
Esta planta foi trazida de África do Sul por razões ornamentais e, mais tarde, 
cultivada e espalhada em dunas pois acreditava-se que ajudaria a fixar a areia. 
Ironicamente, as raízes do chorão-das-praias são muito superficiais e pouco eficazes 
na fixação das dunas. Além disso, esta e outras espécies de espécies exóticas 
invasoras, prejudicam o crescimento de plantas nativas.
This plant was brought from South Africa for ornamental reasons and, later on, 
grown and spread through dunes because it was believed it would help fixate the 
sand. Ironically, the roots of the hottentog fig are very superficial and little effective
in fixating the dunes. Besides, this and other species of exotic invasive species, 
undermine the growth of native plants.

Curiosidades / Fun facts

Chorão-das-praias
Hottentot fig
(Carpobrotus edulis)

Plantas exótica invasora: é uma espécie que pode causar danos económicos ou 
ecológicos num ambiente no qual não é nativa. Pode concorrer com as espécies 
nativas por recursos (água, nutrientes ou outros), espaço e até por polinizadores.
Invasive exotic plant: species that can cause economical and ecological harm in 
an environment where it is not native. It can compete with the native species for 
resources (water, nutrients and others), space and even pollinators.

Floração de Março a Junho
Flowering from March to June

Deve ser removida dos locais públicos 
onde se encontre (arrancada)

Should be removed from the public
places where it is found (unrooted).



Pode rapidamente cobrir dunas e outras áreas extensas, inibindo o crescimento de 
plantas autóctones. Os “mantos” que forma são superficiais e contribuem para a 
acidificação do solo.
It can quickly covers dunes and other extensive areas, inhibiting the growth of native 
plants. The “mantles” it forms are superficial and contribute to soil acidification.

Impactos / Impacts

Crawling sub-bush, with stems that can extend for several meters. The leaves are
identifiable because they are fleshy, triangular and erect, being green initially and
gaining an orange hue over time. The flowers are also recognizable for their large size
and bright colors (pink or yellow).

Descrição / Description

Subarbusto rastejante, com caules que se podem estender por vários metros. As
folhas são identificáveis por serem carnudas, triangulares e eretas, sendo
inicialmente verdes e ganhando uma tonalidade alaranjada com o tempo. As flores
também são facilmente reconhecíveis, pela sua grande dimensão e cores garridas
(cor-de-rosa ou amarelas).
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