
 

 

 

 



 

 

 2/43  

 

Mod.128.10 

Moni tor i zação e  Contro lo  de acác ia  (Acac ia sp . )  no  Parque Eól i co  de Pampi l hosa  da Serra  

–  Rela tór i o anual  2  (2013 / 2014)  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 



 

 

 3/43  

 

Mod.128.10 

Moni tor i zação e  Contro lo  de acác ia  (Acac ia sp . )  no  Parque Eól i co  de Pampi l hosa  da Serra  

–  Rela tór i o anual  2  (2013 / 2014)  

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  



 

 

 4/43  

 

Mod.128.10 

Moni tor i zação e  Contro lo  de acác ia  (Acac ia sp . )  no  Parque Eól i co  de Pampi l hosa  da Serra  

–  Rela tór i o anual  2  (2013 / 2014)  

 

  

 

 

  



 

 

 5/43  

 

Mod.128.10 

Moni tor i zação e  Contro lo  de acác ia  (Acac ia sp . )  no  Parque Eól i co  de Pampi l hosa  da Serra  

–  Rela tór i o anual  2  (2013 / 2014)  

 

 

 

O presente documento diz respeito ao segundo relatório anual da monitorização e controlo de acácia 

(Acacia sp.) realizada no Parque Eólico de Pampilhosa da Serra (em Fase de Exploração). Os trabalhos aos 

quais se refere este relatório foram realizados entre 2013 e 2014. 

O Plano de Controlo de Acacia sp. no Parque Eólico da Pampilhosa da Serra tem como principais objetivos 

o controlo de espécies exóticas invasoras existentes na área do Parque Eólico e sua envolvente imediata 

e a monitorização da eficácia das técnicas de controlo implementadas. Desta forma, para atingir estes 

objetivos foi prevista a realização das seguintes tarefas: 

 Tarefa 1 – Cartografia das manchas de acácias, estimativa do número de indivíduos e estádio de 

desenvolvimento; 

 Tarefa 2 – Arranque das plântulas e de indivíduos de pequenas dimensões; 

 Tarefa 3 – Controlo dos indivíduos de maiores dimensões; 

 Tarefa 4 – Recolha e eliminação do material vegetal arrancado ou cortado. 

 

O Parque Eólico da Pampilhosa da Serra localiza-se no distrito de Coimbra, concelho da Pampilhosa da 

Serra, freguesias de Cabril, Fajão, Pampilhosa da Serra, Pessegueiro, Unhais-o-Velho e Vidual, estendendo-

se pela cumeada entre a Serra da Lousã e a Serra de Açor (Anexo I – Desenho 1). O Parque, composto 

por 38 aerogeradores, abrange as quadrículas UTM 10X10 NE83, NE84 e NE94.  

A área de implantação do Parque Eólico não se encontra inserida em nenhuma área classificada, de acordo 

com o Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC) definido no Decreto-Lei 142/2008, de 24 de Julho. 

Este sistema engloba a Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), as áreas classificadas que integram a 

Rede Natura 2000 e as demais áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos 

pelo Estado Português.  
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De acordo com Costa (1998), a zona em estudo encontra-se inserida, a nível biogeográfico na 

Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica, Província Gaditano-Onubo-Algarviense, Sector Divisório 

Português, Subsector Beirense Litoral. O subsector Beirense Litoral insere-se numa região de clima 

predominantemente mediterrânico, caracterizado por Verões quentes e secos e Invernos rigorosos. Situa-

se mais propriamente no mesomediterrânico, possuindo um ombroclima sub-húmido a húmido (Costa et 

al., 1998).  

No que respeita à vegetação presente e potencial deste subsector assinalam-se os carvalhais termófilos 

de Quercus robur L. (carvalho-roble) e de Viburno tini-Quercetum roboris que têm aqui o seu ótimo, e que 

pela sua regressão dão origem aos urzais de Pterosparto lasianthi-Ericetum cinereae (Costa et al., 1998). Na 

orla arbustiva umbrófila e edafohigrófila do bosque referido, surge a comunidade endémica do Prunus 

lusitanica L. (azereiro) e Frangulo alni-Prunetum lusitanicae, que contacta frequentemente com o amial 

Scrophulario scorodoniae-Alnetum glutinosae (Costa et al., 1998). Grande parte do Beirense-Litoral possui 

contudo, como vegetação potencial, os bosques de sobreiro Asparago aphylli-Quercetum suberis, que têm 

como primeira etapa de substituição a associação do carvalho-anão Erico scopariae-Quercetum lusitanicae e 

como terceira etapa de subserial o tojal Lavandulo luisieri-Ulicetum jussiaei ulicetosum minoris endémica deste 

subsector.  

Segundo o Atlas do Ambiente Digital (APA, 2007) a temperatura média varia entre os 10ºC e os 12.5ºC, 

e a precipitação varia entre os 1400 e os 2000mm anualmente, chovendo entre 75 a 100 dias por ano. 

Atualmente, a cumeada da área de implantação do Parque Eólico de Pampilhosa da Serra é ocupada 

maioritariamente por matos dominados por Ericaceas e plantações silvícolas e Pinus sp.. Este é o tipo de 

vegetação que ocupa as áreas circundantes às estradas e caminhos associados ao Parque Eólico (Figura 1). 



 

 

 7/43  

 

Mod.128.10 

Moni tor i zação e  Contro lo  de acác ia  (Acac ia sp . )  no  Parque Eól i co  de Pampi l hosa  da Serra  

–  Rela tór i o anual  2  (2013 / 2014)  

 

 

Figura 1 - Vista sobre o Parque Eólico de Pampilhosa da Serra. 

 

As espécies exóticas invasoras possuem características que facilitam a sua expansão, como a produção de 

um elevado número de sementes, ausência de inimigos naturais, crescimento rápido e produção de 

substâncias alelopáticas (Csiszar, 2009), propagando-se eficientemente sem qualquer ajuda humana. No 

entanto, a sua expansão pode ser facilitada por diversos fatores e perturbações causados pelo homem, 

que provocam a abertura de novos espaços colonizáveis e livres de vegetação autóctone (Almeida & 

Freitas, 2000). 

A abertura de clareiras no âmbito das ações associadas à construção de infraestruturas potencia a 

propagação destas espécies de comportamento invasor altamente agressivo. Estas espécies tendem a 

colonizar os espaços abertos mais rapidamente que as espécies autóctones, funcionando depois como 

foco de propagação para novos locais (Marchante, 2001; Bakker & Wilson, 2004).  

A única espécie detetada no Parque Eólico de Pampilhosa da Serra e sua envolvente até 2013 foi a mimosa 

(Acacia dealbata). Esta espécie está listada no Anexo I (Espécies introduzidas em Portugal, invasoras) do 

Decreto-Lei nº 565/99, de 21 de dezembro. É um fanerófito originário da Austrália que pode atingir 15m 

de altura. Foi introduzido em Portugal para fins ornamentais, para fixação de solos e como espécie 

florestal, encontrando-se atualmente disseminada por todo o território (Plantas invasoras em Portugal, 

2013b). Durante a primeira amostragem de 2014 foi ainda observada a espécie háquea-picante (Hakea 

sericea), uma espécie invasora muito agressiva também nativa da Austrália (Plantas invasoras em Portugal, 
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2013a) e também listada como invasora no Anexo I (Espécies introduzidas em Portugal, invasoras) do 

Decreto-Lei nº 565/99, de 21 de dezembro. 

A metodologia de controlo deve englobar 3 etapas determinantes, nomeadamente, controlo inicial, 

controlo de seguimento e controlo de manutenção. Atualmente, o Plano encontra-se na segunda etapa, o 

controlo de seguimento. Este controlo pretende detetar novos núcleos ou regeneração dos núcleos 

anteriormente controlados e fazer prontamente a sua eliminação (Freitas et al., 2005; Marchante et al., 

2008). Esta fase é fundamental para o sucesso do plano, uma vez que que não for executada todo o esforço 

feito inicialmente pode ser perdido (Freitas et al., 2005). Assim, é importante efetuar o controlo de 

seguimento de forma regular, já que o início da floração (e consequentemente produção de sementes) 

nas acácias pode ocorrer anteriormente ao quinto ano de idade (Doran et al., 1983; Mackey,1998 em 

Campbell & Grice, 2000). 

O controlo de manutenção é a fase que se segue ao controlo de seguimento e concentra-se no controlo 

de focos esporádicos de espécies invasoras, sendo uma etapa executada a um prazo mais alargado mas 

igualmente importante para manutenção dos resultados (Campbell et al., 1990; Freitas et al., 2005; 

Marchante et al., 2008). 

 A metodologia de controlo a implementar deve ser sempre adaptada à espécie que se pretende controlar, 

ao seu estádio de desenvolvimento, bem como às características do local infestado em questão. 

Atendendo ao conhecimento atual sobre o controlo de mimosa (Acacia dealbata) aplica-se usualmente a 

uma metodologia que utiliza apenas a controlo mecânico quando se trata de plântulas e indivíduos de 

pequenas dimensões, e uma metodologia que combina controlo mecânico e controlo químico quando se 

trata de indivíduos jovens de maiores dimensões ou indivíduos adultos, por se considerar que este é o 

modo mais eficaz na obtenção de resultados (Payter, 2004; Vitelli & Pitt, 2006). No caso concreto do 

Parque Eólico da Pampilhosa da Serra optou-se por efetuar o controlo com recurso apenas a métodos 

mecânicos, nomeadamente por arranque de indivíduos jovens e descasque de adultos, método que tem 

revelado bons resultados sem necessidade de utilização de herbicida (Plantas invasoras em Portugal, 

2013a).  

 O arranque da planta toda, incluindo as raízes, tem sido o método mais indicado para eliminar plantas 

jovens ou de pequenas dimensões, sendo bastante eficaz (Plantas invasoras em Portugal, 2013a). Esta 

metodologia deverá ser efetuada após a ocorrência de chuvas, altura em que se torna mais fácil retirar 
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toda a planta, incluindo raiz, do solo. Assim, deve efetuar-se o controlo mecânico de plantas juvenis ou 

de pequenas dimensões entre os meses de setembro e novembro, após a ocorrência de chuvas. 

Relativamente ao descasque, este método consiste em descascar o caule em cerca de 70-100 cm até ao 

solo, acautelando para não deixar qualquer porção de câmbio vascular, a partir do qual a árvore consiga 

refazer a casca e sobreviver. Deve ser realizada numa época em que as condições são favoráveis ao 

crescimento (normalmente temperaturas amenas e humidade), para que o câmbio vascular esteja a 

produzir células ativamente e portanto seja mais fácil o descasque da casca (Primavera). Marchante (2005b) 

refere que o método é preferencial no controlo de indivíduos de maiores dimensões, especialmente 

quando têm casca lisa e sem feridas.  

Relativamente a Hakea sericea o método de controlo mais indicado para as plântulas é o arranque da 

planta toda, incluindo as raízes (Plantas invasoras em Portugal, 2013b). Tal como acontece para Acacia 

dealbata esta metodologia deverá ser efetuada após a ocorrência de chuvas, altura em que se torna mais 

fácil retirar toda a planta, incluindo raiz, do solo. Relativamente às plantas adultas o seu controlo revela-

se mais difícil, devido ao facto de esta ser uma espécie extremamente espinhosa. Os diferentes métodos 

passiveis de ser utilizados serão discutidos do capítulo 5 deste relatório. 

 

As ações de monitorização e controlo correspondentes ao período de 2013/ 2014 decorreram nos meses 

de outubro de 2013 e junho de 2014 (Quadro 1). 

Quadro 1 – Calendarização dos trabalhos referentes à monitorização e controlo de acácia (Acacia sp.) no Parque 

Eólico de Pampilhosa da Serra entre 2012 e 2014. Nas células estão indicados os trabalhos efetuados assim como a 

data em que foram realizados. 

Ano Mês Dias Ações desenvolvidas 

2012 Novembro 22, 23 

Tarefa 1 – Cartografia das manchas de acácias num buffer 

de 10m em torno das estruturas do Parque Eólico, estimativa 

do número de indivíduos e estádio de desenvolvimento; 

Tarefa 2 – Arranque das plântulas e de indivíduos de 

pequenas dimensões; 

Tarefa 4 – Recolha e eliminação do material vegetal 

arrancado ou cortado. 
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Ano Mês Dias Ações desenvolvidas 

2013 

Maio 20, 21 

Tarefa 3 – Controlo de indivíduos de maiores dimensões, 

através de descasque. 

Tarefa 4 – Recolha e eliminação do material vegetal 

arrancado ou cortado. 

Outubro 23, 24 e 25 

Tarefa 1 – Cartografia das manchas de acácias num buffer 

de 10m em torno das estruturas do Parque Eólico, estimativa 

do número de indivíduos e estádio de desenvolvimento; 

Tarefa 2 – Arranque de toiças e novas plântulas; 

Tarefa 4 – Recolha e eliminação do material vegetal 

arrancado ou cortado. 

2014 Junho 25 e 26 

Tarefa 2 – Arranque de toiças e novas plântulas; 

Tarefa 3 – Controlo de indivíduos de maiores dimensões, 

através de descasque. 

Tarefa 4 – Recolha e eliminação do material vegetal 

arrancado ou cortado. 

 

 

De acordo com o n.º 5 do artigo 12º do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de maio, o Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) relativo ao empreendimento em causa apresentou um programa de monitorização para 

os descritores considerados mais sensíveis. Essa imposição legal foi formalizada na DIA emitida a 11 de 

Dezembro de 2001. 

O relatório de monitorização da Flora e Vegetação do Parque Eólico da Pampilhosa da Serra foi submetido 

à autoridade de AIA (Avaliação de Impacte Ambiental) nos prazos fixados na Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA), de acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 29º do Decreto-Lei anteriormente referido. 

No relatório final desta monitorização surge a recomendação de implementação de um Plano de Controlo 

de Acacia sp. no Parque Eólico da Pampilhosa da Serra.  

 

O presente relatório de monitorização seguiu a estrutura definida na Portaria n.º 330/2001 de 2 de Abril. 

O seu conteúdo foi adaptado ao âmbito dos trabalhos efetuados, tal como previsto nesta mesma Portaria, 

sendo organizado em sete capítulos: 

 Capítulo 1: Introdução – descrição dos objetivos e âmbito deste estudo; 
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 Capítulo 2: Antecedentes – referências a documentos antecedentes (AIA e pós-AIA); 

 Capítulo 3: Descrição dos Programas de Monitorização – descrição das metodologias de campo 

e de análise de dados; 

 Capítulo 4: Resultados – apresentação dos resultados obtidos; 

 Capítulo 5: Discussão dos resultados – apreciação e análise dos resultados obtidos; 

 Capítulo 6: Conclusões e recomendações – síntese dos principais resultados da monitorização e 

análise do plano em curso; 

 Capítulo 7: Referências bibliográficas. 

O respetivo esquema de apresentação pode ser consultado no Índice, páginas 2 a 4. 

 

A equipa técnica responsável pelo presente relatório de monitorização e pelo trabalho de campo é 

apresentada no Quadro 2. 

Quadro 2 – Equipa técnica. 

Nome Formação Funções 

André Carapeto 
Licenciado em Biologia; 

Mestre em Gestão e Conservação da Natureza 
Técnico de campo 

Catarina Gomes Ferreira 
Licenciada em Biologia; 

Mestre em Biologia Aplicada – Ramo de Ecologia e Gestão de Ecossistema 
Técnica de campo 

Dárcio Sousa 
Licenciado em Biologia; 

Mestre em Biologia da Conservação 
Técnico de campo 

Isabel Passos Licenciada em Biologia; Mestre em Ecologia Aplicada 
Técnica de campo 

Elaboração do relatório 

Teresa Marques 
Licenciada em Biologia Aplicada aos Recursos Animais – Variante terrestres 

Mestre em Ordenamento do Território e Planeamento Ambiental 
Responsável de Projeto  
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Nome Formação Funções 

Helena Coelho 
Licenciada em Biologia, Mestre em Ciências das Zonas Costeiras 

Doutorada em Biologia 
Direção técnica 

 

Relatório entregue a 29 de agosto de 2014. 

Recomendação de citação: 

Bio3. 2014. Monitorização e controlo de acácia (Acacia sp.) no Parque Eólico de Pampilhosa da Serra. 

Relatório anual (Fase de Exploração – Ano 2013/ 2014). Relatório elaborado para Parque Eólico da 

Pampilhosa da Serra. Bio3, Lda. Almada, agosto de 2014. 
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O Parque Eólico de Pampilhosa da Serra promovido pela empresa Parque Eólico de Pampilhosa da Serra, 

Lda. (empresa do grupo Iberwind) foi submetido a processo de Avaliação de Impacte Ambiental (Processo 

AIA n.º 786), do qual resultou a emissão, em 11 de Dezembro de 2001, da Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA) com parecer Favorável Condicionado ao cumprimento de algumas medidas de 

minimização e de planos de monitorização. O projeto foi submetido a processo de Pós-Avaliação 

(Processo Pós-AIA n.º 27) com a entrega do respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto 

de Execução (RECAPE), tendo sido declarada a Não Conformidade do Projeto de Execução com a DIA 

em 01 de Outubro de 2002. 

Reformulados o respetivo Projeto de Execução e RECAPE, o Parque Eólico de Pampilhosa da Serra foi 

novamente submetido a processo Pós-AIA (processo n.º 38) tendo obtido, em 27 de Janeiro de 2003, a 

respetiva Declaração de Conformidade com a DIA. O Plano de Monitorização da Flora e Vegetação foi 

elaborado com base no RECAPE e transcrito na respetiva DIA. 

 

Em resultado da monitorização da Flora e Vegetação do Parque Eólico de Pampilhosa da Serra (Bio3, 

2012), concluída em 2011, identificou-se como impacte negativo associado ao projeto a presença de 

núcleos de Acacia dealbata, espécie exótica com comportamento invasor, nas áreas intervencionadas e 

utilizadas durante a construção e exploração do projeto. Assim, recomendou-se a implementação de um 

plano de controlo de invasoras lenhosas, enquanto medida de minimização que visa minimizar e/ ou evitar 

a propagação destas espécies na área de estudo em particular e na cumeada, de um modo geral. 

Durante o final de 2012 foi realizada a primeira tarefa deste plano (Tarefa 1 - Cartografia das manchas de 

acácias num buffer de 10m em torno das estruturas do Parque Eólico, estimativa do número de indivíduos 

e estádio de desenvolvimento). Durante este trabalho a Acacia dealbata foi a única espécie exótica 

identificada na área do projeto e a cartografia realizada durante esta campanha contabilizou a existência 

de 18 núcleos desta espécie, tendo-se procedido ao arranque dos indivíduos de menores dimensões. 
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Como resultado dos trabalhos deste trabalho foi proposta uma alteração ao Plano relativa ao método de 

controlo de indivíduos adultos (Tarefa 3 - Corte e aplicação de herbicida em indivíduos de maiores 

dimensões), optando-se pelo descasque dos indivíduos de maiores dimensões em detrimento do método 

de corte seguido de aplicação de herbicida inicialmente previsto. Durante a primavera de 2013, no mês 

de maio, foi aplicado este método de controlo aos indivíduos de maiores dimensões presentes na área do 

projeto, tendo-se aplicado este método em 64 indivíduos presentes. Ainda nesta campanha de primavera 

foram arrancadas toiças e plântulas presentes nos diferentes núcleos. 

Durante as campanhas às quais se refere o presente relatório foi dada continuação ao trabalho já iniciado, 

fazendo-se o controlo de seguimento dos núcleos já intervencionados. Observaram-se ainda novos 

núcleos, nos quais foi realizado o controlo inicial. 
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A cartografia das espécies invasoras foi realizada na campanha de outono, anteriormente à realização de 

novas ações de controlo (Tarefa 2).  

Durante a campanha de outono de 2013, realizada em outubro, atualizou-se a cartografia dos núcleos de 

espécies invasoras na área do Parque Eólico. Considerou-se como área a prospetar um buffer de 10m em 

torno das estruturas do projeto nomeadamente aerogeradores, plataformas, acessos construídos e 

beneficiados (Anexo I – Desenho 1).  

Com o objetivo de identificar os núcleos de Acacia sp. existentes na área de estudo percorreu-se toda a 

área a pé e de carro registando-se a localização de todos os núcleos encontrados com recurso a GPS.  

Cada núcleo de acácia foi fotografado e caracterizado relativamente aos seguintes parâmetros:  

 Espécie presente;  

 Localização do núcleo (GPS);  

 Estimativa do número de indivíduos em cada núcleo; 

 Altura média e máxima; 

 Diâmetro máximo do tronco (por núcleo); 

 Sinais de reprodução. 

O número de toiças não foi contabilizado para a cartografia, considerando-se que 1 indivíduo pode 

apresentar um número variável de toiças. 

 

As plântulas e indivíduos jovens ou de pequenas dimensões de Acacia dealbata foram arrancados, 

recorrendo-se sempre que necessário a pá e enxada, de forma a evitar que fiquem raízes no solo (Figura 
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2). O arranque foi efetuado tanto na campanha de outono (outubro) como na de primavera (junho), uma 

vez que tinha havido ocorrência de precipitação anteriormente às duas saídas e o solo se apresentava 

húmido, o que ajudou a libertar mais facilmente as raízes.  

De uma forma geral foram considerados como “plântulas” todos os indivíduos com altura inferior a 1 

metro e como adultos os de altura superior a 1metro. Uma vez que o arranque depende de diversos 

fatores, como o tipo de solo, utilizaram-se duas classes para as plântulas:  

1) Plantas menores que 0,5m, são aquelas cujo arranque é possível;  

2) Plantas com alturas compreendidas entre 0,5 e 1m são aquelas que, sempre que possível, devem 

ser arrancadas. Caso tal não seja possível deverá proceder-se a descasque do indivíduo. 

  

Figura 2 – Realização de arranque de mimosa (Acacia dealbata). 

 

Também as toiças provenientes de regeneração dos indivíduos anteriormente descascados foram 

arrancadas, de forma a impedir que os indivíduos pudessem revitalizar-se realizando fotossíntese. 

Pretende-se assim esgotar as reservas energéticas destes indivíduos, evitando que possam recuperar do 

descasque efetuado. 

No caso de Hakea sericea consideram-se como plântulas os indivíduos que não possuíam ainda frutos. 

Estes indivíduos foram arrancados utilizando o mesmo método aplicado às plântulas de Acacia dealbata: o 

arranque foi feito recorrendo sempre que necessário à utilização da pá e enxada, de forma a evitar 

permanência de raízes no solo. Este arranque foi realizado na campanha de primavera (junho), uma vez 

que tinha havido ocorrência de precipitação. 
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Os indivíduos de Acacia sp. de maiores dimensões, cujo arranque não é possível, foram sujeitos a 

descasque. Este método consiste em descascar o caule em cerca de 70-100cm, ou na maior extensão 

possível, até ao solo com o auxílio de canivete ou tesoura de poda (Figura 3). Deve salientar-se que houve 

o cuidado de não deixar nenhuma porção de câmbio vascular na áreas descascada, uma vez que a árvore 

pode gerar um novo tronco a partir deste tecido e assim sobreviver.  

Esta tarefa havia já sido realizada na Primavera de 2013 nos indivíduos de maiores dimensões presentes 

nos núcleos conhecidos. Em 2014, foi realizada nas toiças de maiores dimensões, tendo as restantes toiças 

sido cortadas ou arrancadas.  

 

 

Figura 3 – Realização de descasque em mimosa (Acacia dealbata). 
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Após o arranque ou descasque de indivíduos procedeu-se à recolha do material vegetal para sacos. O 

material foi depois transportado para fora do Parque Eólico e encaminhado para local apropriado. Tendo 

em conta que o material recolhido não apresentava sementes, este foi depositado num contentor de 

recolha de desperdícios sólidos. 

 

Posteriormente ao trabalho de campo, a informação recolhida foi inserida num projeto SIG, permitindo a 

produção de mapas. Os dados recolhidos correspondem sobretudo ao número de núcleos contabilizados 

e intervencionados, em particular o número de indivíduos, pelo que o tratamento dos dados foi efetuado 

de forma qualitativa e na perspetiva da avaliação da eficácia das medidas de gestão implementadas. 

Uma vez que não se trata de um protocolo experimental, não existindo uma área controlo, esta avaliação 

será sempre realizada de forma absoluta, ou seja, comparando os valores obtidos em anos sucessivos. 
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A atualização da cartografia de espécies invasoras presentes na área do Parque Eólico de Pampilhosa da 

Serra permitiu a identificação da presença de 2 espécies invasoras: mimosa (Acacia dealbata) e háque-

picante (Hakea sericea). Esta espécie invasora, extremamente agressiva, não tinha ainda sido observada na 

área do projeto. 

Durante a campanha de outono de 2013 foi contabilizado um total de 13 núcleos de espécies invasoras, 

12 da espécie Acacia dealbata, com 86 indivíduos e 1 de Hakea sericea, com 2 indivíduos (1 adulto e 1 

plântula (<50cm)) (Figura 4). De um modo geral, estes ocupam bermas de caminhos de acesso aos 

aerogeradores, um pouco por toda a área de estudo, verificando-se também a presença de mimosa na 

área circundante aos aerogeradores AG21, AG31 e AG33 (Anexo I – Desenho 2a, b e c). 

Assinala-se que em nenhum dos núcleos identificados foram observados sinais de reprodução, com 

exceção do indivíduo adulto de Hakea sericea, que possui uma quantidade significativa de frutos (Figura 4).  

 

 

Figura 4 – Pormenor do indivíduo adulto de Hakea sericea observado na área do projeto. É possível observar a 

existência de diversos frutos. 

Os núcleos registados nesta campanha possuem dimensões reduzidas, sendo o número de indivíduos 

variável entre 1 e 4 indivíduos. Foi identificado apenas 1 núcleo de maiores dimensões, o núcleo Ad18, 
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onde se registaram 69 indivíduos de Acacia dealbata. A altura média dos núcleos encontra-se perto de 

133cm, sendo a altura máxima média de cerca de 159cm. As plantas presentes, apesar de possuírem uma 

altura significativa, têm troncos relativamente finos observando-se um diâmetro máximo médio de 1,9cm.  

Em 5 dos 12 núcleos registados observam-se indivíduos de dimensões inferiores a 50cm e em outros 4 

existem indivíduos de tamanhos compreendidos entre 50 e 100cm. Já os indivíduos adultos, de altura 

superior a 100cm, foram observados em 9 núcleos (Quadro 3).  

Quadro 3 – Número de núcleos e de indivíduos de espécies invasoras observadas na área de estudo no outono 

de 2013 

Parâmetro  

  

Classe indivíduos 

Total 

>100cm 100 a 50cm <50cm 

Número núcleos 9 4 5 13 

Número indivíduos 51 22 15 88 

 

Comparativamente com o outono do ano anterior (2012), em que foram contabilizados 17 núcleos, foram 

agora observados 3 núcleos novos (2 de Acacia delbata (Ad19 e Ad20) e 1 de Hakea sericea (Hs01)) e em 

7 dos núcleos conhecidos não foi observado qualquer indivíduo. Tendo em conta que o núcleo Ad04 já 

não havia sido observado na campanha de outono de 2012, uma vez que os indivíduos aqui presentes 

tinham sido arrancados em 2011 no decurso da monitorização da Flora e Vegetação no Parque Eólico 

(Bio3, 2012), o total de núcleos que aparentemente foram eliminados sobe para 8 (Figura 5). 
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Figura 5 – Evolução do número de núcleos de espécies invasoras presentes na área do Parque Eólico de 

Pampilhosa da Serra no outono de 2013. 

O número de indivíduos sofreu também uma diminuição de 130 para 88 efetivos, havendo um decrescimo 

em todas as classes de tamanho consideradas entre os 2 anos de amostragem (Figura 6). Assim, o número 

de indivíduos adultos desceu de 67 em 2012 para 51 em 2013, havendo uma queda ainda mais acentuada 

no número de plântulas de maior porte (100 a 50cm), que em 2013 são 22, quase metade do observado 

anteriormente, 44 indivíduos. Também nas plântulas menores se observa uma diminuição de 20 para 15 

indivíduos (Figura 6). 

 

Figura 6 - Número de indivíduos de espécies invasoras contabilizados na área de estudo (adultos: >100cm; 

plântulas e indivíduos de pequenas dimensões: entre 100 a 50 cm e <50cm) , durante os 2 anos de amostragem, 

 2012 e  2013. 
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Relativamente aos parâmetros biométricos dos indivíduos de Acacia dealbata presentes observa-se uma 

diminuição da altura média, máxima e do diâmetro máximo dos núcleos em 2013 comparativamente ao 

registado em 2012 (Quadro 4). A variação entre os valores observados nos 2 anos de amostragem parece 

ser mais expressiva no caso do diâmetro máximo de cada núcleo, onde o valor observado em 2013 (1,9cm 

±0,8) é inferior a metade do valor registado em 2012 (4,5cm ±1,2). Relativamente à altura média, esta 

passou de 152,1cm (±29,9) em 2012 para 133,1cm (±29,5) em 2013. Já para a altura máxima observa-se 

o mesmo padrão, havendo um decréscimo de 188,1cm (±39,4) em 2012 para 158,8cm (±31,5) em 2013 

(Quadro 4). 

Quadro 4 - Valores médios de diâmetro máximo, altura média e máxima dos diferentes núcleos de Acacia 

dealbata e respetivo erro padrão associado. 

Ano 

Altura média Altura máxima 
Diâmetro máximo do 

tronco 

Média Erro Padrão Média Erro Padrão Média Erro Padrão 

2012 152,1 29,9 188,1 39,4 4,5 1,2 

2013 133,1 29,5 158,8 31,5 1,9 0,8 

 

 

 

Durante o presente ano foram realizadas ações de arranque de plântulas e de toiças de pequenas 

dimensões, assim como descasque de toiças de maiores dimensões (50 a 100cm). No caso de Hakea 

sericea foi apenas realizado o arranque da plântula encontrada, uma vez que a eliminação dos indivíduos 

adultos requer cuidados especiais. 

Observando o Quadro 5 é possível observar que foi realizado arranque de plântulas em 8 núcleos durante 

a campanha de outono e em 8 núcleos na campanha de primavera, num total de 10 núcleos onde se 

utilizou esta técnica de controlo. No que diz respeito ao descasque, este foi realizado em 7 núcleos, 6 dos 

quais coincidentes com locais onde o arranque de plântulas ou toiças foi também efetuado (Quadro 5). 

Nos núcleos Ad03 e Ad19, apesar de existirem indivíduos não foi feita qualquer ação de controlo. No 
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caso do núcleo Ad03 foi realizado o arranque de plântulas e o descasque dos indivíduos adultos nas 

campanhas de outono de 2012 e primavera de 2013, sendo que o indivíduo descascado se encontrava 

ainda vivo, mas não se considerou necessário a realização de mais ações de controlo, uma vez que não se 

observou a rebentação de toiças. No caso do núcleo Ad19 não foram realizadas ações de controlo, uma 

vez que o arranque do indivíduo presente se revelou muito difícil. Assim, e uma vez que esta planta era 

relativamente pequena e não apresentava qualquer sinal de produção de flor ou fruto, optou-se por não 

realizar já o seu descasque, considerando-se que este será realizado com maior sucesso na próxima 

campanha. 

Quadro 5 – Ações de controlo realizadas durante o ano de 2013/2014. O descasque de indivíduos foi realizado 

apenas na campanha de primavera de 2014. A cinza encontram-se os núcleos identificados e intervencionados 

previamente onde não foram identificados exemplares de espécies exóticas.  

Código do núcleo 

Arranque 

Descasque 

Outono Primavera 

Ad01    

Ad02    

Ad03    

Ad04    

Ad05 x  x 

Ad06 x x  

Ad07    

Ad08    

Ad09 x x  

Ad10 x x x 

Ad11  x  

Ad12    

Ad13    

Ad14 x  x 

Ad15 x x x 

Ad16 x x x 

Ad17    

Ad18 x x x 

Ad19    

Ad20   x 

Hs01  x  
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Durante as campanhas de 2012/2013 foi realizado arranque de plântulas em 11 diferentes núcleos, sendo 

que em 6 destes se utilizou apenas este método de controlo (Ad01, Ad02, Ad07, Ad08, Ad11 e Ad12) e 

em 5 foi utilizada também a técnica de descasque (Ad03, Ad05, Ad06, Ad15 e Ad18) (Quadro 6). Dos 6 

núcleos onde se realizou apenas arranque de indivíduos, apenas em 1 foi necessário efetuar novas ações 

de controlo em 2013/2014 (Ad11), onde estava presente apenas 1 indivíduo, mantendo-se os restantes 

núcleos sem novas plântulas. 

Na campanha de primavera de 2013 foram descascados indivíduos em 10 núcleos (Quadro 6). Todos os 

indivíduos descascados foram encontrados secos na primavera de 2013 (Figura 7), havendo por vezes 

presença de toiças que indicam que, ainda assim, a planta permanece viva. Estas toiças foram arrancadas 

ou descascadas, dependendo da sua dimensão, sendo os núcleos Ad13 e Ad17 foram os únicos núcleos 

onde foi realizado descasque em 2012/2013 e que não foi necessário realizar qualquer ação de controlo 

em 2013/2014, por não apresentarem qualquer sinal de regeneração (Figura 8).  

Assim, em 8 núcleos intervencionados nas campanhas de 2012/2013 (Ad01, Ad02, Ad03, Ad07, Ad08, 

Ad12, Ad13 e Ad17) não foi necessário realizar qualquer ação de controlo em 2013/2014 (Quadro 6). 

Pelo contrário assinala-se o núcleo Ad09, onde não foi necessário realizar ações em 2012/2013 uma vez 

que o único indivíduo presente se encontrava seco e aparentava estar morto, mas foi efetuado arranque 

de toiças em 2013/2014 (Quadro 6).    

Quadro 6 – Ações de controlo realizadas durante o ano de 2012/2013 e de 2013/2014. O descasque de 

indivíduos foi realizado apenas nas campanhas de primavera. 

Código do 

núcleo 

2012/2013 2013/2014 

Arranque Descasque Arranque Descasque 

Ad01 x       

Ad02 x       

Ad03 x x     

Ad04         

Ad05 x x x x 

Ad06 x x x   

Ad07 x       

Ad08 x       

Ad09     x   
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Código do 

núcleo 

2012/2013 2013/2014 

Arranque Descasque Arranque Descasque 

Ad10   x x x 

Ad11 x   x   

Ad12 x       

Ad13   x     

Ad14   x x x 

Ad15 x x x x 

Ad16   x x x 

Ad17   x     

Ad18 x x x x 

Ad19 

  

   x 

Ad20   x 

Hs01 x   

Total 

intervencionado 
11 10 10 8 

 

 

 

Figura 7 – Indivíduo descascado, núcleo Ad17, na campanha de primavera de 2013 (foto da esquerda) que se 

encontrava já seco no outono desse mesmo ano (foto da direita). 
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Figura 8 – Indivíduo de Acacia dealbata presente no núcleo Ad18, com várias toiças provenientes de regeneração 

e recentemente descascadas (primavera de 2014). É possível observar os troncos principais já secos devido ao 

descasque realizado em 2012. 

Dos núcleos presentes na área de estudo no outono de 2012 observa-se assim que, até à campanha de 

primavera de 2014, quase metade tinha sido eliminada (Figura 9). Dos que permanecem no local regista-

se uma diminuição no número de indivíduos em 17%, havendo um aumento do número de efetivos em 

apenas 6% dos núcleos intervencionados. Para os restantes núcleos, cerca de 33%, não foram para já 

observadas alterações ao nível de número de plantas vivas (Figura 9). 

 

Figura 9 – Evolução, em percentagem, do número de indivíduos presentes nos núcleos alvo de ações de controlo 

até à campanha de outono de 2013. 
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Tal como verificado em observações já efetuadas em relatórios anteriores (Bio3, 2013), o núcleo Ad04 

não apresenta quaisquer indivíduos de A.dealbata deste 2012, sendo este o segundo ano seguido sem 

presença de indivíduos. 

Tal como referido anteriormente não foram observados sinais de reprodução em nenhum indivíduo em 

2014, sendo que apenas 2 indivíduos descascados (exceto toiças) apresentavam ainda folhas (núcleos Ad10 

e Ad18). 
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Relativamente à espécie Acacia dealbata, apesar de terem sido observados 2 novos núcleos desconhecidos 

até à data, o número de núcleos e indivíduos de espécies invasoras presentes na área do projeto diminuiu. 

Esta diminuição é bastante evidente não só no número de efetivos mas também nos parâmetros 

biométricos amostrados. Um dos dados mais expressivos é o da diminuição do diâmetro máximo médio 

dos núcleos. Este dado indica que os indivíduos de maiores dimensões, submetidos a descasque na 

primavera de 2013, secaram. Muito destes indivíduos, no entanto, conseguiram emitir toiças, pelo que na 

ausência de novas ações de controlo conseguiriam sobreviver. O corte ou descasque destas toiças 

efetuado em 2014 deverá evitar a sobrevivência destas plantas, esperando-se que nas próximas campanhas 

se continue a observar uma redução gradual do número de indivíduos que consegue sobreviver a este 

tratamento. 

No início deste plano projetava-se desde logo que não era expectável que os núcleos existentes fossem 

eliminados logo após o primeiro ano de ações de controlo. Assim, o desaparecimento de cerca de 44% 

dos núcleos já submetidos a ações de controlo e o facto de se observar uma redução no número de 

efetivos em outros 17% revelam-se dados francamente positivos. 

Os núcleos onde apenas se realizou o arranque de indivíduos foram aqueles onde se obteve maior sucesso, 

o que enfatiza a importância da realização de ações de controlo em fases iniciais do processo de invasão. 

Destes núcleos, apenas no núcleo Ad11 foi necessário realizar novas ações de controlo, ainda assim, estava 

aqui presente 1 único indivíduo, proveniente da germinação de sementes.  

Este dado, juntamente com o facto de no núcleo Ad09 ter conseguido regenerar após aparentar estar 

morto nas duas amostragens efetuadas em 2012/2013 e a regeneração de toiças observada nos indivíduos 

descascados, realçam a importância de realização de ações de controlo de seguimento uma vez que a 

espécie possui capacidades de reinvadir a área após o controlo inicial, tanto através de regeneração, como 

através de germinação de sementes armazenadas no solo, onde podem permanecer viáveis por mais de 

50 anos (Richardson & Kluge, 2008).   

Além da redução no número de núcleos, indivíduos e tamanho dos mesmos, destaca-se o dado 

extremamente importante da inexistência de sinais de reprodução, enquanto em outubro de 2012 se 

observavam 3 núcleos com sinais de estruturas reprodutoras. A inexistência de plantas em reprodução 

na área de estudo deverá estar relacionada com a realização do descasque nas plantas de maior porte, 
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uma vez que estas foram obrigadas a investir na produção de toiças que lhes permitissem a sobrevivência 

e não possuíram capacidade para produzir flores. Esta intervenção impediu assim a produção e introdução 

de novas sementes na área do projeto.  

Espera-se que no próximo ano a mortalidade observada seja ainda superior ao observado até agora, 

esperando-se que as novas ações de corte e descasque tenham a capacidade de eliminar grande parte dos 

núcleos ainda existentes. Ainda assim, é expetável que algumas plantas consigam emitir novas toiças, ou 

que haja mesmo novas germinações de sementes, havendo necessidade de realização de novas ações de 

controlo nas próximas campanhas.  

O dado mais preocupante das campanhas realizadas em 2013/2014 é o facto de se ter observado 1 núcleo 

de Hakea sericea na área do projeto. Este núcleo era composto por 2 indivíduos, 1 de grandes dimensões 

e uma plântula. A plântula foi arrancada e eliminada juntamente com o material resultante do controlo 

dos núcleos de Acacia dealbata, uma vez que não possuía frutos, não havendo assim hipóteses de se estar 

a dispersar esta invasora, no entanto não foi possível realizar qualquer ação de controlo relativo ao 

indivíduo adulto. 

A espécie Hakea sericea é extremamente agressiva, tendo a característica particular de ser extremamente 

espinhosa (Sousa, 2009; Plantas invasoras em Portugal, 2013b). Esta planta forma matos impenetráveis, 

devido aos seus espinhos, que condicionam a movimentação da fauna e o desenvolvimento de flora nativa 

(Sousa, 2009), pelo que se considera que será importante realizar o controlo deste indivíduo. Este 

controlo é, no entanto, mais complicado de realizar que o controlo da outra espécie invasora presente 

(Acacia dealbata), devido ao facto de ser extremamente espinhosa e de apenas dispersar as sementes após 

a sua morte. 

A Hakea sericea mantém as sementes encerradas nos frutos durante a vida libertando-as apenas após a 

passagem de fogo ou morte da planta, sendo dispersas quer pelo ar, quer por cursos de água (Richardson 

et al., 1987; Sousa, 2009; Plantas invasoras em Portugal, 2013b). As sementes possuem uma asa, o que 

facilita a dispersão pelo vento a longas distâncias, que podem ser de diversos quilómetros (Richardson et 

al., 1987). Esta dispersão pode ser potenciada pela ação do fogo, uma vez que a criação de correntes de 

convecção permite a dispersão das sementes a maiores distâncias. 

O controlo mecânico recomendado para esta espécie é o corte, seguido da utilização de fogo controlado 

ou destroçamento da biomassa, os quais deverão ser realizados num período de 12 a 18 meses após a 

morte da planta mãe, para neutralização das sementes existentes no solo e das plântulas que entretanto 
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germinarem (Sousa, 2009; Esler & Wilgen., 2010; Plantas invasoras em Portugal, 2013b). Devem ainda ser 

tomadas medidas específicas para prevenir a dispersão de sementes e frutos a áreas circundantes, 

nomeadamente a instalação de uma rede fina mas resistente à volta dos restos vegetais da planta, que 

impeça que haja dispersão de frutos e sementes e que se mantenha no local por um período mínimo de 

12 meses. Após este período deve realizar-se a queima dos restos vegetais e das plântulas que se 

encontram no local. Esta queima deve ser realizada respeitando todas as condições de segurança, 

garantindo-se que o fogo não alastra a áreas vizinhas.   

A necessidade de utilização de fogo e a obrigatoriedade de manter a biomassa intacta durante um período 

superior a 12 meses torna este método bastante difícil de aplicar, apesar da sua eficácia (Esler & Wilgen, 

2010), pelo que em alternativa ao método anterior se recomenda que o material vegetal resultante do 

corte seja imediatamente transportado para queima/incineração em local fechado. Este transporte terá 

obrigatoriamente que ser feito em contentores ou veículos fechado, de modo e evitar a dispersão de 

frutos e sementes da espécie, uma vez que a libertação das sementes é feita após o corte do indivíduo 

adulto (Sousa, 2009; Esler et al., 2010: Plantas invasoras em Portugal, 2013b). Eventuais frutos e sementes 

que sejam libertados no veículo de transporte devem ser também incinerados. 
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O presente documento contempla os trabalhos realizados no âmbito do segundo ano de implementação 

do plano de monitorização e controlo de Acacia sp. no Parque Eólico de Pampilhosa da Serra, que se 

encontra atualmente em exploração. 

O plano engloba dois objetivos distintos, o controlo de Acacia sp. e a monitorização da eficácia dos 

métodos aplicados. De forma a cumpri-los prospetou-se toda a extensão da área de estudo de forma a 

identificar e cartografar os núcleos de acácia existentes na área de estudo, caracterizaram-se e procedeu-

se à aplicação dos métodos de controlo mais adequados, tendo em conta as características da área de 

estudo. 

Durante a cartografia dos núcleos presentes no outono de 2013 foram observados 13 núcleos de espécies 

invasoras, 12 de mimosa (Acacia dealbata) e 1 de háquea-picante (Hakea sericea). Destes núcleos, 10 tinham 

já sido observados em anos anteriores e 3 foram cartografados pela primeira vez durante esta 

amostragem. 

Durante as 2 campanhas às quais se refere este relatório foram realizadas ações de arranque de novas 

plântulas e de toiças de pequeno porte em 10 núcleos, tendo-se ainda realizado o descasque de toiças 

maiores em 7 núcleos. 

Os resultados dos esforços de controlo parecem ser animadores, uma vez que 44% dos núcleos 

anteriormente submetidos a ações de controlo parece ter desaparecido e em 17% observa-se uma 

diminuição no número de indivíduos presentes. Além destes dados, destaca-se a diminuição nos 

parâmetros biométricos registados, principalmente no diâmetro máximo observado, o que indica que as 

árvores de maior porte parecem ter sido eliminadas. 

Os dados recolhidos enfatizam a necessidade da execução de campanhas de controlo de seguimento, uma 

vez que se observaram toiças em quase todos os núcleos descascados, regeneração de toiças em núcleos 

que se julgavam já secos e germinação de novos indivíduos em núcleos a partir de sementes.  
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Espera-se que no próximo ano de amostragem haja uma diminuição ainda mais significativa do número de 

indivíduos e de núcleos presentes na área do projeto. 

 

O Plano estabelecido está adequado aos objetivos propostos, esperando-se que com a continuação da 

aplicação dos métodos de controlo e a recolha de dados no próximo ano, seja possível corresponder aos 

objetivos definidos para o Plano. 

Recomenda-se no entanto que seja adotadas medidas específicas adicionais para controlo de Hakea sericea, 

atualmente não previstas. 
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Desenho 1 – Localização da área de estudo. 
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Desenho 2 a, b, c – Localização das manchas de mimosa (Acacia dealbata) e háquea-picante (Hakea sericea) no 

Parque Eólico de Pampilhosa da Serra. 
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