 2,36 1,92 2,14 2,05 2,79 
J 0,55 0,51 0,31 0,53 0,62 0,55 0,55 0,44 0,50 0,48 0,64 
 

A diversidade β (Sβ) é apresentada na tabela a título meramente indicativo 
uma vez que, como já vimos, representa as diferenças na composição específica 
entre áreas diferentes ou o grau de variação dessa composição ao longo de um 
gradiente (MULLER-DOMBOIS & ELLENBERG, 1974), podendo, neste 
aspecto, fornecer alguma informação acerca da homogeneidade de cada talhão. 
Este índice pode ser calculado para a Mata considerando os vários talhões como 
áreas de amostragem ou a totalidade dos 269 quadrados amostrados (Tabela 10). 
Em causa está apenas o conceito de habitat. No primeiro caso estaremos a 
considerar a Mata dividida em unidades bióticas menores (talhões) às quais 
poderemos chamar habitats, no segundo estaremos a considerá-la um único 
habitat. Numa situação ou noutra, os índices de Whittaker assumem valores 
diferentes. 

A diversidade α aumenta consideravelmente quando consideramos a existência 
de sub-unidades bióticas. Obrigatoriamente Sβ diminui, em consequência da 
variação do número de espécies entre os 11 talhões ser menor do que quando se 
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consideram os 269 quadrados. No entanto essa variação existe e situa-se a meio do 
intervalo de variação do índice (0 e 1). Existe, portanto, uma variação razoável de 
talhão para talhão. Aliás, a heterogeneidade (Het) apresenta um valor de 0,6, o 
que confirma a existência de diferenças na composição específica dos talhões. 

O índice de diversidade de Shannon-Weiner assume que todas as espécies de 
uma comunidade foram consideradas na amostra, o que dificilmente se verificará 
(KENT & COKER, 1996). Neste trabalho assume-se, à partida, que tal 
pressuposto não se verificou. A metodologia seguida determinou que a 
amostragem se realizasse essencialmente no interior dos talhões o que se 
consequenciou no facto de fora da amostra ter ficado a vegetação que se encontra 
ao longo das ruas, na periferia dos talhões. Estes são locais onde as condições 
ecológicas particulares permitem o aparecimento de espécies que dificilmente se 
encontrarão no interior dos talhões. Aliás, o número total de espécies 
considerado para o cálculo do índice foi de apenas 18. 

 
Tabela 10. Índices de diversidade calculados para a Mata considerando-a como um único 
habitat amostrado por 269 quadrados, e considerando cada talhão como um habitat 
distinto. 

 Unidades de amostragem 

Índices Quadrados Talhões 
Sα 2,78 8,73 
Sα max 7,00 14,00 
Sγ 20,00 20,00 
Sβ 0,86 0,56 
Het 1,52 0,60 
H' 2,70 2,70 

J 0,63 0,63 

 
Não obstante, considerámos importante a determinação deste índice 

precisamente por incluir dados relativos à abundância, contrariamente ao que se 
verificou com os restantes índices calculados. Assim, soma-se à relatividade que 
é habitualmente atribuída a este índice (a par dos restantes), alguma mais 
derivada do método de amostragem utilizado. No entanto, a amostragem 
decorreu em condições idênticas em todos os talhões, o que permitirá fazer 
algumas comparações, nomeadamente no que diz respeito à equitabilidade.  
 
Análise estrutural 
Espécies comuns 

A análise do número de espécies comuns aos vários talhões permite-nos ter 
uma ideia das semelhanças existentes entre eles em termos da composição 
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específica. A Tabela 11 põe em evidência a existência de composições 
específicas que variam, efectivamente, de talhão para talhão. 

 
Tabela 11.- Número de espécies comuns entre talhões. 

Talhões 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 14 - - - - - - - - - - 
2 4 5 - - - - - - - - - 
3 4 5 5 - - - - - - - - 
4 5 4 4 7 - - - - - - - 
5 8 5 5 7 10 - - - - - - 
6 9 5 5 6 8 10 - - - - - 
7 11 5 5 6 8 10 13 - - - - 
8 2 2 2 4 4 3 3 4 - - - 
9 5 4 5 6 7 6 6 4 7 - - 

10 4 5 4 5 6 5 5 3 5 7 - 
11 9 4 5 6 9 8 10 4 7 6 14 

 
 

Coeficiente de similaridade 
Uma forma de quantificar as semelhanças existentes entre os vários talhões é 

através do coeficiente de similaridade. Na Tabela 12 apresentam-se os valores do 
coeficiente de similaridade de Sorensen (SS).  

De acordo com o coeficiente de Sorensen, verificamos que entre os talhões que 
integram as zonas (Tabela 5), definidas apenas com base na proximidade 
geográfica, os valores de similaridade são superiores 66,5%. Apenas entre os 
talhões 8 e 9 (zona E) a similaridade é inferior a esse valor (54,5%). 
 
Tabela 12. Coeficiente de similaridade de Sorensen (Ss) 

Talhões 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 * - - - - - - - - - - 
2 42,1 - - - - - - - - - - 
3 42,1 100,0 - - - - - - - - - 
4 47,6 66,7 66,7 - - - - - - - - 
5 66,7 66,7 66,7 82,4 - - - - - - - 
6 75,0 66,7 66,7 70,6 80,0 - - - - - - 
7 81,5 55,6 55,6 60,0 69,6 87,0 - - - - - 
8 22,2 44,4 44,4 72,7 57,1 42,9 35,3 - - - - 
9 47,6 66,7 83,3 85,7 82,4 70,6 60,0 72,7 - - - 

10 38,1 83,3 66,7 71,4 70,6 58,8 50,0 54,5 71,4 - - 
11 64,3 42,1 52,6 57,1 75,0 66,7 74,1 44,4 66,7 57,1 * 

 



E. VILAÇA 

 

282 

Na zona C (Tabela 5), destaca-se a similaridade entre os talhões 2 e 3 que é de 
100%. Na zona D, os dois talhões que a constituem têm uma similaridade de 
87% e, na zona E, apesar de entre os talhões 8 e 10 existir uma similaridade de 
54,5%, os restantes valores estão acima de 70%. 

Na Mata, o maior contraste verifica-se entre os talhões 1 e 8, cuja similaridade 
é de apenas 22%. 
 
Índices de área foliar 

Os índices de área foliar (LAI) determinados para cada um dos talhões são 
apresentados na Tabela 13. Grosso modo, verifica-se uma variação entre 2,4 e 
3,4 bem visível na fig. 27. 

 
Tabela 13. Índice de área foliar (LAI) determinado para cada um dos talhões (m2 de 
folhagem / m2 de superfície de solo). EP = erro padrão. 

Talhão LAI ± EP  Talhão LAI ± EP 
1 3,09 ± 0,07  7 3,34 ± 0,08 
2 3,00 ± 0,09  8 2,67 ± 0,10 
3 2,84 ± 0,08  9 2,96 ± 0,09 
4 2,48 ± 0,11  10 2,59 ± 0,12 
5 2,65 ±  0,10  11 2,99 ± 0,11 
6 2,49 ± 0,12    

 
 

 
 
Figura 27. Representação gráfica da variação do Índice de área foliar. As letras H (H. 
helix), V (V. diformis) e T (T. fluminensis) representam a cobertura herbácea dominante 
(Tabela 14). 
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A Mata apresenta um valor médio de LAI de 2,83±0,1, verificando-se que os 
talhões 4, 5, 6, 8 e 10 apresentam valores inferiores enquanto os talhões 1, 2, 7, 9 
e 11 se encontram acima do valor médio. Este valores permitem-nos inferir que 
os estratos do sub-bosque destes últimos talhões poderão ser mais ensombrados e 
com valores de humidade mais elevados, originando condições microclimáticas 
distintas. Alguns destes talhões (1, 7 e 11) destacam-se também por uma maior 
diversidade (H’), maior número médio de espécies por quadrado (Sα) e por 
talhão (Sγ) (Tabela 9). Estes talhões apresentam também diferenças em termos 
do número de árvores e arbustos, nomeadamente 7 e 11, cujos valores de 
densidade são os mais elevados (Tabela 7). 

 
Cobertura 

Apesar da heterogeneidade verificada em todos os talhões (especialmente nos 
de maior dimensão) em termos da cobertura de espécies herbáceas perenes ao 
nível do solo, onde se observam áreas de cobertura muito próximas de 100%, a 
par de outras bastante menos densas (geralmente de menor dimensão), 
procurámos estimar a cobertura de cada talhão.  

As espécies herbáceas perenes mais representativas na Mata são a Hedera 
helix, Vinca diformis, Tradescantia fluminensis e Ruscus aculeatus que, nalguns 
talhões, podem atingir uma cobertura próxima de 100%. Em qualquer dos 
talhões verificou-se que existe sempre uma espécie dominante em termos de 
cobertura, embora, em alguns casos, exista pelo menos uma segunda espécie 
com cobertura significativa. Tendo em mente que a estimativa da cobertura 
através da escala de Braun-Blanquet ou de qualquer outra, tem sempre um grau 
de erro associado (KENT & COKER 1996), na Tabela 14 apresentam-se os 
valores estimados, por espécie, para cada talhão. 

 
Tabela 14. Cobertura de cada talhão segundo a escala de Braun-Blanquet  + (<1%); 1 (1-
5%); 2 (6-25%); 3 (26-50%); 4 (51-75%) e 5 (76-100%). 

Zona Talhão Hedera helix Vinca diformis Tradescantia 
fluminensis 

Ruscus 
aculeatus 

A 1 4 + + 2 
C 2 5 2 1 + 
C 3 2 4 1 1 
C 4 1 5 2 + 
C 5 1 5 2 + 
D 6 3 4 + 1 
D 7 4 1 + 2 
E 8 + + 5 + 
E 9 + + 5 + 
E 10 + 4 4 1 
B 11 4 1 + 2 
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A cobertura destas espécies herbáceas ao nível do solo pode representar um 
papel muito importante na diversidade de espécies herbáceas e na regeneração de 
espécies arbóreas e arbustivas. Os talhões com maior cobertura de Tradescantia 
(> 75%) (talhões 8, 9 e 10) (Tabela 14) são os que apresentam menor diversidade 
de Shannon (H’) (Tabela 9), por outro lado, os talhões com maior cobertura de 
Ruscus aculeatus (<25%) e maior cobertura de Hedera helix (>75%) (talhões 1, 
7 e 11) estão associados a uma maior biodiversidade (H’), maior  número médio 
de espécies por quadrado (Sα) e por talhão (Sγ). 
 
Regeneração das espécies 

A regeneração das principais espécies arbóreas e arbustivas ocorre, de acordo 
com a espécie, em zonas específicas da mata (por vezes, por ser o único local 
onde a espécie ocorre), predominantemente numa determinada zona ou de forma 
generalizada (Tabela 15). Por exemplo Viburnum tinus e Arbutus unedo 
apresentam regeneração nos talhões 1, 6 e 7, enquanto Pistacia lentiscus e 
Fraxinus angustifolia apresentam regeneração apenas no talhão 2. A zona E 
(correspondente aos talhões 8, 9 e 10) apresenta menor regeneração, quer em 
número de indivíduos quer em número de espécies, verificando-se apenas a 
regeneração de Q. coccifera, P. latifolia e L. nobilis. Estes talhões, por sua vez, 
estão associados à maior cobertura de Tradescantia,  verificando-se também aqui 
a menor diversidade. 

 
Tabela 15- Regeneração, por zonas, de cada uma das espécies. Número de jovens plantas 
(P1+P2+P3) por cada 100 m2. 

 A B C D E 

 Arbutus unedo 51 0 0 92 0 
Fraxinus angustifolia 0 90 0 0 0 
Laurus nobilis 1851 748 533 2295 359 
Phillyrea latifolia 257 206 75 308 7 
Pistacia lentiscus 0 13 0 0 0 
Quercus coccifera 331 13 217 289 149 
Quercus faginea 11 13 8 13 0 
Quercus suber 143 103 0 79 0 
Rhamnus alaternus 11 13 8 0 0 

Viburnum tinus 217 0 0 367 0 

Total  2874 1200 842 3443 515  
 
Análise sectorial 

Os vários parâmetros estudados revelaram que existem, efectivamente, 
diferenças entre os 11 talhões que constituem a Mata. Convém portanto fazer 
uma análise sectorial que permita ter uma ideia mais clara da sua situação. No 
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entanto, alguns problemas se colocam a essa análise, nomeadamente a diferença 
mais visível entre eles – a dimensão. Este factor foi determinante para a 
amostragem efectuada pelo método dos quadrantes, sendo que em vários talhões 
não foi possível efectuar um número mínimo de pontos de amostragem que 
garantissem alguma fiabilidade dos resultados parciais. Surge aqui a necessidade 
de agrupar talhões por zonas, de forma a obter amostras sectoriais significativas, 
correspondendo alguns sectores (zonas) a talhões individuais (fig.6 e 8). 

Por outro lado, a forma de garantir alguma continuidade das zonas estabelecidas 
seria agrupar talhões de acordo com a sua proximidade, o que implica a 
possibilidade de associação de talhões com características bastante diferentes e, 
portanto, grande heterogeneidade das zonas. Procuraremos, por conseguinte, fazer 
simultaneamente uma análise por zonas e, sempre que possível, por talhões. 

As zonas A e B não colocam qualquer problema uma vez que correspondem a 
um único talhão, respectivamente os talhões 1 e 11. A zona D é constituída pelos 
talhões 6 e 7. Relativamente ao primeiro não faremos análise isolada da densi-
dade e dominância uma vez que a sua dimensão apenas permitiu a realização de 
14 pontos de amostragem, essa análise será efectuada em relação ao nº 7. 

A zona C é constituída por quatro talhões, nenhum deles com o número 
mínimo de 20 pontos de amostragem (MULLER-DOMBOIS & ELLENBERG, 
1974). Neste caso consideraremos apenas a zona, com referência específica, 
sempre que possível, aos talhões. 

A zona E é constituída pelos talhões 8, 9 e 10, sendo que os dois últimos são 
passíveis de análise individual. A análise relativa à regeneração considerará 
sempre as zonas e, sempre que nos pareça relevante, apresentaremos dados 
relativos ao talhão, independentemente da sua dimensão.  

Finalmente, referir-nos-emos a valores absolutos de densidade apenas quando 
a área em causa se aproximar de 1 ha. Para áreas mais pequenas apresentaremos 
os valores relativos. É um facto que matematicamente não existe qualquer 
diferença, no entanto, em nosso entender, para áreas pequenas, os valores 
percentuais tornam-se mais inteligíveis uma vez que os valores absolutos surgem 
em indiv./ha. 
 
Zona A 
TALHÃO 1 

O talhão 1 (correspondente à totalidade da zona A) é o maior talhão da Mata 
Municipal, com uma área de cerca de 1 ha. Na intervenção de 1997/98 sofreu um 
corte de vegetação considerável (fig. 28), tendo a população de L. nobilis 
constituído o principal alvo. A inexistência de intervenções posteriores tem 
permitido que a vegetação recupere gradualmente a sua fisionomia. 
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Figura 28. Aspecto do talhão nº1 em 1997 (A). Janeiro de1998, após a intervenção (B). 

O número de pontos de amostragem realizados neste talhão permitem-nos 
tratá-lo isoladamente. Assim, nos estratos arbóreo e arbustivo, as espécies mais 
abundantes são P. latifolia (522 ind. /ha), Q. coccifera (343 ind. /ha) e L. nobilis 
(323 ind. /ha). Bastante bem representados estão ainda Q. suber (218 ind. /ha), V. 
tinus (191 ind. /ha) e A. unedo (165 ind. /ha). 

Dos 1848 ind./ha existentes nesta zona, em termos de dominância relativa Q. 
suber assume a primeira posição com 73,5%, seguido de A. unedo com 10,2%. A 
maior parte dos indivíduos de Q. suber possui, portanto, porte bastante 
considerável (DAP médio = 60 cm), assim como A. unedo (DAP médio =25,4 
cm). Nesta zona regista-se o menor valor de DAP (médio) para P. latifolia (8,6 
cm) e L. nobilis (11 cm), contrariamente ao que acontece com A. unedo que 
regista aqui o valor mais elevado de DAP (médio). 

Tendo em consideração o intervalo de variação do índice de área foliar na 
Mata, dir-se-á que este talhão apresenta um valor acima da média (fig. 27). A 
luminosidade ao nível do solo (fig. 29 A) permite, em alguns locais, a rege-
neração de Q. faginea apesar de os indivíduos adultos desta espécie não serem 
frequentes no talhão 1. Efectivamente, várias espécies apresentam aqui elevadas 
taxas relativas de regeneração (Por comparação com as restantes zonas da Mata), 
com especial destaque para Q. suber, V. tinus e R. alaternus (Tabela 15). 

Ao nível do sub-bosque é frequente encontrar-se duas espécies escandentes 
típicas dos bosques mediterrânicos (que ocorrem um pouco por toda a Mata) 
Rubia peregrina e Tamus communis. Também neste talhão se encontram, quase 
em exclusivo, Cephalanthera longifolia e Orobanche sp.. O valor mais alto para 
o índice de diversidade α verificou-se precisamente neste talhão, embora com 
uma heterogeneidade (Het) de 1,3; registando também o segundo valor mais alto 
para o índice de diversidade  de Shannon-Weiner (H’) (Tabela 9). 

O solo deste talhão é coberto essencialmente por H. helix e Ruscus aculeatus 
(Tabela 14). 

A B 
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Figura 29. (A) Aspecto geral dos talhões 1(A) e 11 (B).  
 
Zona B 
TALHÃO 11 

O talhão 11 (fig. 29 B) - único desta zona - possui uma dimensão de cerca de 
0,6 ha que permitiu a execução de 30 pontos de amostragem. Como tal, torna-se 
viável o seu tratamento isolado. 

Apesar de bastante intervencionado em 1997/98, é dos poucos talhões onde se 
tem verificado uma intervenção continuada ao longo do tempo, embora com 
operações de pouca envergadura que consistem no corte de jovens plantas de L. 
nobilis com recurso a uma máquina de fio cortante.  

O corte intenso de vegetação, sofrido essencialmente no sub-bosque, causa a 
sensação de ser um dos talhões com maior luminosidade ao nível do solo. Na 
realidade, apresenta um índice de área foliar de 2,99, portanto, acima da média 
da Mata que é de 2,83. 

A zona B tem uma densidade total de 1538 ind. / ha. Em termos de densidade 
relativa, as espécies mais representadas são P. latifolia (52,9%) e Q. suber 
(10,6%), seguidas de Q. coccifera (8,9%). Relativamente à dominância o 
protagonismo pertence a Q. suber com 62 %, seguida de P. latifolia com 21%. 
Registou-se nesta zona o valor médio mais elevado de DAP para L. nobilis (15,5 
cm). 

Relativamente à regeneração, este talhão alberga a totalidade daquela que foi 
registada para P. lentiscus e F. angustifolia. Pelo contrário, regista-se a ausência 
de regeneração de A. unedo e bastante reduzida de Q. coccifera (apenas 0,7% da 
regeneração registada para a espécie). 

H. helix domina a cobertura do talhão, apesar de R. aculeatus assumir, neste 
talhão, uma abundância significativa tal como no talhão 1 (Tabela 14). 

Registámos aqui o valor mais alto para o índice de diversidade de Shannon-
Weiner (H’) e o segundo valor mais elevado do índice de diversidade α, com 
uma heterogeneidade (Het) de 0,68  (Tabela 9).  
 
 

A B 
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Zona C 
A zona C é constituída por 4 talhões (números 2, 3, 4 e 5) (fig. 6 e 8) que 

perfazem uma área de pouco mais de 1 ha. Nenhum cumpre o critério de 
validade da amostragem de 20 pontos (mínimo), pelo que não serão motivo de 
análise individual. Embora a sua agregação tenha resultado apenas da 
proximidade geográfica, o coeficiente de similaridade de Sorensen (Ss) entre 
cada um deles nunca é inferior a 66,7%. Neste contexto, destacam-se a 
similaridade entre os talhões 2 e 3 (100%) e entre os talhões 4 e 5 (82,4%) 
(Tabela 12). 

   
Figura 30. Aspecto geral dos talhões 2 (A) e 3 (B). 
 

Relativamente aos estratos arbóreo e arbustivo, nesta zona destacam-se pela 
densidade P. latifolia (398 ind. /ha), L. nobilis (304 ind. /ha), Q. coccifera (229 
ind. /ha) e A. unedo (74 ind. /ha). Em termos de dominância volta a destacar-se 
Q. suber (36%) com um DAP médio de 74,9 cm, seguido de P. latifolia (22%) e 
Q. coccifera (13%). Com valores de dominância da ordem dos 10% surgem A. 
unedo e Q. faginea (DAP médio = 55,2 cm). A zona C é aquela que apresenta 
menor densidade total (1207 ind./ha).   

Como tivemos oportunidade de concluir das análises anteriormente efectuadas, 
os valores de cobertura ao nível do solo das espécies herbáceas bem como da 
espécie dominante são determinantes para a regeneração. Atendendo a que este 
parâmetro varia bastante entre os quatro talhões (embora idêntico entre os 
talhões 4 e 5), a análise da regeneração relativamente à zona terá este aspecto em 
consideração. 

A B 
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Figura 31. Aspectos gerais dos talhões 4 (A) e 5 (B). 

Enquanto no talhão 2 se verifica uma intensa cobertura de H. helix e, em parte, 
de V. diformis, no talhão 3 a situação inverte-se. Os talhões 4 e 5 são claramente 
dominados por V. diformis. Em qualquer dos talhões, L. nobilis apresenta uma 
regeneração considerável, provavelmente por rebentação, demonstrando mais 
uma vez a sua capacidade competitiva. Relativamente a esta espécie, no talhão 2, 
foram contabilizadas 291 plantas por cada 100 m2; 800 plantas / 100 m2 nos 
talhões 3 e 4, e 400 plantas / 100 m2 no talhão 5. Particularmente interessante é a 
regeneração verificada neste talhão para Q. faginea e R. alaternus (22 plantas / 
100 m2), embora a reduzida dimensão dos talhões em causa imponha alguma 
relatividade na análise dos valores. 

Portanto, apenas cinco espécies apresentam regeneração nesta zona (Tabela 
15), destacando-se L. nobilis, P. latifolia e Q. coccifera. Atendendo aos valores 
anteriormente referidos para a densidade de P. latifolia na zona C, esta espécie 
apresenta uma regeneração relativamente reduzida. Por outro lado, esta é uma 
das 3 zonas onde R. alaternus apresenta regeneração, embora se tenha registado 
exclusivamente no talhão 5 (ver anexo II – amostragem pelo método dos 
quadrados: regeneração por talhões). 

No que concerne ao índice de área foliar (LAI), cada um dos talhões apresenta 
um valor diferente, sendo que os talhões 2 e 3 apresentam valores acima da 
média da Mata e os talhões 4 e 5 apresentam valores abaixo da Média (fig. 27). 
 
Zona D 

Com uma área total de cerca de 0,7 ha, a zona D é constituída pelos talhões 6 e 
7. O seu coeficiente de similaridade de Sorensen (Tabela 12) é de 87%. 
Aparentemente, estamos na presença de dois talhões bastante semelhantes do 
ponto de vista específico e definitivamente próximos do ponto de vista 
geográfico. 

Nesta zona foi calculada uma densidade de 2700 ind. /ha, onde predomina Q. 
coccifera com uma densidade relativa de 25%, seguida de P. latifolia (21%), V. 
tinus (17%) e A. unedo (12%). O maior valor de dominância relativa pertence a Q. 
suber (27%), seguido de A. unedo (25%), Q. coccifera (17%) e P. latifolia (12%). 

A B 
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A zona D é aquela onde se verifica maior regeneração de A. unedo, V. tinus, P. 
latifolia e L. nobilis. Apenas R. alaternus e P. lentiscus não apresentam 
regeneração nesta zona (Tabela 15). 
 
TALHÃO 7 

Quando tratamos isoladamente o talhão 7 (fig. 32 A) mantém-se Q. coccifera 
com o maior número de indivíduos (densidade = 29%), logo seguido de V. tinus 
(21%), P. latifolia (17%) e A. unedo (13%). A espécie dominante passa a ser A. 
unedo com 30%, seguido de Q. suber com 26% e Q. coccifera com 20%. A 
dominância de P. latifolia cai para os 9%. De facto, do isolamento do talhão 7 
sobressai um acréscimo na dominância de A. unedo, o que acontece 
essencialmente à custa de P. latifolia e põe em evidência o porte da maioria dos 
indivíduos de A. unedo (DAP médio = 20 cm). 

A dominância de A. unedo, considerando as características da sua folhagem 
(DE LA TORRE, 2001), deverá encontrar-se directamente relacionada com o 
índice de área foliar registado. Efectivamente, verificou-se neste talhão o valor 
mais elevado de LAI (3,34). A distribuição preferencial de A. unedo (fig. 12) nas 
zonas A e D (esta última maioritariamente constituída pelo talhão 7) parece estar 
associada a valores de LAI elevados verificados nestas duas zonas (fig. 27). 

Uma menor luminosidade ao nível do solo parece não constituir factor 
limitante para H. helix e R. aculeatus que apresentam coberturas significativas 
neste talhão (Tabela 14). Aliás, as espécies com alguma tolerância ao 
ensombramento acabam por beneficiar do ambiente mais fresco e húmido criado 
pelas copas dos medronheiros (DE LA TORRE, 2001). Prova disso, é o índice de 
diversidade α de 4,36 (o valor mais elevado) com uma heterogeneidade (Het) de 
apenas 0,6. O Índice de diversidade de Shannon-Weiner (H’) encontra-se 
também entre os mais elevados da Mata (Tabela 9). 

 

     
 
Figura 32. (A) Aspecto do talhão 7. Destaca-se a cobertura elevada de Hedera helix ao 
nível do solo. (B) Talhão 6 - local em que a cobertura do solo é dominada por V. diformis; 
(C) local em que a cobertura é dominada por H. helix. 

A B C 
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Apesar de a cobertura do solo por H. helix rondar os 70% (Tabela 14) verifica-
se uma abundante regeneração de L. nobilis (jovens plantas em 44 dos 47 
quadrados de amostragem) e V. tinus (em cerca de metade dos quadrados). 

O maior valor de similaridade deste talhão (Tabela 12) verifica-se em relação 
ao talhão nº6 (fig. 32). 
 
Zona E 

A zona E é constituída pelos talhões 8, 9 e 10 (fig. 6 e 8), os quais perfazem 
uma área de cerca de 0,8 ha (Figura 33). O segundo e o terceiro são passíveis de 
análise individual, uma vez que aí se realizaram, respectivamente, 23 e 22 pontos 
de amostragem (Tabela 4). 

 
Figura 33. Aspecto geral dos talhões 8 e 9 (zona E) onde se destaca o denso manto de T. 
fluminensis. 

 
Esta zona é claramente dominada por P. latifolia com uma densidade de 660 

ind. /ha, seguida de Q. coccifera (204 ind. /ha) e L. nobilis (168 ind. /ha). O 
maior valor de dominância pertence igualmente a P. latifolia (50%). Esta é a 
zona onde Q. suber apresenta a menor dominância (20%), seguida de Q. 
coccifera (11%) e L. nobilis (5%). 

Registaram-se na zona E os valores médios mais elevados para o DAP de P. 
latifolia (22,8 cm) e Q. coccifera (19,5 cm). 

Outra das várias particularidades da zona E prende-se com a regeneração. 
Apenas Q. coccifera, L. nobilis e P. latifolia apresentam regeneração (Tabela 
15). A última com valores extremamente baixos atendendo à sua importância 
nesta zona. Um problema que advém, muito provavelmente, da cobertura 
excessiva de Tradescantia fluminensis e Vinca diformis que se aproxima de 
100%. Facto confirmado pelos valores dos índices de diversidade verificados 
para qualquer um dos talhões incluídos nesta zona e que são, de facto, os mais 
baixos de toda a Mata (Tabela 9). Isto, apesar desta ser a única zona onde se 
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registaram ocorrências de Ulmus minor e Myoporum tenuifolium (embora 
representados por um reduzido número de indivíduos) e de 9 dos 11 exemplares 
de O. europaea var. sylvestris amostrados em toda a Mata.  

Nos talhões que constituem a zona E não são habituais intervenções. A escassa 
regeneração mantém o sub-bosque dominado por uma única espécie (T. 
fluminensis e/ou V. diformis), sendo que esta não ultrapassa os 50 cm de altura. 
A invasora (TAVARES, 1961) funciona, portanto, como um regulador natural 
que, aos olhos do senso comum, configura a situação ideal, uma vez que diminui 
a necessidade de intervenções frequentes. Os talhões 8 e 9 não foram alvo da 
intervenção de 1997/98. 
 
TALHÃO 9 

À semelhança da zona em que está inserido, este talhão é claramente dominada 
por P. latifolia  (densidade relativa de 56% e uma dominância de 76%). Q. 
coccifera é a segunda espécie mais representada (densidade relativa de 16% e 
uma dominância 17%), seguida de P. lentiscus (densidade relativa de 9% e uma 
dominância de 2%). 

O talhão 9 (fig. 34 B) é marcado pela cobertura de Tradescantia fluminensis, 
característica que partilha com o talhão 8. Mais de 90% do solo encontra-se 
coberto por esta espécie. Em tais condições torna-se praticamente impossível a 
ocorrência de regeneração das espécies arbóreas e arbustivas. Apenas 
esporadicamente se encontram alguns juvenis de Q. coccifera e L. nobilis. Estas 
jovens plantas serão provavelmente rebentos; apenas como tal serão 
suficientemente competitivos para poderem vingar. 

Tradescantia fluminensis, vulgarmente conhecida por erva-da-fortuna, é, 
segundo TAVARES (1961), uma espécie exótica proveniente da América do sul, 
com grande facilidade de propagação, ocorrendo essencialmente por regeneração 
vegetativa. Depois de introduzida atinge muito rapidamente um desenvolvimento 
exuberante (fig. 34), causando sérios prejuízos à vegetação autóctone. 

O índice de diversidade α deste talhão é o segundo mais baixo da Mata, logo a 
seguir ao talhão 8. Relativamente ao índice de Shannon-Weiner (H’) apresenta 
um dos valores mais baixos observados na Mata (Tabela 9).  

O índice de área foliar (LAI) medido para este talhão encontra-se ligeiramente 
acima do valor médio da Mata (Figura 27). A sua maior similaridade verifica-se 
em relação ao talhão 4, relativamente ao qual apresenta um coeficiente de 
Sorensen de 85,7. 
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Figura 34. (A) Pormenor da cobertura assumida por T. fluminensis no talhão 8; (B) Talhão 9. 
 
TALHÃO 10 

No talhão 10 assiste-se a uma diminuição relativa da densidade de P. latifolia 
(52%), seguida de Q. coccifera (17%) e L. nobilis (12%). Os valores de 
dominância mais elevados pertencem a duas espécies, P. latifolia e Q. suber, 
ambos com 40%. Mais uma vez Q. suber impõe o seu domínio pelo porte (DAP 
médio = 53,6 cm). Note-se que neste talhão foram amostrados 42 Adernos ( 
densidade absoluta = 703 ind. /ha) e apenas 5 sobreiros (densidade absoluta = 84 
ind. /ha). 

   
Figura 35. Talhão 10. (A) aspecto geral. (B) Aspecto do solo; nos espaços abertos pelas 
plantas de V. diformis que secaram não surge qualquer outro tipo de vegetação. 

À semelhança do talhão 9 assiste-se a uma cobertura intensa de T. fluminensis 
que, no entanto, reparte o espaço com Vinca diformis. Não obstante, os 
problemas de regeneração neste talhão esbatem-se ligeiramente por comparação 
com o anterior. Nas áreas cobertas por Vinca diformis é possível a existência de 
alguma regeneração uma vez que a planta seca durante o verão, diminuindo a sua 
cobertura. Apesar disso, o emaranhado de plantas secas (fig. 35 B) dificulta, de 
alguma forma, a sobrevivência de plântulas. Nestas condições apenas registámos 
regeneração de L. nobilis, embora mais abundante que no talhão 9 (564 plantas 
por cada 100 m2, contra 226 plantas / 100 m2 no talhão 9). 

A B 
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Dos três talhões da zona E este é o que apresenta o valor mais elevado de 
diversidade, embora, relativamente ao índice de Shannon-Weiner (H’), se situe 
ligeiramente abaixo do talhão 9, relativamente ao qual se verificou possuir o 
maior coeficiente de similaridade a par do talhão 4 (Tabela 9). 

Esta divisão em 5 zonas permitiu definir, com alguma clareza, duas grandes 
áreas em termos ecológicos: 
 

1) uma área a Sul (zonas A, B e D), marcada por elevados índices de 
diversidade α, pela delimitação do território preferencial de A. unedo 
(zonas A e D) e pela cobertura (ao nível do solo) claramente dominada 
essencialmente por H. helix apesar de, em algumas situações, R. 
aculeatus assumir alguma importância; 

2) uma área a Norte, marcada pelo domínio de P. latifolia, baixos índices 
de diversidade e cobertura dominada por T. fluminensis e/ou V. 
diformis, as quais limitam drasticamente a regeneração das espécies 
arbóreas e arbustivas. Apenas nesta área se encontra Olea europaea var. 
sylvestris. 

 

Em ambas as áreas é notória a idade avançada dos exemplares de Q. suber, 
quase sempre em minoria mas, também quase sempre, dominantes em termos de 
área basal. Também é notório o envelhecimento da população de Q. faginea, cuja 
população é constituída, essencialmente, por indivíduos de grande porte, com 
vigor mas sem sucesso regenerativo. 
 
CONCLUSÕES 

As implicações práticas do conhecimento da situação real das principais 
populações vegetais da Mata Municipal dependerão, certamente, dos objectivos 
que para ela se delinearem em termos de gestão. 

Como já anteriormente defendemos, o objectivo “conservação da diversidade 
biológica” deverá prevalecer em qualquer situação, o que implicará uma 
tentativa de restabelecer, na medida do possível, o equilíbrio de algumas 
populações.  

Neste âmbito, a maioria dos problemas detectados prendem-se com a 
regeneração natural de algumas espécies, facto que se traduz, em termos da 
estrutura populacional, num escasso número de indivíduos nas classes mais 
jovens. Provavelmente esta será uma consequência da evolução natural da Mata, 
que apresenta populações claramente equilibradas próprias do clímax, por 
oposição a outras que, outrora dominantes, não encontram agora as condições 
necessárias à sua perpetuação, ficando dependentes de alguma intervenção 
antrópica e até mesmo de algum apoio artificial à sua regeneração. 

Depois da intervenção de 1997/98, seria de esperar um incremento na 
regeneração de algumas espécies. Embora não possamos contabilizar essa 
diferença, podemos constatar, em alguns casos, a quase total ausência de 
indivíduos com 5, 6 ou 7 anos como seria de esperar. Nestas condições, somos 
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levados a querer que só um apoio efectivo à regeneração poderá assegurar a 
presença significativa de algumas espécies na Mata. 

Neste âmbito, as espécies que, em nosso entender, exigem alguma atenção 
particular são as seguintes: 
 

Q. suber: o tutoramento de alguns indivíduos jovens poderá revelar-se 
suficiente. Devem ser escolhidos locais onde estes tenham possibilidades de 
vingar e seleccionados indivíduos entre os que ocorrem espontaneamente. A 
situação particular desta população impõe apenas a necessidade de aumentar 
ligeiramente o número de indivíduos jovens que possam ser recrutados quando 
se verificar a queda de um indivíduo velho. A longevidade desta espécie atinge 
as várias centenas de anos e os exemplares maiores possuem projecções de copa 
com áreas enormes. OLIVEIRA & FABIÃO (1981) fazem referência, no talhão 
nº 1, a alguns sobreiros cujas copas apresentam diâmetro superior a 20 metros. A 
abertura de uma clareira só dará lugar a um novo sobreiro se este estiver já 
devidamente estabelecido, caso contrário, o espaço será ocupado por espécies de 
crescimento mais rápido. 

 
Q. faginea: Esta população exige uma atenção especial, uma vez que o número 

de indivíduos adultos é, também ele, relativamente reduzido. Em alguns locais 
da Mata podem encontrar-se jovens carvalhos completamente envolvidos por 
vegetação diversa. Estes indivíduos, alguns com mais de 3 anos, deverão 
merecer um cuidado especial, de forma a favorecer o seu desenvolvimento 
através de uma redução da competição com as restantes espécies. Não obstante, 
verifica-se que a maioria dos exemplares adultos produzem sementes 
abundantemente e que, atendendo à quantidade de plântulas observadas por 
baixo das copas, muitas dessas sementes são, efectivamente, viáveis, não se 
verificando um estabelecimento posterior destas plântulas 

Aponta-se como estratégia a realização de sementeiras em viveiros e após 
maturidade das plantas a sua plantação estratégica em locais da Mata onde a 
luminosidade permita o seu desenvolvimento. Os locais próximos dos caminhos, 
nomeadamente na periferia da Mata, podem apresentar as condições ideais para o 
seu desenvolvimento. Esta é uma medida que, de certa forma, contraria a 
tendência natural verificada em outros locais do país para o quase 
desaparecimento da espécie em bosques muito ensombrados. Uma situação que 
resulta da intolerância desta espécie ao ensombramento (CATARINO et al., 
1982; CORREIA, 1998). 

 
Pistacia lentiscus: encontra-se com alguma facilidade nas zonas periféricas da 

Mata, o que leva a crer que tem preferência por locais menos ensombrados. As 
novas plantas provenientes de viveiros, deverão ser estrategicamente colocadas 
em locais próximos das ruas ou em clareiras. 
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Olea europaea var. sylvestris: a situação da população de zambujeiro sugere, 
quando muito, alguma propagação vegetativa que, aliás, a espécie já faz 
naturalmente. Nos indivíduos existentes não observámos frutificação ou 
floração. No entanto, ainda que esta aconteça esporadicamente, como a 
população se encontra confinada às zonas E e C (fig. 8), onde (sobretudo nos 
talhões 8 e 9) a cobertura de Tradescantia fluminensis se aproxima de 100% 
(Tabela 14), a germinação de eventuais sementes estaria comprometida. A 
remoção manual de uma parte desta cobertura poderá favorecer a regeneração de 
O. europaea var. sylvestris e de outras espécies podendo, inclusivamente, 
proporcionar o aparecimento espontâneo de novas espécies. 

A longevidade característica da espécie garantirá a estabilidade da população e 
a facilidade com que produz rebentos vigorosos (GONZÁLEZ, 2002) deverá 
assegurar alguma renovação.  

 
Relativamente ao medronheiro, apesar de a população evidenciar algum 

envelhecimento, consideramos não existirem motivos de preocupação. A 
população é constituída por um grande número de indivíduos, a produção de 
sementes é abundante e a propagação vegetativa vai assegurando alguma 
renovação. De facto, parece existir alguma dificuldade ao nível do 
estabelecimento dos juvenis, verificando-se uma elevada mortalidade entre estes. 
Algumas medidas de apoio a plântulas ou jovens plantas, preferencialmente 
originadas por reprodução sexuada, além de favorecer o equilíbrio da população 
fomentará a variabilidade genética. 

Encontramos na Mata espécies representadas por um número restrito de 
indivíduos. São o caso de Buxus sempervirens, Ulmus minor, Fraxinus 
angustifolia e Myoporum tenuifolium. Relativamente a estas espécies, 
nomeadamente a primeira, o facto de estar representada por vários indivíduos de 
idade avançada dá-nos a indicação de que a espécie estará a desaparecer, apesar 
de a sua longevidade lhe assegurar que continuará a estar presente na Mata 
durante muitos anos. A espécie parece ter preferência pelas condições existentes 
entre os talhões 1 e 7, na beira do caminho mas em locais ensombrados. 
Estamos, portanto, perante uma espécie que poderá ser utilizada na colonização 
de alguns dos espaços actualmente destinados a pavilhões durante a realização de 
certames. As restantes espécies, à excepção de M. tenuifolium, representam na 
Mata do Bombarral a influência atlântica. Como tal, serão dignos de alguns 
cuidados, não no sentido de aumentar significativamente o número de efectivos 
mas, pelo menos, de o manter. Estas espécies apresentam a vantagem de se 
despirem completamente durante o Outono o que abre caminho a uma maior 
diversidade no sub-bosque. 

Finalmente, decorrente da análise possível à estrutura populacional de L. 
nobilis, é o facto de a intervenção de 1997 /98 ter provocado um desequilíbrio na 
população. Este desequilíbrio corresponde a um número de indivíduos 
relativamente baixo nas classes 1 a 5 e 5 a 8 cm de DAP, que , teoricamente, terá 
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consequências nas restantes classes a longo termo. Não obstante, a regeneração 
evidenciada por L. nobilis leva a crer que a população se restabelecerá 
rapidamente uma vez que é tolerante ao ensombramento que se verifica nestas 
Matas. O corte sistemático dos rebentos parece favorecer a diversidade (como 
acontece no talhão 11), no entanto, deverá ser feito de forma cuidada, uma vez 
que actualmente muitas plântulas de diversas espécies acabam por ser 
sacrificadas. Será, pois, necessário clarificar até que ponto as técnicas de 
controlo da regeneração de L. nobilis não estarão a afectar negativamente outras 
espécies. O pisoteio e o corte indiscriminado poderão constituir factores 
negativos facilmente identificáveis. 
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ANEXO I 

Elenco florístico 

Família Espécie Tipo biol. Nome comum 

ANACARDIACEAE Pistacia lentiscus L. Fanerófito Aroeira 

APIACEAE Torilis arvensis (Huds.) 
Link. Terófito Salsinha 

APOCYNACEAE Vinca difformis Pourr. Caméfito Congossa 

ARACEAE Arum italicum Mill. Geófito Jarro-dos-campo 

ARALIACEAE  
Hedera helix L. subsp. 
canariensis (Willd.) 
Coutinho 

Liana Hera 

ARISTOLOCHIACEAE Aristolochia paucinercis 
Pomel Geófito Aristolóquia 

ASPARAGACEAE Asparagus sp. Geófito Espargo 

ASPLENIACEAE Asplenium Onopteris L. Hemicriptófito Avenca-negra 

ASTERACEAE Andryala sp. Terófito  

 Bellis perenis L. Hemicriptófito Margarida 

 Crepis sp. Terófito  

 Erigeron karvinskianus 
DC. Caméfito Floricos 

 Sonchus asper (L.) Hill Terófito Serralha-áspera 

 Sonchus sp. Terófito  

 Taraxacum vulgare L. Hemicriptófito Erva-de-São-
Marcos 

BORAGINACEAE Echium plantagineum L. Terófito Língua-de-vaca 

CAPRIFOLIACEAE Lonicera sp. Fanerófito Madressilva 

 Viburnum tinus L. Fanerófito Folhado 

CARYOPHYLLACEAE Melandrium album 
(Mill.) Garcke Hemicriptófito Silene-branca 

 Silene gallica L. Hemicriptófito Nariz-de-zorra 

CISTACEAE Cistus psilosepalus Swet. Fanerófito Esteva 

COMMELINACEAE Tradescantia fluminensis 
Vell. Caméfito Erva-da-fortuna 

CRASSULACEAE Sedum sp. Caméfito Arroz-dos-
telhados 
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Família Espécie Tipo biol. Nome comum 

 Umbilicus rupestris 
(Salisb.) Dandy Hemicriptófito Umbigos-de-

Vénus 
CYPERACEAE Carex  sp. Hemicriptófito Junco 

DIOSCOREACEAE Tamus communis L. Geófito Uva-de-cão 

ERICACEAE Arbutus unedo L. Fanerófito Medronheiro 

EUPHORBIACEAE Euphorbia sp. Terófito  

FABACEAE Cercis siliquastrum L. Fanerófito Olaia 

 Lathyrus aphaca L. Hemicriptófito Ervilhaca-olho-
de-boneca 

 Medicago polymorfa L. Terófito Luzerna-preta 

 Ornitopus compressus L. Terófito Serradela 

 Robinia pseudacacia L. Fanerófito Robínia 

 Trifolium angustifolium 
L. Terófito Rabo-de-gato 

 Trifolium arvense L. Terófito Pé-de-lebre 

FABACEAE Trifolium campestre 
Schreb. Terófito Trevo-amarelo 

 Trifolium nigrescens Viv. Terófito  

 Trifolium squmosum L. Terófito Trevo-pé-de-
pássaro 

 Vicia laxiflora Brot. Terófito Ervilhaca 

 Vicia lutea L. Terófito Ervilhaca-
amarela 

 Vicia sativa L. Terófito Ervilhaca-
comum 

 Quercus coccifera L. Fanerófito Carrasco 

 
Quercus faginea subsp. 
broteroi (Cout.) A. 
Camus 

Fanerófito Carvalho-
cerquinho 

 Quercus suber L. Fanerófito Sobreiro 

FUMARIACEAE Fumaria sp. Terófito Fumária 

GERANACEAE Geranium molle L. Terófito Bico-de-pomba-
menor 

 Geranium robertianum 
L. Terófito Erva-de-São-

Roberto 

 Geranium rotundifolium 
L. Terófito Gerânio-peludo 
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Família Espécie Tipo biol. Nome comum 

LAMIACEAE Calamintha sp. Caméfito Erva-das-
azeitonas 

 Teucrium  scorodonia L. Hemicriptófito Salva-bastarda 

LAURACEAE Laurus nobilis L. Fanerófito Loureiro 

LILIACEAE Ruscus aculeatus L. Geófito Gilbardeira 

 Smilax aspera L. Fanerófito Recama 

MYOPORACEAE Myoporum tenuifolium 
G. Forst. Fanerófito Mióporo 

OLEACEAE Fraxinus angustifolia 
Vahl  Fanerófito Freixo-comum 

 Olea europaea L. var. 
sylvestris (Mill.) Lehr Fanerófito Zambujeiro 

 Phillyrea latifolia L. Fanerófito Aderno 

ORCHIDACEAE Cephalanthera longifolia 
(L.) Fritsch Geófito  

 Epipactis helleborine 
(L.) Crantz Geófito Heleborina 

 Limodorum trabutianum 
Batt. Geófito  

OROBANCHACEAE Orobanche sp. Terófito Erva-toira 

OXALIDACEAE Oxalis pes-caprae L. Geófito Trevo-azedo 

POACEAE Avena barbata Pott  Terófito Aveia-barbada 

 Briza maxima L. Terófito Campainhas-do-
diabo 

 Cynosuros echinatos L. Terófito Rabo-de-cão 

 Dactilis glomerata L. Hemicriptófito Pé-de-galo 

 Hordeum murinum Huds. Terófito Cevada-
marítima 

 Piptatherum miliaceum 
(L.) Coss. Hemicriptófito Talha-dente 

 Poa sp. Terófito  

POLYPODIACEAE Polypodium australe Fée Geófito Polipódio 

PRIMULACEAE Anagalis arvensis L. Terófito Morrião 

RHAMNACEAE Rhamnus alaternus L. Fanerófito Aderno-bastardo 

ROSACEAE Crataegus monogina 
Jacq. Fanerófito Pilriteiro 

 Rosa sp. Fanerófito Roseira-brava 
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Família Espécie Tipo biol. Nome comum 

 Rubus ulmifolius Schott Fanerófito Silva 

RUBIACEAE Rubia peregrina L. Caméfito Pegamasso 

 Sherardia arvensis L. Terófito Granza-dos-
campos 

SANTALACEAE Osyris alba L. Fanerófito Cássia-branca 

SCROPHULARIACEAE Scrophularia. scorodonia 
L. Caméfito Trolha 

 Digitalis purpurea L. Hemicriptófito Dedaleira 

 Linaria sp. Terófito  

SOLANACEAE Solanum nigrum L. Terófito Erva-moira 

ULMACEAE Ulmus minor Mill. Fanerófito Ulmeiro 

URTICACEAE Urtica membranacea 
Poir. Terófito Urtiga-de-cauda 

VALERIANACEAE Centranthus calcitrapae 
(L.) Dufr. Terófito Calcitrapa 

 
ANEXO II 

 Regeneração por talhões 
 
Amostragem pelo Método dos Quadrados. Número de plantas (P1 + P2 + P3)  / 100m2 

 
 Talhões 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
A. unedo 51 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 

F. angustifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 

L. nobilis 1851 291 800 800 400 1086 2655 257 226 564 748 

P. latifolia 257 0 114 167 44 229 332 0 17 0 206 

P. lentiscus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

Q. coccifera 331 0 0 167 467 86 349 314 191 0 13 

Q. faginea 11 0 0 0 22 29 9 0 0 0 13 

Q. Suber 143 0 0 0 0 86 77 0 0 0 103 

R. alaternus 11 0 0 0 22 0 0 0 0 0 13 

V. tinus 217 0 0 0 0 57 460 0 0 0 0 

TOTAL 2875 293 917 1137 961 1577 4007 579 444 574 1211 

 


