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1.

PLANO DE CONTROLO DE PLANTAS INVASORAS

1.1

Introdução
As plantas exóticas invasoras causam um impacto ecológico muito significativo, porque ocupam o
território de uma forma excessiva, em área ou em número de indivíduos, provocando uma modificação
significativa nos ecossistemas e desalojando as espécies nativas.
A Barrinha de Esmoriz é uma área classificada na Rede Natura 2000, uma rede europeia de áreas
protegidas destinada à conservação das espécies e habitats. Neste âmbito, o controlo ou a remoção da
flora exótica invasora impõe-se como forma de melhorar o estado de conservação dos habitats naturais e
das condições de subsistência de espécies raras e ameaçadas de extinção.
As intervenções propostas neste projeto visam diminuir o grau de afetação dos ecossistemas por plantas
invasoras. Não se considera possível a sua completa remoção e a manutenção das plantas invasoras em
níveis compatíveis com o bom estado de conservação dos ecossistemas só poderá ser atingido com a
implementação do Plano de Manutenção, apresentado no Volume 11 do Projeto de Execução.
Com base na experiência de várias décadas de tentativas de controlo e erradicação, considera-se hoje
que a erradicação só é possível nas primeiras fases de invasão (Page et al 2005), pelo que o
cumprimento desse Plano é indispensável para que as plantas invasoras não recuperem a curto prazo.
As abordagens disponíveis para o controlo integrado das espécies invasoras dependem das
características da espécie em questão, das características dos ecossistemas invadidos, e a
disponibilidade de recursos humanos e financeiros, entre outros fatores. Para a Barrinha de Esmoriz,
propõem-se intervenções destinadas a controlar as seguintes espécies:
•

Acácias de origem australiana, designadamente: Acácia-de-espiga (Acacia longifolia), Acácia-negra
(Acacia mearnsii), Acácia-da-Austrália (Acacia melanoxylon) e Mimosa (Acacia dealbata);

•

Spartina versicolor;

•

Chorão (Carpobrotus edulis);

•

Erva-das-pampas (Cortaderia selloana).

Estas espécies apresentam características ecológicas distintas e, por este motivo, as técnicas de
intervenção propostas para o seu controlo são igualmente distintas. Estas intervenções são
pormenorizadamente descritas nos capítulos seguintes.
Outras espécies exóticas de características invasoras ocorrem na área da Barrinha de Esmoriz. É o caso
de Erva-da-fortuna (Tradescantia fluminensis) e da Cana (Arundo donax), entre outras. No entanto, na
área da Barrinha, estas espécies não alcançam os níveis de invasão de Acacia sp. (Acácias),
Carpobrotus edulis (Chorão), Cortaderia selloana (Erva-das-pampas) ou de Spartina versicolor, pelo que
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1.2

Condicionantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA)
A DIA estabelece como condicionantes para esta componente do projeto, o seguinte:
“(…) Revisão da abordagem temporal apresentada no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Plano de
Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras e estabelecimento de um cronograma adequado a
cada espécie discriminando todas as intervenções no tempo, tendo em conta:
•

Todas as acções de corte e arranque devem ter lugar fora do período de floração/frutificação, caso
contrário significará um acréscimo dos propágulos no ano em causa;

•

Cortaderia selloana – As acções não podem ser realizadas como descrito no cronograma no período
de floração e dispersão de propágulos. Floresce com frequência de agosto a setembro, mas pode
iniciar a floração em Julho e prolongá-la até dezembro;

•

Acacia longifolia – deve ser prolongada a fase de controlo de continuidade por um período mínimo de
6 anos (…)”.

1.3

Distribuição das espécies exóticas invasoras
As áreas onde se previram intervenções de controlo de espécies invasoras foram, na sua base, aquelas
inventariadas no Estudo para a Requalificação e Valorização do Sítio Barrinha de Esmoriz, efetuado pela
empresa Ecossistema (2010). Estas manchas foram cartografadas de novo em 2014, no âmbito da
execução do presente projeto, tendo-se verificado algumas diferenças relativamente ao ano de 2010.
Estas diferenças poderão resultar da transposição de escala cartográfica, naturalmente mais detalhada
em projeto execução, bem como de uma alteração real da área de ocupação nos últimos 4 anos.
Na Figura 1 consta a cartografia apresentada em fase de estudo prévio (Ecossistema, 2010).
Na Figura 2 consta a cartografia efetuada em Projeto de execução, relativa às acácias e à erva-daspampas.
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Acácias (Acacia spp.)

Chorão (Carpobrotus edulis)
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Figura 1 -

Erva-das-pampas (Cortaderia selloana)

Spartina versicolor

Localização das áreas de controlo de plantas exóticas infestantes, definidas em estudo prévio,
de acordo com o trabalho da Ecossistema (2010)
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Figura 2 - Cartografia da localização das áreas de controlo de acácias e erva-das-pampas, definidas em
projeto de execução, mostrando importantes alterações relativamente à situação de 2010

1.4

Calendarização das intervenções
O projeto que agora se apresenta tem dois períodos de intervenção:
•

Intervenções iniciais, nos primeiros seis meses, que são o objeto da empreitada;

•

Um segundo grande período, correspondente à implementação do Plano de Manutenção para o
controlo de plantas invasoras, dividido em dois sub-períodos, um de 2 anos, cujas intervenções são
descritas na presente Memória Descritiva, e outro de cerca de 8 anos, desenvolvido no Volume 11
do Projeto de Execução (Plano de Manutenção e Gestão do Espaço Público), a executar pelas
entidades responsáveis.

No quadro 1, apresenta-se a calendarização das ações de controlo de exóticas, sintetizando-se os
aspetos descritos anteriormente. Esta calendarização é justificada nas alíneas seguintes.
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Quadro 1 - Calendarização proposta no âmbito do Plano de Controlo de Espécies Exóticas
Intervenções
iniciais
Espécies invasoras

Plano de manutenção para o Controlo de Plantas Invasoras

1º ano
2º ano
1º semestre

2º semestre

3º
ano

4º ano 5º ano

6º ano

7º ano

8º ano

9.º ano 10º ano

Acácias
Erva-das-pampas
Spartina versicolor
Chorão

Quadro 2 - Calendarização das intervenções iniciais (2 anos)
J

F

M A M J

J

A

S O N D J F M

A M

J J A S O N D

Controlo da acácia- Corte e aplicação
de glifosato
Controlo de erva das pampas- Corte
(1ºano) e aplicação de glifosato (2º
ano)
Arranque de chorão
Plantações
Controlo de acácia e SpartinaAbaixamento da cota de fundo

Coincidente com a dragagem

Sacha e amontôa
Retancha

T. 11030

Colocação de paliçadas e painéis

No 1º ano. Sem período determinado
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1.5

Intervenções no primeiro ano

1.5.1 Acácias
1.5.1.1 Aspetos gerais

Na Barrinha de Esmoriz ocorrem quatro espécies de acácias de origem australiana: Acacia longifolia, A.
mearnsii, A. melanoxylon e A. dealbata. Destas quatro espécies, Acacia longifolia é claramente a mais
abundante e Acacia dealbata a mais rara.
A invasão por acácias de origem australiana constitui um problema ecológico grave, comum a muitas
outras regiões de Portugal e a outras áreas do Mundo sujeitas a clima mediterrânicos ou temperados.
Neste contexto, também em Sintra, a empresa Parques de Sintra – Monte da Lua, encontra-se, há cerca
de 3 anos, a estudar e a testar os métodos de controlo de acácia com glifosato, tendo aperfeiçoado os
métodos de aplicação. A equipa projetista, através de um seu elemento, tem acompanhado estas ações
e, com autorização da empresa Parques de Sintra – Monte da Lua, integrou estes novos conhecimentos
nas técnicas de controlo de acácia no projeto da Barrinha de Esmoriz.
No primeiro ano, as ações propostas para controlo da acácia são de três tipos:
1.

Nos exemplares de altura superior a 1,5m deve proceder-se a corte raso do tronco, e aplicação
imediata de glifosato sobre o tronco após o corte;

2.

Nos exemplares de altura igual ou inferior a 1,5m, o glifosato deverá ser aplicado por aspersão,
sobre as folhas;

3.

Num único local, onde as acácias ocorrem dentro da Barrinha, propõe-se o abaixamento da cota de
fundo, por escavação do solo.

Embora a pincelagem de glifosato sobre troncos seja uma técnica descrita na bibliografia e recomendada
por numerosos autores, os resultados obtidos em Sintra são muito pouco satisfatórios e a sua baixa
eficácia tem uma explicação teórica provável:


O glifosato é eficaz quando transportado pelo floema, porque neste caso atinge os órgãos
subterrâneos da planta;



O corte do tronco faz com que o floema reflua rapidamente, permitindo a entrada de ar, e impedindo
o transporte de glifosato por esta via;



Assim, o herbicida aplicado por pincelagem, só poderá entrar na planta através do transporte (muito
menos eficaz) das células dos parênquimas. Este facto obriga a implementar ações de controlo
complementares nos anos subsequentes à primeira aplicação, após o corte. Estas ações consistem
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A aplicação de glifosato após descasque do tronco tem apresentado também resultados muito
moderados, aparentemente pelas mesmas razões. Relativamente a esta técnica, acresce o facto de ser
um tipo de intervenção muito mais moroso, e consequentemente mais caro. No caso da Barrinha, em
concreto, julga-se que este método não é aplicável, porque a área a intervir é muito extensa, a densidade
de Acacia é muito elevada e o período aconselhado pela Declaração de Impacte Ambiental para a
aplicação do glifosato é reduzido.
Na Barrinha, na generalidade das manchas de acácia existem exemplares de dimensão maior e menor do
que 1,5m, pelo que as duas primeiras metodologias de intervenção (corte raso e aspersão) devem ser
implementadas nas mesmas manchas.
Estas ações de controlo de acácia serão complementadas com as ações de recuperação da vegetação
ripícola, as quais permitirão aumentar o ensombramento, contribuindo para o controlo da regeneração
natural das acácias. Este efeito ajusta-se às áreas em que os módulos de plantação preveem o uso de
espécies perenifólias, como a Tamargueira (Tamarix africana) e os pinheiros (Pinus pinaster e P. pinea).
A utilização de espécies caducifólias visa, sobretudo, outros objetivos.
Em todas as ações de aplicação de glifosato, deve cumprir-se todas as normas constantes da Lei nº
26/2013, de 11 de Abril de 2013, que regula as atividades de venda, distribuição e aplicação de produtos
fitofarmacêuticos, com destaque para o capítulo III (Segurança na aplicação de produtos
fitofarmacêuticos nas explorações agrícolas e florestais e nas empresas de aplicação terrestre), sem
prejuízo do cumprimento de outras normas legais.
1.5.1.2 Corte do tronco e aplicação de glifosato

Nos exemplares de altura superior a 1,5m sujeitos a corte raso, a aplicação do herbicida deve ser
efetuada imediatamente após o corte. A implementação desta técnica obriga à participação de dois
operadores.
A aplicação de glifosato por aspersão, sobre as folhas, só é preconizada para todos os exemplares de
altura igual ou inferior a 1,5m. Esta dimensão mínima visa minimizar a altura de lançamento das gotas,
minimizando o risco de que elas caiam sobre o aplicador, ou que sejam arrastadas para longe da planta
alvo da aplicação. Esta dimensão poderá ser ligeiramente alterada, por forma a adaptar-se às
características da equipa que irá aplicar o herbicida. Estas intervenções deverão ser implementadas no
primeiro ano, e parcialmente repetidas no segundo.
1.5.1.3 Características do herbicida

O glifosato é um herbicida sistémico que é absorvido pela planta, usualmente através das folhas e sendo
transportado para outros tecidos da planta (Laerke, 1995). Nesses tecidos, impede a produção de
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Ao contrário de muitos herbicidas de contacto, os sintomas de fitotoxicidade provocados pelo glifosato
desenvolvem-se lentamente. Os efeitos visíveis ocorrem apenas dentro de 2, 4 ou mesmo 7 dias. A
velocidade de aparecimento dos sintomas varia também de acordo com a taxa de metabolismo da planta
e com a velocidade de transporte no floema. O frio ou a elevada humidade atmosférica podem
desacelerar a atividade do glifosato e retardar o desenvolvimento dos sintomas (Schuette, 1998).
As consequências ambientais do uso de glifosato têm sido tema de um debate muito intenso que,
frequentemente, ultrapassa os limites da comunidade científica, existindo opiniões divergentes, quer na
comunidade científica, quer na opinião pública. Entre os principais efeitos negativos apontados na
bibliografia científica, destaca-se:
•

A contribuição para a eutrofização de corpos de água, porque a sua degradação determina o
aumento das concentrações de fósforo na água (e.g.: Vera et al, 2010);

•

A toxicidade para os anfíbios tem sido um importante foco de pesquisa, existindo fortes indicações
que a sensibilidade deste grupo é muito superior à dos outros vertebrados. Como explicação para
esta maior sensibilidade têm sido apontadas as características do seu ciclo de vida e o facto dos
anfíbios apresentarem a pele nua, absorvendo mais facilmente contaminantes ambientais (Annett,
2014, entre outros).

•

Foi também demonstrado que, mesmo em baixas concentrações, o glifosato pode gerar níveis
significativos de mortalidade, particularmente em larvas (Williams & Semlitsch, 2010). Acresce que
podem também ocorrer eventos de mortalidade em massa, quando a contaminação ambiental
atinge concentrações elevadas. Nos casos de mortalidade em massa, os valores de concentração
na água foram da ordem de grandeza de 0,8 - a 2,0mg/l para os anuros, e superiores para urodelos,
rondando 2,7 a 3,2mg/l (Relyea & Jones, 2009). Vários autores chamam ainda a atenção para o
facto do efeito da aplicação de glifosato nas comunidades de anfíbios poder ser muito
significativamente aumentado nos casos em que a aplicação coincide com algum período crítico do
ciclo de vida (e.g.: Berger et al 2013);

•

Um outro efeito relevante consiste na interferência com os processos metabólicos ligados à
reprodução, sobretudo entre os mamíferos. Na verdade, o glifosato tem sido descrito como um
disruptor endócrino que afeta o sistema reprodutivo masculino, embora a base molecular desta
toxicidade precise ainda de ser esclarecida (Cavalli, 2013). Foi sugerido que a exposição a doses
relativamente baixas e compatíveis com algumas situações reais de contaminação do meio, durante
um período de poucos dias, poderia aumentar as taxas de oxidação do DNA nas células do fígado
(Guilherme, 2012);

•

Recentemente, foi colocada a hipótese de o uso do glifosato ser responsável pelo desenvolvimento
de uma síndrome renal crónica, descrita em comunidades de agricultores (Jayasumana et al, 2014).
Os autores admitem que esta síndrome poderá resultar da exposição prolongada a níveis elevados
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Estes efeitos ambientais tornam o uso do glifosato uma opção sensível, porque potencialmente pode
afetar os ecossistemas e as populações humanas. A despeito dos seus potenciais efeitos negativos, a
aplicação do glifosato é um método frequentemente utilizado em acções de controlo de plantas invasoras
em todo o Mundo, quer em meio terrestre, quer em meio aquático (e.g.: Lym, 2000; Linz & Jeffrey Homan,
2011).
Aceita-se que a invasão de ecossistemas por espécies exóticas gera impactes maiores do que o uso do
glifosato. O efeito mais conspícuo da invasão por espécies exóticas consiste no desaparecimento da
vegetação autóctone. Acresce que a generalidade das plantas invasoras não tem fauna fitófaga
associada e, por este motivo, níveis de invasão intensos impedem a transferência de energia ao longo
das cadeias tróficas, causando uma forte depleção nas zoocenoses.
Por este conjunto de razões, propôs-se a aplicação de glifosato no controlo de acácias. No entanto,
preconiza-se que a sua aplicação seja acompanhada da implementação de medidas cautelares.
1.5.1.4 Preparação da calda

A calda de aplicação do glifosato deve ser preparada, de acordo com as seguintes condições:


Adição de sulfato de amónio – deve ser adicionado sulfato de amónio à calda, na concentração de
15g/l. Para herbicidas ácidos fracos, como é o caso do glifosato, a redução do pH resulta em melhor
eficácia, visto que moléculas menos ionizadas atravessam a cutícula e a membrana plasmática com
maior facilidade, pelo que a adição desta substância aumenta a eficácia da aplicação do herbicida
(Pinto de Carvalho, 2009);



As concentrações a aplicar devem ser aquelas que constam da bula do herbicida, respeitando as
indicações do fabricante;



Deve se adicionado um corante não poluente, conforme consta da alínea 1.5.1.5;



A principal via de decomposição do glifosato no meio é a degradação microbiana (Schuette, 1998).
Este facto determina uma condicionante importante: a calda de glifosato deve ser preparada no
próprio dia de aplicação, porque a partir da sua aplicação vai-se degradando. As caldas devem ser
preparadas no dia da aplicação para evitar a sua degradação microbiana.

1.5.1.5 Medidas cautelares

Os riscos descritos no ponto anterior aconselham à implementação com carácter obrigatório de várias
medidas cautelares, por motivos de segurança dos trabalhadores e de proteção ambiental:


Dias de aplicação do herbicida – Aspersão não deve ser efetuada em dias com vento, para
minimizar a dispersão das gotas. Independentemente do método de aplicação, ela deve ser feita em
dias em que a previsão meteorológica não indique chuva nos dias seguintes, para minimizar o
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Proteção dos aplicadores - Os aplicadores devem estar protegidos com equipamento próprio para
impedir a inalação ou o contacto do herbicida com a pele;



Formação prévia – Os aplicadores devem receber uma breve ação de formação sobre as espécies
alvo da aplicação do herbicida e sobre a importância do Sitio Barrinha de Esmoriz para a
conservação das espécies;



Proteção de Jasione lusitanica – Nas áreas onde a presença de acácia se aproxima da área de
distribuição de Jasione lusitanica (ver Figura 6), a aplicação deve ser particularmente cuidadosa,
garantindo-se que não haverá aspersão acidental de herbicida para outras plantas para além das
acácias;



Introdução de um corante na calda - A calda deve ser marcada com um corante, não poluente,
para que o aplicador possa verificar os locais onde ao herbicida se deposita, minimizando perdas e
minimizando a possibilidade de se depositar nas roupas. Em Sintra, a empresa Parques de Sintra –
Monte da Lua tem utilizado com sucesso o corante Compo Blue, mas esta indicação deve ser
considerada apenas um exemplo e poderá ser utilizado qualquer outro corante que cumpra a
mesma função e não seja poluente;



Bicos de pulverização – Devem ser usados bicos de pulverização que produzam gotas de grande
dimensão para minimizar a deriva gerada pelo vento. Os bicos devem possuir ainda sistemas que
impeçam o gotejamento furtuito (“anti-gotejamento”);



Pressão de pulverização - Deve ser moderada porque o mesmo bico pode produzir gotas médias
em baixas pressões e gotas finas em altas pressões.

Ainda no que respeita às medidas cautelares, deve ser vedada com fita sinalizadora a área de ocorrência
de Jasione lusitanica constante da Figura 6 (em 2014). Esta vedação deve servir para impedir o acesso
de máquinas ao local.
1.5.1.6 Abaixamento da cota de fundo

Nos locais onde as acácias ocorrem dentro do plano de água da barrinha, propõe-se o abaixamento da
cota de fundo. Nestes locais, preconiza-se o corte raso da vegetação existente e, após o corte, a
dragagem de cerca de 50 cm de sedimento, o qual deve ter o mesmo destino do restante sedimento
retirado da Barrinha (repulsão para o mar).
1.5.1.7 Áreas a intervencionar

As áreas com acácia a intervencionar através da aplicação de herbicida são aquelas que constam da
Planta 2, Volume 2 (Peças Desenhadas), Tomo 3 (Requalificação das margens da Barrinha e do cordão
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Em todas as áreas deve prever-se o uso da técnica de corte raso e da aspersão de herbicida mesmo nos
locais onde apenas foram detetados exemplares de dimensão superior a 1,5m, porque não podemos
excluir que, após o corte e remoção dos exemplares maiores, não sejam detetados exemplares de menor
dimensão.
As áreas a intervencionar dentro da Barrinha por abaixamento da cota de fundo constam da Planta 3.
1.5.1.8 Destino do material lenhoso

O material lenhoso resultante do corte deve ser removido do local, podendo considerar-se 2 destinos
possíveis, a cargo do empreiteiro:
Estilhaçamento, guardado durante pelo menos 5 a 6 meses em monte, no terreno e, posteriormente

•

espalhado, ou transporte a vazadouro autorizado para o efeito;
Utilização das madeiras, para os fins que e o empreiteiro entenda por convenientes, incluindo a

•

produção de energia através da utilização da biomassa.
O período referido destina-se a tornar inviáveis os segmentos estilhaçados, evitando que germinem no
solo.
Caso o empreiteiro opte por guardar no terreno o material resultante do corte, durante algum tempo, ele
deve ser armazenado em pilhas nos locais assinalados nas plantas 2 e 3 do Volume 2 (Peças
Desenhadas), Tomo 3 (Requalificação das margens da Barrinha e do cordão dunar).Estas pilhas devem
ser removidas até ao final das intervenções iniciais (6 meses). Estes locais correspondem a zonas que
atualmente estão ocupadas por povoamentos estremes de acácia.
1.5.1.9 Períodos de intervenção

A Declaração de Impacte Ambiental no seu ponto 23 da página 6 indica que “Todas as acções devem ter
lugar fora do período de floração/frutificação, caso contrário significará um acréscimo dos propágulos no
ano em causa”. O ciclo anual das acácias inclui um período de floração que vai de Fevereiro a Abril e um
período de frutificação que se estende pelo Verão. Por forma a cumprir este requisito da DIA, indica-se
que o período de corte e aplicação do glifosato deverá ser em Março, portanto, antes do período de
frutificação. Embora cumpra a DIA, este procedimento poderá provocar dificultar técnicas, porque os
meses em que a pluviosidade é menor são Julho e Agosto.
Este calendário pode ser compatível com a aplicação de glifosato, e com o requisito indispensável por
motivos de proteção ambiental, segundo o qual esta aplicação “deve ser feita em dias em que a previsão
meteorológica não indique chuva nos dias seguintes, para minimizar o arrastamento para o solo e para a
água” (ver alínea 1.5.1.5), conforme pode ser verificado na figura seguinte. Usualmente, o período de
aplicação de glifosato coincide com o Verão porque é nesse período que a probabilidade de as
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Figura 3 - Precipitação registada no Porto em Março de 2014 (Fonte: IPMA).

1.5.2 Erva-das-pampas (Cortaderia selloana)
1.5.2.1 Aspetos gerais

A erva-das-pampas (Cortaderia selloana) é uma planta originária da Argentina e Sul do Brasil. Nos locais
de origem, cresce em solos relativamente húmidos. No entanto, em Portugal e noutros países onde se
comporta com planta invasora, pode ser encontrada em ambientes sub-húmidos a semi-áridos, e numa
grande variedade de tipos de solo. É em solos profundos com boa drenagem que as taxas de
crescimento são superiores. Apresenta ainda um comportamento de planta pioneira, respondendo
favoravelmente a perturbações ou mobilizações dos solos.
1.5.2.2 Situação atual da invasão por erva-das-pampas na Barrinha de Esmoriz

No âmbito do estudo da Ecossistema (2010) foi marcada uma área que se pretende intervencionar, onde
ocorre com maior densidade. Essa área foi redesenhada à escala de projeto de execução, sendo
apresentada na Planta 4, Volume 2 (Peças Desenhadas), Tomo 3 (Requalificação das margens da
Barrinha e do cordão dunar).
1.5.2.3 Ações de controlo

O Estudo para a Requalificação e Valorização do Sítio Barrinha de Esmoriz (Ecossistema, 2010) propõe
intervenções pertinentes, no que respeita ao controlo desta espécie, que passaremos a citar:
“No caso de Erva-das-pampas (Cortaderia selloana) recomenda-se o arranque manual quando
se trate de plântulas jovens e, nos restantes casos, dever-se-á cortar a planta pela base com
moto-roçadora, procedendo-se de seguida à remoção dos rizomas com maquinaria pesada. A
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maquinaria pesada sobre o local (habitat) onde a planta a remover se encontre. Outra hipótese
é, após o corte, esperar o rebentamento e utilizar herbicida sobre os novos rebentos.”
No entanto, em visita ao local não foi verificada a presença de plântulas, mas apenas de exemplares já
estabelecidos. Por outro lado, a nossa experiência pessoal no controlo desta espécie indica que é
indispensável remover os rizomas. É importante notar que em Erva-das-pampas (Cortaderia selloana), os
tecidos que promovem o crescimento das folhas estão debaixo do solo, pelo que qualquer corte é
facilmente compensado pela planta através da continuação do crescimento (ver figura seguinte).

Figura 4 - Representação esquemática da zona de crescimento das folhas em monocotiledóneas,
incluindo Erva-das-pampas (Cortaderia selloana). O crescimento das folhas pela parte basal
torna ineficaz o corte da parte aérea, se não for acompanhada da remoção do rizoma.

Por último, salienta-se que embora no anteprojeto tenha sido previsto que a aplicação de glifosato só
ocorreria se o arranque manual se revelasse insuficiente, dois fatores aconselham a prever, desde já,
esta possibilidade em projeto de execução:
•

Experiências de tentativas de controlo de Erva-das-pampas acompanhadas pela equipa projetista
permitiram confirmar que o controlo exclusivamente através de meios mecânicos é muito difícil;

•

A área real invadida por esta planta, dentro da área prevista de intervenção, estimada em projeto de
execução, é substancialmente menor do que a área prevista em 2010, facto que minimiza os efeitos
da aplicação do herbicida.

Neste contexto, preconiza-se o uso de glifosato, embora exclusivamente para controlar novos rebentos
que surjam após o arranque mecânico.
Face às considerações anteriores, propõem-se, no primeiro ano, as seguintes intervenções sequenciais:
Maio a Junho - Corte de todas as plantas, rente ao solo com meios mecânicos (motorroçadora ou outro
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1. Maio a Junho - Arranque dos rizomas. Esta intervenção deverá ser efectuada na sequência do corte.
A maquinaria a utilizar será definida pelo empreiteiro. No entanto, a utilização de máquinas de
escavação (retroescavadora ou “bobcat”) será indispensável. Os rizomas deverão ser depositados no
terreno em pilhas;
2. Maio a Junho - Os rebentos jovens produzidos a partir de semente poderão ser retirados
manualmente. No entanto, salienta-se que estas plantas têm arestas cortantes e poderão ser
perigosas para o operador. Sublinha-se que é difícil distinguir uma planta jovem do rebentamento por
toiça de um exemplar adulto;
3. Final de Setembro ou Outubro – Após as primeiras chuvas abundantes, deve proceder-se à
plantação do terreno com Freixo (Fraxinus angustifolia) e Salgueiro-preto (Salix atrocinerea), espécies
autóctones, em elevada densidade e proporção de 1:1, por forma a que o crescimento de erva-daspampas (Cortaderia selloana) seja diminuído por competição.
Estas intervenções devem ser implementadas quer em manchas contínuas, que em exemplares isolados,
conforme se indica na cartografia. Em exemplares isolados, não se tornará necessário implementar as
plantações.
As áreas de remoção de erva-das-pampas constam da Planta 4, Volume 2 (Peças Desenhadas), Tomo 3
(Requalificação das margens da Barrinha e do cordão dunar).
1.5.2.4 Medidas cautelares

As folhas da erva-das-pampas estão impregnadas de cristais de sílica, muito cortantes, que podem
causar ferimentos. Por este motivo, os trabalhadores devem estar equipados de luvas grossas e
vestimento apropriado.
1.5.2.5 Destino do material

Propõem-se dois destinos:
•

Estilhaçamento, guardado durante pelo menos 5 a 6 meses em monte no terreno e, posteriormente
espalhado, ou transporte a vazadouro autorizado para o efeito.

•

Produção de energia através da utilização da biomassa, a cargo do empreiteiro, em centrais que
recebam este material.

O período referido destina-se a tornar inviáveis os segmentos estilhaçados, evitando que germinem no
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Caso o empreiteiro opte por guardar no terreno o material resultante do corte, durante algum tempo, ele
deve ser armazenado em pilhas nos locais assinalados na planta 2 do Volume 2 (Peças Desenhadas),
Tomo 3 (Requalificação das margens da Barrinha e do cordão dunar).Estas pilhas devem ser removidas
até ao final das intervenções iniciais (6 meses).
1.5.3 Chorão (Carpobrotus edulis)
1.5.3.1 Aspetos gerais

O chorão (Carpobrotus edulis) é uma espécie oriunda da África-do-Sul, introduzida na Europa como
planta ornamental e como fixadora de terrenos. Em muitos países, o chorão comporta-se como planta
invasora, desalojando a vegetação nativa. Atualmente, ocorre em toda a bacia do mediterrânio, desde o
litoral atlântico até à Escócia e também na costa Oeste dos Estados Unidos.
O seu carácter invasor expressa-se exclusivamente no litoral, seja em áreas de solos de areia, seja em
áreas de substrato rochoso. As taxas de invasão e, consequentemente, o seu impacte ecológico, são
menores em ecossistemas dunares do que no litoral rochoso (Maltez-Mouro et al 2010).
1.5.3.2 Situação atual da invasão por chorão na Barrinha de Esmoriz

Na Barrinha, o chorão ocorre de forma pouco densa e dispersa em toda a área de dunas. Esta situação,
de baixo grau de invasão, corresponde àquela que foi descrita por Maltez-Mouro et al (2010) para outros
ecossistemas dunares. Exemplares isolados, com menor capacidade de invasão, podem ser encontrados
mais para o interior.
De acordo com o levantamento efetuado em 2014 para projeto de execução, a densidade do chorão é
muito variável. Por este motivo, na estimativa da área a intervencionar, são apresentados dois valores:
•

A área total a intervencionar, que corresponde aos polígonos onde ocorre chorão;

•

A área efetiva a intervencionar, que corresponde à área real ocupada pelo chorão e foi obtida a
partir da ponderação da densidade de cada polígono pela sua área.

A cartografia da área total é apresentada na Planta 5 no Volume 2 (Peças Desenhadas), Tomo 3
(Requalificação das margens da Barrinha e do cordão dunar) à escala de projeto.
1.5.3.3 Ações de controlo

O chorão deve ser removido manualmente, arrancando-o do solo, não apenas a parte aérea mas também
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A utilização de máquinas não é aconselhável, porque destruiria não apenas o chorão mas também a
vegetação dunar que se pretende preservar. Sugere-se que toda a área dunar seja percorrida por um
grupo de operadores, aproximadamente em linha, que devem remover as plantas e acumular os
exemplares arrancados em amontoados. Periodicamente, estes amontoados devem ser transportados
para as áreas de secagem.
Assim, após o arranque, o chorão deve ser colocado a secar em pilhas, onde ficará a secar durante cerca
de 2 meses. Estas pilhas de material deverão ter cerca de 1,5m de altura. Para facilitar a secagem, o
arranque do chorão deverá ser efetuado no início do Verão. Este procedimento justifica-se devido ao
facto do chorão ser uma planta carnuda, isto é, cujas folhas de caule retêm uma elevada quantidade de
água.
1.5.3.4 Destino do material

O chorão deverá ser estilhaçado no terreno e posteriormente espalhado, ou transportado a vazadouro
autorizado para o efeito.
Caso o empreiteiro opte por guardar no terreno o material resultante do arranque, durante algum tempo,
ele deve ser armazenado em montes. Os locais propostos para formação dos montes de chorão a secar
constam da Planta 5 no Volume 2 (Peças Desenhadas), Tomo 3 (Requalificação das margens da
Barrinha e do cordão dunar), e consistem em locais onde os povoamentos de chorão são estremes ou
quase estremes, ou locais suficientemente próximos do mar para não estarem sujeitos a risco de invasão.
1.5.4 Spartina versicolor
1.5.4.1 Aspetos gerais

Spartina versicolor (Sinónimo de Spartina patens) é uma espécie de origem norte-americana, que habita
em águas salobras, e cujo processo de introdução na Europa é desconhecido (Goulletquer et al 2002).
Embora o seu comportamento invasor seja conhecido em vários países, em Espanha o seu grau de
perigosidade ecológica é classificado como “2” (Sanz-Elorza et al 2001), isto é: “é considerada uma
espécie conhecida como invasora em Espanha, que não está, atualmente, a ameaçar os ecossistemas
naturais ou seminaturais, embora se suspeite que possa fazê-lo num futuro próximo” (tradução nossa).
Face ao estado de invasão e à capacidade de expansão desta gramínea, não se considera possível a
implementação de intervenções que a erradiquem, nem sequer que mantenham as suas populações em
níveis francamente baixos. Neste contexto, as intervenções planeadas visaram apenas remover esta
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1.5.4.2 Situação atual da invasão por Spartina versicolor na Barrinha de Esmoriz

Em 2010, o estudo da Ecossistema marcou quatro núcleos, localizados próximo da margem Norte da
Barrinha. Quando em fase de projeto de execução se procedeu à marcação dos limites exatos dos
núcleos populacionais, verificou-se que a área de ocorrência é muito mais extensa do que a marcada em
2010. Aparentemente, o crescimento do caniçal limita a sua expansão.
1.5.4.3 Ações de controlo

As populações de Spartina versicolor existentes na Barrinha localizam-se em áreas próximas das áreas
que irão ser dragadas. Por esse motivo, foram integradas no projeto de dragagem, ações que garantem a
sua remoção. Assim, nesses locais, o aprofundamento irá até 50 cm de profundidade, valor que garante a
remoção dos rizomas das plantas. As áreas de intervenção correspondem às áreas indicadas na Planta 6
do Volume 2 (Peças Desenhadas), Tomo 3 (Requalificação das margens da Barrinha e do cordão dunar).
A remoção deverá ser efetuada no mesmo período discriminado para a dragagem.
1.6

Intervenções no segundo ano

1.6.1 Aspetos gerais
No presente ponto, descrevem-se as ações de controlo de infestantes a empreender no 2º ano.
O Plano de Manutenção para os anos subsequentes é apresentado no Volume 11 do Projeto de
Execução.
A necessidade de implementar um Plano de Manutenção resulta do facto de ser muito provável que as
espécies invasoras recuperem, quer por brotamento de raízes, quer por germinação de sementes, após
as intervenções iniciais. Tal como as ações iniciais, as intervenções de manutenção têm metodologias
próprias para cada espécie. O Plano de Manutenção perfaz, assim, cerca de 10 anos de intervenções de
controlo de espécies exóticas na Barrinha de Esmoriz.
Chama-se a atenção para o facto de não se proporem ações de manutenção de Spartina versicolor. Esta
opção justifica-se por três motivos:
 Porque não existe ainda evidência que esta planta tenha condições para vir a tornar-se um problema
ecológico grave para a Barrinha. Relembre-se que ela está classificada em Espanha como uma
invasora que não está, atualmente, a ameaçar os ecossistemas naturais ou semi-naturais (SanzElorza et al 2001);
 Porque, mesmo se existisse esta evidência, não se conhecem métodos eficazes de controlo,
excetuando aquele que foi proposto e que obriga a uma alteração da cota de fundo, sendo por isso de

T. 11030

aplicabilidade muito limitada;
POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, S.A.
Projeto de Execução para Requalificação e Valorização do “Sitio” da Barrinha de Esmoriz
Requalificação das margens da Barrinha e do cordão dunar

PRA.007.ZVE.PE.MM_RM
Novembro 2014
Pág. 17

 Porque ocorrem em muitos locais, em baixa densidade, o que tornaria muito difícil qualquer
intervenção.
1.6.2 Acácias
No segundo ano das intervenções, deverá proceder-se a novas intervenções de controlo. Estas
intervenções visam:
 Remover as plantas jovens que germinaram desde o ano anterior;
 Efetuar uma segunda aplicação de glifosato nas plantas que no ano anterior tinham sofrido corte e
aplicação de glifosato por pincelagem;
 Remover as plantas onde foi aplicado glifosato, mas que não morreram com a primeira intervenção.
Estas intervenções consistem na aspersão de calda de glifosato, de acordo com as condicionantes
técnicas referidas nos pontos 1.5.1.5 e 1.5.1.4. Deverão ainda ser cumpridas as orientações da alínea
1.5.1.8. A área de aplicação deverá ser a mesma do que a que foi intervencionada no primeiro ano. Esta
área deverá ser percorrida, aplicando o herbicida em todos os exemplares de acácia vivos.
1.6.3 Erva-das-pampas
Relativamente à Erva-das-pampas (Cortaderia selloana), propõe-se o seguinte;
Março - O terreno deverá ser vistoriado, por forma a identificar os exemplares que recuperaram a partir
dos rizomas. Estes exemplares devem ser sujeitos a aspersão de glifosato, nas folhas, de acordo com as
normas constantes das alíneas 1.5.1.4 e 1.5.1.5, que foram discriminadas para as acácias, embora com
as devidas adaptações, mas essa aplicação deve garantir que não haverá afectação fortuita de freixo ou
salgueiros. Deverão ainda ser cumpridas as orientações das alíneas 1.5.2.4 e 1.5.2.5.
Não se propõe a repetição deste procedimento para além do segundo ano, porque se prevê que a
intervenção em dois anos seja suficiente. Esta opção poderá ser alterada de acordo com os resultados do
Plano de Monitorização.
1.6.4 Chorão
Relativamente ao Chorão (Carpobrotus edulis), propõe-se que no segundo ano a área intervencionada no
primeiro ano seja visitada, procedendo-se ao arranque manual de todos os exemplares detetados. Esta
intervenção deverá cumprir as indicações constantes das alíneas 1.5.3.3 e 1.5.3.4.
A invasão por chorão em áreas dunares tem uma intensidade que é moderada pelas próprias
características do substrato (Maltez-Mouro et al, 2010). Por este motivo, as intervenções poderão ser
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1.6.5 Spartina versicolor
Relativamente a Spartina versicolor não se propõem ações de manutenção, porque as intervenções
iniciais garante a alteração do habitat, impedindo esta planta invasora de recolonizá-lo.
2.

REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DA BARRINHA

2.1

Introdução
As ações de controlo de espécies exóticas invasoras serão complementadas com as ações de
recuperação da vegetação natural, as quais são analisadas neste capítulo. Para além da importância
ecológica que consiste no aumento da densidade de espécies autóctones, esta opção poderá ajudar a
diminuir a densidade de acácia e de erva-das-pampas, através do ensombramento que provocam.
Neste contexto, as áreas em que se propõe a plantação de espécies ripícolas são apenas aquelas onde
se prevê a remoção de plantas exóticas invasoras, designadamente de espécies de acácia e de erva-daspampas (Cortaderia selloana).
Para compreender as opções técnicas das intervenções que agora se apresentam é necessário ter em
consideração que o fator de degradação mais importante da vegetação emersa da Barrinha consiste na
invasão das margens por plantas invasoras e que a minimização deste problema é o principal objetivo
das intervenções que se propõem.
Porém, a reconversão direta das áreas ocupadas por exóticas invasoras em áreas de vegetação natural
climácica ou pré-climácica é virtualmente impossível, porque após as intervenções propostas no capítulo
1 (Plano de controlo de plantas invasoras), as espécies invasoras iniciarão a recolonização do local.
Um segundo fator que condiciona estas intervenções é o carácter lagunar da Barrinha. Como todos os
sistemas lagunares costeiros, a Barrinha de Esmoriz apresenta aspetos de transição entre o meio
dulçaquícola e o meio marinho, existindo um gradiente de salinidade, que aumenta de jusante para
montante. Durante o período de abertura ao mar, a salinidade aumenta significativamente. Por último, no
longo período em que a Barrinha se encontra fechada ao mar sofre a entrada progressiva de água doce,
fator que vai diminuindo a salinidade. É neste contexto que se pode compreender as características da
vegetação ripícola e halófita da Barrinha, e este gradiente de salinidade foi ponderado ao elaborar-se o
plano de plantação das margens da Barrinha.

2.2

Condicionantes da DIA
A DIA estabelece como condicionantes para esta componente do projeto, o seguinte:
“(…)O Plano de Recuperação/recriação de comunidades/habitats naturais, quer nas áreas de plantação
do módulo de plantação 3, (…), que deve ser norteado pela composição florística das comunidades
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Pressupõe-se que a formulação anterior signifique que as espécies a plantar e o modo de plantação
devem reproduzir os habitats naturais e que, consequentemente, devem ser evitadas espécies que vivem
naturalmente na Barrinha. Este entendimento da DIA obrigou a excluir Atriplex halimus (Salgadeira) do
plano de plantação previsto em anteprojeto.
2.3

Seleção de Espécies
Atualmente, a vegetação tipicamente ripícola de carácter dulçaquícola está restrita às margens da
Barrinha situadas a montante e à foz das duas linhas de água afluentes. Nestes locais, embora exista
vegetação ripícola, a vegetação sub-ripícola praticamente desapareceu, por três motivos prováveis:
 Porque os terrenos que não são adjacentes à Barrinha encontram-se fortemente invadidos por
povoamentos estremes de Acacia;
 Porque a vegetação subripícola foi removida devido à plantação de eucaliptos;
 Ou porque os locais foram utilizados como campos agrícolas.
Na ausência de exemplos de vegetação sub-ripícola, não é possível recorrer a uma estrutura de
vegetação existente para determinar a sua composição e listar um elenco de espécies a plantar. Nestas
condições, recorreu-se aos modelos fitossociológicos existentes. De acordo com os conhecimentos
existentes, nesta área do nosso país, a vegetação sub-ripícola seria dominada por Ulmeiro (Ulmus minor)
e/ou Freixo (Fraxinus angustifolia). Em Portugal, a generalidade dos Ulmeiros encontra-se em regressão
devido ao aparecimento de uma doença de origem fúngica, a grafiose. Por este motivo, os ulmeiros foram
excluídos do elenco de espécies a plantar. O projeto contempla a plantação de freixos.
Nas zonas mais a jusante da Barrinha, onde a influência da salinidade se faz sentir mais intensamente, é
provável que as formações climácicas fossem dominadas ou, pelo menos tivessem abundância de
Tamarix africana (Tamargueira), uma espécie sub-arbórea. No entanto, como foi referido, estas áreas
apresentam atualmente povoamentos estremes de acácias.
As tamargueiras são arbustos ou pequenas árvores capazes de produzir níveis elevados de
ensombramento, por isso adequados ao fim a que se destinam. Julga-se que constituiriam parte da
vegetação natural da Barrinha, sendo os únicos arbustos de grande dimensão (ou pequenas árvores)
capazes de resistir a períodos de elevada salinidade nos solos.
A Tamargueira (Tamariz africana) não é apenas uma planta autóctone de Portugal como é também uma
planta que ocorre frequentemente na região. Cirujano (2005) na sua revisão da Flora Ibérica indica que a
espécie se expande até à Beira Litoral, e a base de dados flora-on (2014) indica que a espécie ocorre até
ao Douro Litoral. Como se demonstra na figura seguinte, a área de distribuição geográfica de Tamarix
africana inclui a Barrinha de Esmoriz. Admite-se que a sua escassez no litoral norte resulte em larga
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Figura 5 - Locais de presença conhecida, de acordo com a base de dados Flora-on
da Sociedade Portuguesa de Botânica

De entre as espécies autóctones de Portugal Tamariz africana e T. canariensis são aquelas que
apresentam maior plasticidade ecológica e, também, maior área de distribuição geográfica. A opção por
Tamarix africana em detrimento de T. canariensis fundamenta-se nos seguintes aspectos:
 A sistemática do género Tamarix, está ainda insuficientemente conhecida. Tamarix canariensis e T.

gallica são muito semelhantes do ponto de vista morfológico e Gaskin & Schaal (2003) não encontraram
diferenças genéticas entre elas. Plantas do género Tamarix são frequentemente vendidas sob a
denominação de T. gallica, pelo que o caracter autóctone dos exemplares a plantar obtidos sob a
designação de T. gallica ou T. canariensis não é seguro. Neste contexto, a indicação da plantação de T.
canariensis poderia resultar na plantação não intencional de uma espécie exótica. Acresce que as
plantas deste grupo já demonstraram potencial como plantas invasoras (Gaskin & Schaal, 2003). Este é
um risco ecológico importante associado à indicação de T. gallica para plantação;
 Em locais como a Barrinha de Esmoriz, isto é (citando a ficha do habitat 2190pt3 do Plano Sectorial

da Rede Natura 2000): “em locais onde a água doce sofre intrusão de água salgada” ocorrem
tamargais de Tamarix africana da associação Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae. Esta
comunidade vegetal não existe atualmente na Barrinha, e a razão provável é que todos os locais onde
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Em conclusão, a utilização de Tamarix africana cumpre e contribui para a requalificação e valorização do
património natural, não constitui uma artificialização, e maximiza as probabilidades de sucesso das
plantações. Acresce que se desconhece outro material vegetal capaz de cumprir as funções para as quais
se pretende usar Tamarix spp., nos locais onde se pretende a sua plantação, isto é: desconhecem-se outras
espécies nativas arbóreas ou sub-arbóreas da região capazes de suportar uma intensa salinização dos
solos.
Em conjunto com esta espécie, em fase de anteprojeto, previu-se a plantação da Salgadeira (Atriplex
halimus). No entanto, ainda que esta espécie seja autóctone de Portugal e ocorra no litoral norte da
Península, não existe informação que indique que integraria a vegetação marginal em sistemas lagunares
do norte do país. A proposta de uso desta espécie baseou-se no facto de apresentar velocidades de
crescimento razoáveis e produzir um ensombramento intenso. No entanto, como foi referido, a DIA indica:
“(…) O Plano de Recuperação/recriação de comunidades/habitats naturais, quer nas áreas de
plantação do módulo de plantação 3, (…), que deve ser norteado pela composição florística das
comunidades vegetais/habitats que se pretende recriar (…)”
Uma das interpretações desta condicionante consiste em admitir que só deverão ser utilizadas espécies
que integram a vegetação natural do local e, por este motivo, prescindiu-se da Salgadeira (Atriplex
halimus) em Projeto de Execução.
As restantes espécies propostas ocorre atualmente nas margens da Barrinha.
2.4

Plano de Plantações da Zona Marginal da Barrinha

2.4.1 Aspetos gerais
O plano de plantações foi organizado de acordo com os seguintes pressupostos:
 Foram utilizadas apenas espécies autóctones da região que, presumivelmente, integrariam a
vegetação natural da Barrinha;
 Foi considerado o carácter lagunar costeiro da Barrinha, integrando espécies halotolerantes no elenco
de espécies a plantar, nas zonas onde os solos sofrem influência salina;
 Foram utilizados módulos de plantação, porque se julga que este é o único modo de garantir que,
quando da execução da obra, o empreiteiro seguirá as indicações do projetista;
 Optou-se pela utilização de módulos de plantação baseados na estrutura de “pé de galo”, a partir da
qual se introduziram alterações, no sentido de produzir módulos de plantação de estrutura mais
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Neste contexto, foram desenhados 5 módulos de plantação. A plantação deve ser efetuada de acordo
com o módulo apresentado na Planta 7, Volume 2 (Peças Desenhadas), Tomo 3 (Requalificação das
margens da Barrinha e do cordão dunar).
2.4.2 Módulos de plantação
Módulo 1 – Vegetação ripícola dulçaquícola. Módulo de vegetação adaptado a solos com
compensação hídrica, sem intrusão salina. Será constituída pela seguinte percentagem de cada espécie:
Árvores
 Alnus glutinosa (Amieiro) – 20%;
 Fraxinus angustifolia (Freixo) - 20%;
 Salix atrocinerea (Salgueiro-preto) - 30%.
Arbustos
 Craetaegus monogyna (Pilriteiro) - 20%;
 Sambucus nigra (Sabugueiro) - 10%.
Módulo 2 – Junto ao estacionamento do recinto da feira no município de Ovar. Para este local foi
planeado um módulo de plantação que, embora se adapte às mesmas condições edáficas do local,
apresenta uma componente de enquadramento paisagístico mais marcada, tendo-se integrado algumas
espécies que, ocorrendo naturalmente em Portugal, não ocorrem atualmente na Barrinha. Será
constituída pela seguinte percentagem em número de exemplares:
Árvores
 Fraxinus angustifolia (Freixo) - 20%;
 Salix atrocinerea (Salgueiro-preto) - 30%;
 Salix alba (Salgueiro-branco) - 20%.
Arbustos
 Craetaegus monogyna (Pilriteiro) - 10%;
 Sambucus nigra (Sabugueiro) - 10%;
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 Frangula alnus (Sanguinho) – 10%.
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Módulo 3 - Vegetação sub-halófila. Módulo de plantação com uma única espécie adaptada a solos com
compensação hídrica e alguma intrusão salina. É constituído exclusivamente pela Tamargueira Tamarix
africana.
Módulo 4 – Pinhal-bravo de enquadramento. Constituído por uma mancha de Pinheiro-bravo (Pinus
pinaster) e Pinheiro-manso (Pinus pinea) (2:1).
Módulo 5 - Plantações nos locais de controlo da erva-das-pampas, com Freixo (Fraxinus angustifolia)
e Salgueiro-preto (Salix atrocinerea), numa proporção de 1:1.
2.4.3 Modo de plantação
A plantação deve ser efetuada de acordo com os seguintes procedimentos:
 Plantação - A plantação deverá ser efetuada à cova, com a adição de 30 gramas de adubo por
planta. Devem ser usados fertilizantes de libertação lenta (Multicote – floresta, ou equivalente, com as
mesmas características);
 Marcação e piquetagem - As plantas deverão ser dispostas de acordo com as indicações constantes
da Planta 7 (Localização dos módulos de plantação), Volume 2 (Peças Desenhadas), Tomo 3
(Requalificação das margens da Barrinha e do cordão dunar);
 Retancha - A retancha deverá ser realizada no ano seguinte ao da plantação, e sempre que
necessário em anos sucessivos. Considera-se uma percentagem média de falhas de 30%.
 Sacha e amontôa - Operação manual a realizar na Primavera seguinte à plantação, de forma a
minimizar a competição da vegetação espontânea pelos recursos hídricos e pela luz;
 Árvores não invasoras existentes no local – No caso de algum local de plantação estar já ocupada
por uma árvore não invasora, a árvore deve ser desviada 2m, para uma localização aprovada pela
fiscalização da obra ou pelo dono da obra.
Para este projeto, não se propõe a gradagem, operação que se usa com o objetivo de aumentar a
profundidade da camada arável, favorecendo a infiltração e diminuindo o escorrimento superficial. Não
deverá ser usada, porque a gradagem pode promover a ascensão à superfície do banco de sementes de
acácias e poderá causar a destruição da vegetação autóctone que ainda subsiste. Por outro lado, face à
consistência arenosa dos terrenos, não há necessidade de aumentar a capacidade de infiltração.
Não se propõe também a colocação de protetores individuais para proteção contra caça menor porque a
única espécie que poderia causar problemas às plantações, o coelho-bravo, é atualmente muito escassa
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3.

RECUPERAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA VEGETAÇÃO DUNAR

3.1

Introdução
A conservação da vegetação dunar tem sido preocupação da generalidade dos ecólogos e dos
organismos com responsabilidades na gestão do território. Esta preocupação decorre do facto da
vegetação dunar apresentar uma elevada importância ecológica, porque auxilia na estabilidade da linha
de costa, quando se trata de costa arenosa, e porque alberga numerosos endemismos, ou espécies de
distribuição geográfica restrita, muitas das quais se encontram em risco de extinção.
No caso da vegetação dunar da Barrinha de Esmoriz, salientam-se ainda dois aspetos:
 A frente de praia é utilizada para atividades balneares, pelo que a recuperação da vegetação dunar
terá interesse paisagístico, e nessa medida, turístico;
 Por outro lado, a estabilização da vegetação dunar poderá contribuir para a diminuição do transporte
de areias de origem eólica para o interior da Barrinha, diminuindo a sua taxa de colmatação e, deste
modo, diminuindo a necessidade de proceder a dragagens periódicas.
Por último, chama-se a atenção para o facto de as propostas de recuperação e requalificação se
interligarem com outros tipos de intervenção propostos neste Projeto de Execução.

3.2

Técnicas de conservação
As técnicas de conservação dos sistemas dunares têm merecido uma atenção pormenorizada por parte
da comunidade científica. De um modo geral, os tipos de intervenção que foram desenvolvidos podem ser
agrupados em três conjuntos:
 Construção de “passadiços” que garantam o atravessamento das dunas sem afetar a vegetação;
 Colocação de barreiras que impeçam o acesso dos peões às áreas dunares e constituam um
obstáculo ao movimento das areias, estabilizando a duna;
 A plantação de flora dunar.
Relativamente ao último aspeto - plantação de flora dunar -, esta técnica só é aplicada quando o estado
de degradação da vegetação atingiu um nível tão elevado que não existem no solo sementes, nem
plantas, que forneçam progágulos. No caso das áreas adjacentes à Barrinha de Esmoriz, essa situação
não ocorre. De facto, embora degradada, a vegetação dunar da Barrinha apresenta-se densa em alguns
locais e inclui todo o elenco de espécies características das comunidades vegetais de areias costeiras.

3.2.1 Caracterização da situação atual
Em fase de anteprojeto, identificam-se como fatores de degradação mais relevantes, os seguintes:
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 A deposição de detritos, resultado da presença de pessoas, particularmente na área a Norte da Barrinha;
 A ocupação de áreas dunares por infraestruturas e edifícios, situação que, julga-se, terá ocorrido
antes da delimitação do local como Sítio da Rede Natura 2000.
Em 2014, à data da elaboração do Projeto de Execução, verificou-se que o estado de conservação
melhorou muito significativamente. A vegetação tornou-se mais densa e os numerosos caminhos que
tinham sido abertos na duna são atualmente difíceis de reconhecer. Também a deposição de resíduos
diminuiu intensamente, provavelmente, em resultado do facto de os visitantes já não acederem à duna ou
fazerem-no muito raramente. Esta melhoria generalizada é atribuível à colocação de passadiços
sobreelevados. Estes passadiços são vedados dos dois lados, pelo que funcionam não apenas como
caminho preferencial de acesso, mas também como uma vedação que protege o sistema dunar,
minimizando o pisoteio. Salienta-se ainda que o valor florístico mais relevante consiste na presença de
Jasione lusitanica. Na sequência da colocação de passadiços, a área ocupada por Jasione lusitanica
aumentou, em vários locais e na globalidade, embora dois núcleos isolados tenham, aparentemente,
desaparecido (Figura 6).

Figura 6 - Área dunar de ocorrência de Jasione lusitanica em 2014, em baixo (Agripro, 2014) e em 2010,
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Esta melhoria do estado de conservação dos ecossistemas dunares vem confirmar a análise e as
propostas efetuadas no âmbito do estudo prévio, que indicavam a restrição do acesso à duna e o
ordenamento de acessos como método de intervenção adequado na Barrinha de Esmoriz.
3.2.2 Propostas de intervenção
Com base nas considerações anteriores, propõem-se os seguintes tipos de intervenção:
•

Ordenamento dos acessos à praia, com vedação do acesso à zona dunar, através da colocação de
passadiços, e alterações às acessibilidades existentes. Este aspeto é apresentado em detalhe no
Tomo 4 – Percursos e zonas de estada e lazer, deste Projeto de Execução;

•

Colocação de painéis informativos no passadiço de acesso à praia e na frente de praia, pedindo a
colaboração dos visitantes para evitarem aceder ao cordão dunar, fora dos caminhos;

•

Colocação de uma paliçada na zona dunar Sul da Barrinha.

A justificação e as condicionantes técnicas destas intervenções são discutidas separadamente nas
alíneas seguintes.
3.2.3 Painéis informativos
Devem ser colocados 12 painéis informativos em dois tipos de situação:
•

4 Painéis, à entrada dos passadiços que dão acesso à praia, de acordo com a Planta 4 (Plano de
mobiliário urbano e pormenores), do Vol. 2 – Peças Desenhadas, Tomo 4 – Percursos e zonas de
estada e lazer;

•

4 Painéis, junto à paliçada a colocar na zona sul da Barrinha (ver alínea seguinte), com um compasso
de 100 em 100m.

Os painéis deverão ser simples e de baixo custo, facilmente substituíveis. Deverão ser em PVC, ou outro
material durável, e ter de dimensão 30 x 30 cm. Deverão ser de cor branca e possuir uma das duas
inscrições:
• “Área de vegetação natural em recuperação. Não saia do passadiço”, no primeiro caso;
• “Área de vegetação natural em recuperação. Não atravesse a vedação”, no segundo caso.
Na Planta 8 está representado um pormenor do painel informativo.
Este tipo de solução, embora muito simples, tem demonstrado ser muito eficaz, como se demonstra na
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Os painéis a colocar junto à paliçada deverão ser suportados por um poste de madeira tratada com 2m
de altura, enterrados 1m no solo.

Figura 7 -

Área vedada para recuperação da vegetação no Parque Natural de Sanabria y Alredores
(Espanha). Pode verificar-se que a vedação com cerca de 80 cm de altura, acompanhada de um
painel informativo muito simples (à esquerda) é suficiente para evitar o pisoteio e permitir a
recuperação da vegetação (ao centro). À direita mostra-se a área adjacente uma área não protegida
por este sistema.

3.2.4 Paliçada na zona dunar
Propõe-se a colocação de vedações que dificultem o acesso às dunas, mas não o impeçam, por
constituírem um obstáculo físico. Estas vedações deverão ser acompanhadas por sinalética avisadora,
indicando às pessoas a necessidade e a importância de não ultrapassar as vedações, conforme foi
referido no ponto anterior. Propõe-se a utilização de vedações constituídas por feixes de vime ou de
cana, conforme é apresentado na Figura 8.
Em fase de anteprojeto, propôs-se a instalação de paliçadas entre a duna e a praia (zona balnear), quer
na zona norte da Barrinha, quer na zona sul. O objetivo da sua colocação na zona norte da Barrinha era
ajudar a estabilizar a duna criada pela deposição das areias que, à data, estava previsto serem aí
colocadas. No entanto, em fase de projeto de execução, prescindiu-se deste local para depósito de
areias, pelo que não se afigura pertinente a colocação das paliçadas. Acresce que se verifica no local que
os visitantes não acedem atualmente à duna, provavelmente devido ao facto de ter sido instalado um
passadiço de madeira. Por outro lado, e conforme descrito no ponto 3.2.1, o estado de conservação da
duna melhorou significativamente, encontrando-se atualmente bastante colonizada por vegetação dunar.
Na zona Sul da Barrinha propõe-se a colocação de paliçadas. Estas estruturas devem ter as seguintes
características:
•

Devem ser colocadas nos locais assinalados na Planta 8, Volume 2 (Peças Desenhadas), Tomo 3
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•

Devem ser constituídas por duas fiadas paralelas, separadas 3m.

Na figura seguinte, apresenta-se um exemplo da aplicação desta técnica. Não é indicado um período
específico para execução destes trabalhos, porque ele não interfere com outras componentes do projeto.
Deve, no entanto, ser executado no primeiro ano.
Em fase de anteprojeto, propôs-se o uso do chorão enquanto se encontrar a secar (após a remoção
manual), para reforçar a delimitação da zona dunar. No entanto, este procedimento só apresenta relevo
na zona Norte da Barrinha, onde a quantidade de chorão é maior. Considerando que, em projeto de
execução, não se propõe a colocação de vedações na zona norte, pelas mesmas razões, desaconselha-se
este tipo de uso do chorão.

Figura 8 - Paliçadas colocadas na praia do Guincho para impedir o atravessamento das dunas, retenção de

T. 11030

areias e fixação da vegetação da duna primária
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