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Tipo F Flora 

Num/espécie 111 Espécies invasoras 

Obra/Emp CV01 Túnel de reconhecimento central de Gouvães – E scombreira 16B. 

Detalhe Escombreira 16B. 

Data 26/11/2015 

 

DESCRIÇÃO DA ATUAÇÃO  

 
Durante as visitas à obra, dentro do acompanhamento biológico, constatou-se a presença de numerosas plantas invasoras numa zona de 
armazenamento de terra vegetal localizada na escombreira 16B, o que revelou a necessidade de controlar e erradicar essa vegetação. 
 
A flora exótica e invasora presente, estava composta por as seguintes espécies: Phytolacca americana, Datura stramonium, Arundo donax, Conyza 
bonarensis, Conyza canadensis, Crocosmia x crocosmiiflora e Bidens frondosa. 
 
Na data de 26 de novembro de 2015 realizou-se, numa superfície de 500 m², tratamentos localizados de eliminação destas plantas invasoras, 
mediante a aplicação de herbicidas seletivos de ação por contacto, capacidade sistémica descendente e efeito não residual (composto cuja 
substância ativa é o glifosato, o qual apresenta características que o fazem idóneo, por utilizar dissolventes e coadjuvantes de baixa toxicidade que 
confere um mínimo risco adicional para a fauna). A aplicação realizou-se por um técnico qualificado e experiente em flora, através de uma mochila 
pulverizadora manual. A zona tratada foi vedada para evitar o contacto com pessoas e fauna. 
 
 
DADOS GERAIS DA PARCELA  AFETADA  

PARCELA INICIAL: MUNICIPIO/FREGUESIA  Ribeira de Pena / Santa Marinha 

COORD X,Y (DATUM 73) 29727 / 208354 COORD X,Y (ETRS 89) 602016 / 4599869 

SITUAÇÃO INICIAL Área de escombreira com depósito de terra vegetal coberto por numerosas plantas invasoras. 

SUPERFICIE / EXTENSÃO AFETADA 500 m². 

PARCELA DE DESTINO Não se aplica. 

COORD X,Y (DATUM 73) 29727 / 208354 COORD X,Y (ETRS 89) 602016 / 4599869 

SITUAÇÃO FINAL Área de escombreira com depósito de terra vegetal livre de plantas invasoras. 

MONITORIZAÇÃO 

Não se aplica. 

OUTRAS AÇÕES DE COMPENSAÇÃO/ MINIMIZAÇÃO / MONITORI ZAÇÃO ASSOCIADAS 

Não se aplica. 

OBSERVAÇÕES 

 

 

IMAGENS 

   

Figura 1. Situação inicial (parcela inicial) / localização inicial 



 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
FICHA DESCRITIVA DE ATUAÇÃO  

F - 111 

01_Ficha Medida Minimizadora_F111.docx     2/2 

  

Figura 2: Situação final / Localização final 

  

 

Figura 3: Detalhes da atuação 

 


