
Este segundo folheto da coleção “São Brás de 

Alportel Natural” é dedicado aos arbustos -  

plantas lenhosas geralmente com menos de 5 

m de altura e que se ramificam a partir da 

base. Estes, assim como as árvores fazem 

parte da floresta, realçamos no entanto que a 

floresta é muito mais que um conjunto de 

árvores e / ou arbustos.

Os arbustos, com destaque para o carrasco, 

abundam nas áreas mais rochosas do 

Barrocal, onde o solo não tem espessura 

suficiente para a fixação de árvores. Na Serra, 

a esteva, o arbusto predominante, reveste os 

solos fustigados pelo fogo. As plantas 

arbustivas ocorrem também em áreas outrora 

intervencionadas pelo homem. Em qualquer 

um destes casos, os arbustos têm um 

importante papel ecológico: reduzem a erosão 

dos solos, contribuem para aumentar a sua 

camada orgânica e favorecem o aparecimento 

de outras plantas. A diversidade de espécies 

vegetais, logo, de alimento e abrigo, levam ao 

aumento da diversidade de espécies animais e 

de outros seres vivos. Para além deste papel 

ao nível da conservação da biodiversidade e, 

em última análise, da prevenção da 

desertificação, os arbustos contribuem 

também para a manutenção dos ecossistemas 

e das suas importantes funções. Muitos deles 

têm, ainda, utilidade direta para o homem. 

Com base na sua abundância e/ou 

representatividade foram selecionados oito 

arbustos que aqui se caraterizam. Quer pelo 

seu interesse, quer pela sua abundância, 

muitos outros poderiam também figurar aqui. 

Acúleo: produção rígida e pontiaguda da casca; 

corpo picante e fácil de destacar; “pico”.

Adstringente: capaz de provocar a contracção 

dos tecidos orgânicos (mucosas, vasos 

sanguíneos), atuando, conforme os casos, como 

anti-séptico, anti-coagulante, analgésico, anti-

transpirante, etc.

Aquénio: fruto seco, indeiscente e 

monospérmico, isto é, provido de uma só 

semente.

Arbusto: vegetal terrestre de caule lenhoso, 

ramificado desde a base, de forma que se torna 

impossível distinguir qual o eixo (caule) principal. 

Cápsula: fruto seco, deiscente.

Coriácea: com a consistência de couro.

Corimbo: flores situadas em pedicelos saindo de 

vários níveis do eixo primário, situando-se 

aproximadamente ao mesmo nível, apesar do 

comprimento desigual entre eixos. 

Corola: conjunto de folhas internas de um 

perianto (folhas diferenciadas que protegem a 

parte reprodutora da flor) bem diferenciado.

Cúpula: invólucro duro, formado por numerosas 

brácteas imbricadas ou eriçado de espinhos, 

revestindo total ou parcialmente os frutos.

Drupa: fruto carnudo com a parte interna do 

pericarpo endurecida a constituir um caroço 

lenhoso ou ósseo onde fica incluída a semente

Flor hermafrodita: flor que possui estames 

(masculino) e carpelos (Feminino).

Flor terminal: inflorescência no fim do ramo.

Flor Unissexuada: flor que possui apenas 

estames (flor masculina) ou carpelos (flor 

feminina).

Folha composta: folha cujo limbo está dividido 

em várias partes independentes, denominados 

folíolos.

Folha elíptica: em forma de elipse, com 

comprimento 1 – 3 vezes maior do que a largura.

Folha flabelada:  em forma de leque.

Folha inteira: margem não recortada,  imagem 

classificação quanto à margem do limbo.

Folha lanceolada-elípticas: entre lanceoladas e 

elípticas. 

Folha linear-lanceolada: um misto entre linear e 

lanceolada. 

Folha oblonga: em forma de elipse, com 

comprimento 3-6 vezes maior que a largura.

Folha oposta: inserção no caule de um par de 

folhas em cada nó, uma em frente da outra.

Folha ovada: contorno semelhante ao corte 

longitudinal de um ovo.

Folha simples: que não é composta de folíolos 

articulados ao pecíolo, mas cujo limbo pode ser ± 

recortado ou dividido. 

Folhas alternas: tipo de disposição das folhas ao 

longo do caule em que existe uma única folha 

em cada nó.

Loendro - (Nerium oleander L.)  

 Apocynaceae

 Arbusto perenifólio que pode atingir cerca  

          de 4m de altura.

 

 Nativa da região mediterrânica e do Médio 

Oriente. Espécie possível de encontrar quer 

na Serra quer no Barrocal. Desenvolve-se 

de forma espontânea geralmente em zonas 

de influência mediterrânea, 

particularmente ao longo de linhas de 

água.

          As folhas são tóxicas! 

 

 Folhas simples e inteiras, coriáceas, 

lanceolado-lineares, verde-escuro na 

página superior e verde-claro na página 

inferior. Flores hermafroditas, brancas ou 

cor-de-rosa. Existem cultivares ornamentais 

que são utilizadas em jardins com diversas 

colorações de flor. O fruto é um folículo.

 

Silva - (Rubus ulmifolius SCHOTT.)  

  Rosaceae

 Arbusto apresentando geralmente de 1 a 

4m de altura, devido à diminuta rigidez dos 

seus ramos, os mesmos vão se enrolando, 

não crescendo em posição vertical.

 Espécie típica da zona mediterrânea 

encontra-se facilmente em zonas com 

alguma humidade, como perto de poços ou 

junto a linhas de água. É considerada uma 

espécie ruderal, ou seja, ocorre 

frequentemente em zonas perturbadas por 

ação humana (exemplo: zonas agrícolas 

abandonadas).

 Os frutos (as amoras) são comestíveis, 

sendo usadas na confeção de compotas, 

sumos e ainda licores. 

Arbusto trepador com os caules recobertos 

de acúleos (“espinhos” como os da 

roseira). Folhas compostas por 3 a 5 

folíolos, que podem ter várias formas. A 

inflorescência é uma panícula, de cor 

rosada. O fruto é uma polidrupa, 

apresentando uma coloração negra 

aquando a maturação. 

Esteva (Cistus ladanifer L.)

 Cistaceae

 Arbusto perenifólio ereto que pode atingir 

cerca de 3m de altura.

 É uma espécie que indica o início de uma 

sucessão ecológica, preferindo solos 

descarbonatados, ou solos ácidos, como os 

xistosos. Espécie comum em Portugal, 

menos frequente no litoral Norte. Em São 

Brás de Alportel é comum sobretudo na 

zona serrana, em solos pobres e 

esqueléticos.

 Com interesse para a indústria da 

perfumaria. Espécie com apetência apícola. 

Folhas lanceoladas, sésseis e 

lustrosas/viscosas devido à resina 

segregada (ládano). Flor solitária, terminal 

vistosa, branca com uma marca púrpura em 

cada pétala. O fruto é uma cápsula 

tomentosa.

Folhado (Viburnum tinus L.)

 

         Caprifoliaceae

 

 Arbusto perenifólio, que raramente 

ultrapassa os 6 metros.

 Comum na região mediterrânea. Em 

Portugal Continental mais frequente no Sul 

e litoral. Presente em matos, bosques, 

galerias ripícolas, jardins, 

preferencialmente em locais húmidos e 

sombrios., sendo indiferente à natureza 

minerológica do solo.

 Frutos não comestíveis. Resiste à poluição 

urbana.

Folhas inteiras, ovado a lanceolada-

elípticas, glabras, lustrosas na página 

superior, quanto à sua disposição no caule 

apresentam-se opostas. Inflorescências 

com cerca de 4 a 9 cm de diâmetro, com 

flores iguais, brancas por dentro e rosadas 

por fora, apresentando-se em corimbos. 

Fruto azul escuro a preto, com um só 

caroço, ou seja, é uma drupa. 
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Floração: 

Maio > Setembro;

Maturação dos Frutos:  

Junho > Dezembro;

Floração: 

Maio > Agosto;

Maturação dos Frutos: 

Agosto > Setembro

Floração:

Março > Junho;

Maturação dos Frutos: 

Maio > Agosto

Floração:

Março > Abril;

Maturação dos Frutos: 

Abril > Outubro
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“... lembram-me certos arbustos que 
nascem no côncavo de uma rocha, onde 
só uma rasa de terra é o possível pasto 

de qualquer avidez. Vivem de vagar, 
cautelosamente, não vá uma raiz mais 
imprudente consumir numa hora o que 

há-de ser comido em oitenta anos.” 
Miguel Torga
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Carrasco (Quercus coccifera L.)

 Fagaceae

 Arbusto que pode atingir até 2,5 m de 
altura

 É um dos arbustos mais frequentes do 
Barrocal. Os carrascais são importantes na 
recuperação de áreas queimadas ou de 
pastagens e cultivos abandonados.

Por serem quase impenetráveis, os 
carrascais evitam a erosão dos solos, 
provocada pelas águas da chuva, e 
protegem também a fauna selvagem. 
Agarrado aos ramos do carrasco vive um 
inseto fêmea, sem asas nem patas, que, na 
primavera, quando põe ovos, forma uma 
espécie de casulo. Este, que é vermelho-
escuro, do tamanho de uma ervilha, depois 
de seco era exportado para a Roma 
Imperial - onde era usado para tingir de 
púrpura as túnicas de generais e 
imperadores e designado por “grã-da-
Lusitânia”. 

Folhas alternas, rígidas, glabras, de 
margem ondulada e dentes espinhosos. 
Flores unissexuadas que aparecem na 
mesma planta. Fruto, bolota, constituído 
por uma glande lustrosa e coriácea 
protegida, na base, por uma cúpula.

Aroeira (Pistacia lentiscus L.) 
 
          Anacardiaceae

 Arbusto com 1 - 2 m de altura, com a idade 
e boas condições do solo pode transformar-
se numa árvore.

 Era um dos componentes principais da 
primitiva floresta mediterrânica. Prefere os 
terrenos calcários do Barrocal.

O caule, ao ser golpeado, liberta uma resina 
amarelo-clara e aromática que é usada em 
medicamentos, em perfumaria e para fazer 
vernizes. Em muitos países mediterrânicos 
é utilizada também como goma de mascar, 
pois refresca a boca. Dos frutos pode-se 
extrair um óleo comestível, que já foi 
utilizado como combustível. A sua madeira, 
que é muito dura e pesada, é usada em 
marcenaria. Este arbusto, também usado 
como planta ornamental, serve ainda para 
produzir carvão de excelente qualidade.

Folhas alternas, compostas por 2 – 12 pares 
de folíolos coriáceos e glabros. Flores de 
cor vermelha ou amarelada, unissexuadas, 
surgindo em plantas diferentes. Fruto, 
drupa, globoso e apiculado, torna-se 
castanho-escuro ao amadurecer.

Palmeira-anã (Chamaerops humilis L) 

 Arecaceae

 Arbusto habitualmente com menos de 1 m 
de altura. 

 
 É a única palmeira que ocorre 
espontaneamente na Europa, em Portugal 
existe somente no Algarve. É uma das 
plantas mais caraterísticas das charnecas e 
garrigas do Barrocal. 

As folhas são usadas para fazer “empreita 
de palma”. São humedecidas e cortadas em 
tiras com as quais se fazem umas tranças 
largas, estas são cosidas umas às outras 
para produzir cestos, tapetes ou sacos. As 
folhas e espatas jovens são comestíveis. Os 
frutos, que têm sabor ácido, utilizam-se 
para combater diarreias. É cultivada como 
ornamental desde o tempo dos árabes.

Folhas muito grandes, verdes, flabeladas e 
dividas em 12 – 15 segmentos lineares 
rígidos. Pecíolos grandes, lenhosos e 
espinhosos. Flores unissexuadas, amarelas, 
muito pequenas, que surgem em plantas 
diferentes. Fruto, drupa, ovóide, 
esverdeado a princípio, quando amadurece 
é castanho ou amarelado.

Roselha-grande (Cistus albidus L.)

 Cistaceae

Arbusto com até 1,5 m de altura. O seu 
nome deve-se ao facto de formar uma 
moita de tom, no geral, branco-
acinzentado.

 É uma espécie importante para o coberto 
vegetal de zonas degradadas do Barrocal 
que recuperam após um incêndio ou o 
abandono das atividades humanas 
tradicionais.

No Algarve os muçulmanos cultivavam esta 
planta nos seus jardins por ser muito 
ornamental. A pequena planta parasita 
pútega-vermelha (Cytinus ruber), que é 
utilizada como adstringente na medicina 
popular, nasce exclusivamente sobre as 
suas raízes.

Folhas opostas, oblongas ou elípticas, de 
margem inteira e densamente cobertas de 
pelos esbranquiçados. Flores grandes e 
vistosas. Corola com 5 pétalas rosado-
purpúreas, que caem rapidamente. Fruto, 
cápsula, ovóide, viloso, com inúmeras 
sementes tetraédricas. Quando amadurece 
abre por 6 valvas laterais.
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Floração: 
Entre fevereiro e junho

Maturação dos Frutos:  
Junho > Dezembro;

Floração: 
Entre março e maio

Maturação dos Frutos:  
Verão ou outono

Floração: 
Entre março e maio

Maturação dos Frutos:  
Setembro ou outubro
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Floração: 
Entre março e maio

Maturação dos Frutos:  
Maio a setembro do ano seguinte 
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Folículo: fruto seco (deiscente), que se abre por 

uma única fenda longitudinal, formado por um 

só carpelo, polispérmico (com várias sementes). 

Folíolo: um dos limbos parciais da folha 

composta ou recomposta; partes em que se 

divide o limbo nas folhas compostas.

Forma lanceolada: em forma de lança, mais 

larga no meio ou perto da base, geralmente 

estreitando na base.

Fruto globoso e apiculado: fruto mais ou menos 

isodiamétrico com uma ponta curta e aguda, não 

rígida.

Glabra: desprovida de pelos.

Glande: fruto de quercínea (género Quercus), 

formado por um aquénio e provido de uma 

cúpula; o mesmo que bolota.

Inflorescência: modo de organização das flores 

na planta.

Ovóide: em forma de ovo.

Panícula: inflorescência indefinida, tipo cacho, 

cujos pecíolos se dividem para formarem 

pequenos cachos.

Perenifólio: de folha perene, ou seja, as folhas só 

se desprendem depois de desenvolvidas outras; 

“sempre verde”.

Pétala: cada uma das folhas especializadas que 

constitui a corola.

Polidrupa: conjunto de drupas (fruto carnudo 

com a parte interna do pericarpo endurecida a 

constituir um caroço lenhoso ou ósseo onde fica 

incluída a semente). 

Resina: secreção extraída de diversas plantas. 

Séssil: que se insere pela base e diretamente, 

sem ser por intermédio de qualquer pé ou 

suporte, bainha ou pecíolo; diz-se das folhas que 

emergem diretamente do caule.

Tetraédrica:  em forma de sólido com 4 faces 

triangulares.

Valva: cada uma das partes em que se divide um 

fruto ao abrir.

Viloso: tipo de revestimento com pelos 

compridos, macios, mais ou menos levantados e 

encurvados.
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