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NOTA INTRODUTÓRIA
A necessidade de elaboração deste Plano de Gestão Florestal surge com a iniciativa de uma
gestão florestal sustentável em duas propriedades, localizadas na União de Freguesias da
Carvoeira e Carmões, nomeadamente o “Baldio de São Julião” e o “Baldio do Bocal”, do
Concelho de Torres Vedras.
As duas propriedades são pertença da Junta de Freguesia da Carvoeira e Carmões, e como
entidade gestora, esta procura harmonizar o uso dos seus espaços florestais pela comunidade
local, com o aumento da biodiversidade e com a sustentabilidade das atividades lúdicas que aí
se possam desenvolver.
A ocupação predominante atual é composta por matos e pastagens, que na sua maioria
representam o abandono de antigos terrenos agricultados.
Neste PGF, é planeada a instalação de floresta mista autóctone nestes terrenos, e privilegiamse os ecossistemas naturais existentes. São delineadas várias parcelas, com ocupação, idades,
densidades e composições de espécies distintas, e são indicadas as operações e objetivos para
os próximos 25 anos.
Todas as operações aqui indicadas apresentam datas previsionais, sendo que irão sempre
depender das condições climatéricas e legais, no que se refere ao período previsto para a sua
implementação.
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I. DOCUMENTO DE AVALIAÇÃO
1. ENQUADRAMENTO SOCIAL E TERRITORIAL
1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO E DA GESTÃO

Proprietário, Produtor Florestal
NOME: Freguesia de Carvoeira e Carmões
MORADA: Rua Jaime Franco das Neves, nº27
LOCALIDADE: CARVOEIRA, TORRES VEDRAS
TELEFONE: 261 865 094

CÓDIGO POSTAL: 2560-145 TORRES VEDRAS

TELEMÓVEL: 913 645 497

E-MAIL:
executivocarvoeiracarmoes@gmail.com

NIF: 510 835 775

Técnico Responsável pela Elaboração do PGF
NOME: Rita Reis Martins
MORADA: Rua 26 de Dezembro n.º 27, Palhais 2550-072 Vilar, Cadaval
FORMAÇÃO: ENGENHEIRA FLORESTAL
TELEFONE: 960 389 457

E-MAIL: ritamartins@apasfloresta.pt

DATA DE ELABORAÇÃO DO PGF: Setembro de 2020

1.2 CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA

Identificação e Inserção Administrativa da Exploração Florestal
A unidade de gestão florestal (UGF) dos Baldios de São Julião e Bocal, objeto deste PGF é
constituída por 2 prédios rústicos, situados na união das freguesias de Carvoeira e Carmões,
concelho de Torres Vedras, denominados de Baldio de São Julião (A - 13) e Baldio do Bocal (D - 21),
(figura 1) (Tabela 1).
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Tabela 1 - Identificação dos prédios rústicos.
NOME

ARTIGO

SECÇÃO

DISTRITO

CONCELHO

Baldio de S. Julião

13

A

Lisboa

Torres Vedras

Baldio do Bocal

21

D

Lisboa

Torres Vedras

FREGUESIA
União das Freguesias da
Carvoeira e Carmões
União das Freguesias da
Carvoeira e Carmões
ÁREA TOTAL AFETA AO PGF

ÁREA (HA)

ÁREA UGF (HA)

51,65

51,65

15,49

15,49

67,14

67,14
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Figura 1 - Carta cadastral e de enquadramento administrativo

Localização e Acessibilidade da Exploração Florestal
Localizadas na união das freguesias da Carvoeira e Carmões, as duas propriedades são atravessadas
por um caminho municipal alcatroado, em bom estado de conservação, sendo que o acesso mais
próximo dá-se no quilometro 79 da Estrada Nacional nº 9, localizado na localidade do Curvel, na
referida freguesia.
Na figura 2, é possível observar a planta de localização à escala 1:25 000 (sobre Cartas Militar N.ºs
375, do Instituto Geográfico do Exército).
Nas figuras 3 e 4 é possível observar o enquadramento pormenorizado da área de intervenção
sobre ortofotomapa à escala 1:6 000 e 1:4 000.
Foram criadas 8 parcelas, que serão descritas pormenorizadamente, mais à frente.
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Figura 2 - Carta de localização

Figura 3 - Cartas de localização das parcelas florestais sobre ortofotomapa (1)
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Figura 4 - Cartas de localização das parcelas florestais sobre ortofotomapa (2)
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2. CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA DA PROPRIEDADE
2.1 PARÂMETROS CLIMÁTICOS

A caracterização climática da área de intervenção encontra-se na tabela seguinte, tendo sido
efetuada a partir das Cartas do Atlas do Ambiente Digital da Direção Geral do Ambiente (Tabela 2).

Tabela 2 – Parâmetros climáticos
PARÂMETROS CLIMÁTICOS

VALORES

Precipitação média anual
Temperatura média anual
Humidade do ar (valores médios anuais)

700 – 800 mm
12,5 – 15 ºC
75 – 80 %

O Clima local é de influência mediterrânica, Csb pela classificação climática de Köppen, sendo
caracterizado por apresentar um verão seco e suave e moderadas amplitudes térmicas. A
precipitação média anual para Lisboa, local de referência para a exploração, foi de 944 mm,
variando entre os 500 e os 1300 mm em anos excecionais. A precipitação concentra-se nos meses
de outubro a maio, sendo que pela ocorrência mais frequente de verões mais prolongados este
período não tem sido constante nos últimos anos. Os verões prolongados, principalmente devido
a primaveras secas, são os períodos mais adversos para a disponibilidade alimentar e hídrica,
apresentando importantes desafios adaptativos para animais e plantas. As temperaturas máximas
registadas ultrapassam os 39ºC, e são contrastantes com a reduzida precipitação ocorrente nos
meses de verão.
É nos meses de julho e agosto, e em setembro, em anos de chuvas de outono tardias, que ocorre a
maior carência hídrica e onde as temperaturas são mais elevadas.
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2.2 RELEVO E ALTIMETRIA

Altimetria
As parcelas de estudo apresentam cotas que variam entre os 222m e 310m de altitude, sendo que a
maior área, cerca de 60%, encontra-se entre os 281m e os 310 metros de altitude.
Na figura 5, estão representadas as altimetrias para os prédios rústicos.

Figura 5 - Carta de altimetria
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Exposição
As exposições dominantes da UGF são predominantemente viradas a Sul e Sudeste, sendo que o
Baldio do Bocal tem uma exposição maioritariamente plana (figura 6).

Figura 6 – Carta de exposições

Declive
Com base na análise da figura 7, verifica-se que os prédios rústicos apresentam declives suave,
predominantemente entre os 0% aos 16%.

Figura 7 - Carta de declives
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2.3 SOLOS E LITOLOGIA

A classificação do tipo de solo foi efetuada de acordo com a carta de solos integrada no Atlas do
Ambiente. Na área de intervenção encontramos apenas solos do tipo Cambissolos cálcicos e
Cambissolos crómicos.
De uma forma geral, os Cambissolos são caracterizados por serem solos pouco desenvolvidos, com
horizonte B incipiente, pouco profundos e muitas vezes cascalhentos. Por serem solos “jovens”,
possuem minerais primários e altos teores de limo até mesmo nos horizontes superficiais, o que
lhes confere baixa permeabilidade. O maior problema destes solos é o risco de erosão, devido à
baixa permeabilidade, formando facilmente sulcos provocados pelas enxurradas, mesmo quando
são usados como pastagens.
Na figura seguinte (Figura 8), apresenta-se a carta de solos para a UGF em análise.

Figura 8 - Carta de solos

Por sua vez, na tabela 3, apresenta-se, resumidamente, a litologia e o período geológico da unidade
de gestão florestal.
Tabela 3 - Litologia e período litológico da unidade de gestão florestal.
UNIDADE DE GESTÃO FLORESTAL
COMPLEXOS
LITOLÓGICOS

PERÍODO
GEOLÓGICO

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE LITOLÓGICA

Formações
Sedimentares

Jurássico

Conglomerados, arenitos, calcários dolomíticos, calcários
margosos, margas.
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2.4 REDE HIDROGRÁFICA

Inserida na Bacia Hidrográfica do Tejo, o prédio Baldio de S. Julião é cruzado por algumas linhas de
água, principalmente referentes a cabeceiras de pequenas bacias, que, pela identificação no local,
consistem em linhas de escoamento de água temporárias.
O prédio Baldio do Bocal não apresenta linhas de água que se possam identificar (Figura 9).

Figura 9 - Carta da rede hidrográfica

2.5 ENQUADRAMENTO ECOLÓGICO

A Carta Ecológica de Pina Manique e Albuquerque indica que a unidade de gestão florestal se insere
em duas Zonas Ecológicas: a Fito-climática e a Edafo-climática (tabela 4 e figura 10).
Tabela 4 - Distribuição das Zonas Ecológicas na área de intervenção.
ZONA ECOLÓGICA

ÁREA (HA)

%

Fito - climática

17,75

25,55

Edafo - climática

51,73

74,45
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Figura 10 - Carta das Zonas Ecológicas

2.6

FAUNA, FLORA E HABITATS

A recolha da informação da flora e da fauna (vertebrados) teve como suporte a comunicação do
gestor, a identificação por observações realizadas em saídas de campo, e o complemento com
informação bibliográfica com adaptação às potencialidades existentes na área de estudo.
Fauna
Em baixo é possível encontrar a listagem de algumas espécies existentes na UGF. Como está
inserida na Zona de Caça Associativa da Freguesia da Carvoeira e São Domingo de Carmões é
possível encontrar também algumas das espécies cinegéticas mais comuns (Figura 11).
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Figura 11 – Fauna possível de encontrar na UGF
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Flora
As espécies arbóreas e arbustivas mais representativas da área de intervenção estão identificadas
na figura 12 e 13, respectivamente.

ESTRATO ARBÓREO

Pinheiro
bravo
Pinus pinaster

Sobreiro
Quercus suber

Carvalho português
Quercus faginea

Figura 12 – Flora arbórea natural existente na UGF
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ESTRATO ARBUSTIVO

Figura 13 – Fauna possível de encontrar na UGF
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Habitats
A área de intervenção não integra nenhuma Área Classificada, no entanto, pela proximidade e
importância que conferem ao local refere-se a Paisagem Protegida da Serra de Montejunto e a
Paisagem Protegida Local da Serra do Socorro e Archeira, figura 14:

Figura 14 - Localização da UGF face às Áreas Protegidas

2.7 PRAGAS, DOENÇAS E INFESTANTES

A espécie florística considerada invasora em Portugal, que foi encontrada na UGF, é a cana (Arundo
donax L.) e apresenta uma densidade e frequência baixa.
A cana será removida, aquando o controlo da vegetação e sempre que seja feito trabalhos florestais
será analisado a necessidade de remoção das mesmas.
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2.8 INCÊNDIOS FLORESTAIS, CHEIAS E OUTROS RISCOS NATURAIS

Área Ardida

Segundo os dados geográficos disponíveis pelo Instituto de Conservação da Natureza e
das Florestas (ICNF), nos últimos 10 anos não se verificaram ocorrências de incêndio nos
prédios rústicos (Figura 15).

Figura 15 - Carta das áreas ardidas

Risco de Incêndio
O risco de incêndio associado a área de intervenção teve por base as cartas de risco de incêndio
definidas pelo município de Torres Vedras no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios (PMDFCI).
Da análise da figura 16, verifica-se que a UGF apresenta predominantemente um risco de incêndio
muito baixo, existindo também algumas zonas onde o risco de incêndio é alto.
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Figura 16 - Carta de Risco de Incêndio

Na Tabela 5, apresenta-se a distribuição das classes de risco de incêndio na área de intervenção, a
partir da qual é possível obter uma perceção quantitativa das mesmas.
Tabela 5 - Risco de incêndio (em %).
RISCO DE INCÊNDIO (%)

UGF

Muito baixo

Baixo

Médio

Alto

Muito Alto

75,34

0

12,11

10,97

1,58
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Perigosidade de Incêndio
A perigosidade de incêndio do presente PGF teve origem nas cartas de perigosidade de incêndio
do PMDFCI do concelho de Torres Vedras. A partir das mesmas, verifica-se que a área em estudo se
localiza predominantemente em zonas de média e alta perigosidade (Figura 17).

Figura 17 - Carta de Perigosidade de Incêndio.

Na tabela seguinte (Tabela 6), apresenta-se a perigosidade de incêndio (em %) para a área de
intervenção.
Tabela 6 - Perigosidade de incêndio (%).
PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO (%)

UGF

Muito baixa

Baixa

Média

Alta

Muito Alta

6,00

4,87

32,64

43,49

13,00

Zona Crítica
A UGF não apresenta Zonas Críticas.
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3. REGIMES LEGAIS ESPECÍFICOS
3.1 RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA

Segundo o D.L. n.º 555/99 de 16 de dezembro, as restrições de utilidade pública constituem
limitações ao direito de propriedade que visam a realização de interesses públicos abstratos. As
restrições de utilidade pública nos espaços florestais condicionam também o direito de
propriedade destes espaços assim como o planeamento e a intervenção nos mesmos.
Condicionantes
Após verificação em cartografia do PROF e consulta do PDM de Torres Vedras concluiu-se que as
condicionantes presentes na área de intervenção são as seguintes (Tabela 7, Figuras 18):
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Tabela 7 - Identificação das condicionantes que se enquadram na UGF.
SIM

NÃO

SUPERFÍCIE
%

HA

Compreende o conjunto de disposições destinadas a
assegurar não só a criação, exploração e conservação da
riqueza silvícola, sob o ponto de vista da economia
nacional, mas também o revestimento florestal dos
terrenos cuja arborização seja de utilidade pública, e
conveniente ou necessária para o bom regime das águas e
defesa das várzeas, para a valorização das planícies áridas
e benefício do clima, ou para a fixação e conservação do
solo, nas montanhas, e das areias, no litoral marítimo.



Regime Florestal

DESCRIÇÃO DAS CONDICIONANTES

Condicionantes (PDM)

REN





Ordenamento (PDM)
Espaços agrícolas



Espaços florestais



Espaços agro-florestais

13,47

-

--



RAN

Domínio hídrico

9,29



0,24

1,12

A REN é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das
áreas que pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela
exposição e sustentabilidade perante riscos naturais são
objeto de proteção especial.
A área de intervenção sobrepõe-se com a REN,
nomeadamente com uma cabeceira de linha de água, no
Baldio de São Julião. Este local encontra-se parcialmente
ocupado por povoamento de eucalipto em subprodução,
que será reconvertido em povoamento florestal
autóctone.
Área do território nacional de uso essencialmente agrícola,
que deve ser respeitada e protegida pelos PDM, através de
restrições á construção de infra-estruturas.
A utilização dos recursos hídricos para sementeiras,
plantações e cortes de árvores ou arbustos só é permitida
desde que:
a) Não crie alterações à funcionalidade da corrente e
espraiamento das cheias;
b) Não implique movimentações de terra que alterem a
secção de vazão, a configuração do curso de água e a
integridade das margens;
c) Não agrave riscos naturais, nomeadamente de erosão;
d) Não afecte a integridade biofísica e paisagística do meio;
e) Não implique a destruição da flora, da fauna, de
ecossistemas em presença, nomeadamente zonas húmidas
e sistemas dunares.

Estabelece um conjunto de condicionantes na perspetiva
da harmonização do uso do solo com fatores de índole
ambiental, económica, social e cultural.

Áreas Classificadas
Rede Natura 2000



É uma rede de áreas designadas para conservar os habitats
e as espécies selvagens raras, ameaçadas ou vulneráveis na
União Europeia.

Outras áreas classificadas



Áreas de interesse sujeitadas a regime de proteção
especial.

Infraestruturas
Linha eléctrica MAT e AT*



6,10

8,84

Linhas de transporte e distribuição de energia elétrica em
muito alta e alta tensão.

Linhas eléctricas MT*



0,11

0,16

Linhas de transporte e distribuição de energia elétrica em
média tensão.
Tubulação fechada que é utilizada para transportar
petróleo e seus derivados e gás, respetivamente.

Oleodutos, gasodutos



27
APAS Floresta – Associação de Produtores Florestais

FREGUESIA DE CARVOEIRA E CARMÕES
PGF BALDIOS DE SÃO JULIÃO E BOCAL
Marcos geodésicos



Sítios arqueológicos



Corredores ecológicos



Ponto cujas coordenadas são bem definidas, essenciais
para a construção de cartografias.
Local ou grupo de locas onde ficaram preservados
testemunhos de atividades do passado histórico.
Faixa de vegetação que liga grandes fragmentos florestais
ou unidades de conservação separados pela atividade
humana (estradas, agricultura, clareiras abertas pela
atividade humana, etc), proporcionando à fauna o livretrânsito entre as áreas protegidas e, consequentemente, a
troca genética entre as espécies.

* Ver figura 21 e 22

Figura 18 - Carta de condicionantes.

3.2 INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO FLORESTAL

Os Instrumentos de Planeamento Florestal (IPF) são ferramentas dinâmicas de apoio ao
planeamento, que garantem uma base de trabalho fundamentada na realidade da região em causa,
em consonância com a legislação em vigor.
A área do presente PGF contempla os seguintes IPF (Tabela 8):
Tabela 8 - Instrumentos de Planeamento Florestal da área de intervenção.

UGF

PROF

SUB-REGIÃO HOMOGÉNEA

PMDFCI

Lisboa e Vale
do Tejo

Região Oeste Sul

Torres Vedras

As funções, objetivos gerais do PROF e os objetivos específicos da sub-região homogénea (SRH),
onde se insere o presente PGF apresentam-se enunciados na tabela seguinte (Tabela 9, Figura 19):
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Tabela 9 - Funções, objetivos gerais do PROF LVT e objetivos específicos da SRH Região Oeste Sul.
PROF LVT | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A. Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos;
B. Especialização do território;
C. Melhoria da gestão florestal e da produtividade dos povoamentos;
D. Internacionalização e aumento do valor dos produtos;
E. Melhoria geral da eficiência e competitividade do setor;
F. Racionalização e simplificação dos instrumentos de política.
PROF LVT | OBJETIVOS TRANSVERSAIS
 Aumentar a resiliência dos espaços florestais aos incêndios (A);
 Aumentar a resiliência dos espaços florestais a riscos bióticos (A);
 Assegurar o papel dos espaços florestais na disponibilização de serviços do ecossistema (B);
 Promover a conservação do solo e da água em áreas suscetíveis a processos de desertificação (B);
 Promover a conservação do regime hídrico (B);
 Promover a melhoria da gestão florestal (C e D);
 Reconverter povoamentos mal adaptados e/ou com produtividade abaixo do potencial (A e B);
 Potenciar o valor acrescentado para os bens e serviços da floresta (C e D);
 Aperfeiçoar a transferência do conhecimento técnico e científico mais relevante para as entidades
gestoras de espaços florestais (C);
 Promover a conservação e valorização dos valores naturais e paisagísticos (C);
 Promover a Certificação da Gestão Florestal Sustentável (D);
 Promover a melhoria contínua do conhecimento e das práticas (E);
 Monitorizar o desenvolvimento dos espaços florestais (E).
 Aumentar a qualificação técnica dos prestadores de serviços silvícolas e de exploração florestal (E);
SRH - REGIÃO OESTE SUL
1ª Produção
2ª Proteção
3ª Silvopastorícia, Caça e Pesca
 Aumentar a produtividade por unidade de área;
 Reabilitação do potencial produtivo silvícola através da reconversão/beneficiação de povoamentos com
produtividades abaixo do potencial ou mal adaptados às condições ecológicas da estação.
 Preservar os valores fundamentais do solo e da água;
 Melhorar a gestão dos terrenos de caça, harmonizando-a com os outros usos do solo;
 Melhorar a gestão dos terrenos silvopastoris, harmonizando-a com os outros usos do solo;
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Este PGF contribui com os objetivos estratégicos do PROF, principalmente, no que respeita:
A. Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos;
B. Especialização do território;
C. Melhoria da gestão florestal e da produtividade dos povoamentos;
D. Internacionalização e aumento do valor dos produtos.

Figura 19 - Carta das Sub-regiões Homogéneas.

3.3 OUTROS ÓNUS RELEVANTES PARA A GESTÃO

Zonas de Caça
Tal como referido anteriormente, a área de intervenção encontra-se inserida na Zona de Caça
Associativa da Freguesia da Carvoeira e São Domingos de Carmões, com o número 905/ICNF
(Portaria n.º 508/1992, renovada pela Portaria 1087/2004)) (Figura 20).

30
APAS Floresta – Associação de Produtores Florestais

FREGUESIA DE CARVOEIRA E CARMÕES
PGF BALDIOS DE SÃO JULIÃO E BOCAL

Figura 20 - Carta das Zonas de Caça.
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4. CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS
4.1. CARACTERIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO
A UGF ocupa uma área de 67,14ha, com a seguinte ocupação do solo atual (Tabela 10, Figuras 21 e
22).
Tabela 10 - Ocupação do solo Atual.
Ocupação do Solo

%

Plantação realizada em 2020

6,66

Plantação realizada em 2020 em FGC

2,56

Matos e Pastagens Espontâneas

60,4

Cortina de Abrigo

0,77

Floresta Mista

13,26

Eucalipto

5,32

Pinheiro Bravo

1,25

Massa de Água

0,77

RVF

6,42

Social

0,19

Social – Zona Recreativa

2,40

Figura 21 - Mapa da Ocupação Atual (1)
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Figura 22 - Mapa da Ocupação Atual (2)

A área “Plantação realizada em 2020” e “Plantação realizada em 2020 em FGC”, foi uma plantação
realizada em janeiro de 2020, numa atividade social realizada pelo Gabinete Técnico Florestal da
Câmara Florestal de Torres Vedras. Estas ações de arborização têm como objetivo o aumento da
biodiversidade local, a redução da perigosidade de incêndio, a melhoria da qualidade do solo e
redução do risco de erosão, e a criação de espaços verdes naturalizados com acessibilidade ao
público.
A ocupação atual caracteriza-se da seguinte forma:
- A área “Plantação realizada em 2020” encontram-se ocupada pelas seguintes espécies:
Medronheiro, Plátano bastardo, Carvalho cerquinho, Zambujeiro, Alfarrobeira, Pilriteiro, Sobreiro,
Carvalho roble, Pinheiro manso, Azevinho e Amieiro.
- A área “Plantação realizada em 2020 em FGC” tem a seguinte ocupação: Medronheiro, Plátano
bastardo, Carvalho cerquinho, Zambujeiro, Alfarrobeira, Pilriteiro, Sobreiro.
- Os matos espontâneos têm uma composição mista, sendo que em toda a área da UGF se
encontram as seguintes espécies: silvas, táguedas, cardos, tojo, canas, urge, carrasco, gramíneas,
fetos, giesta, trovisco e trovisco macho.
- A cortina de abrigo é composta por 4 linhas de plantação de Cipreste-do-Buçaco e têm como
objetivo a mitigação do ruído provocado pela pista de motocross.
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- A floresta mista é composta maioritariamente por Sobreiros e Carvalhos portugueses adultos, e
alguns pinheiros bravos. Na maior mancha de floresta mista do baldio do bocal existem alguns
eucaliptos dispersos.
- A área de Eucalipto será cortada em 2020/2021 e será rearborizada maioritariamente com folhosas.
- As áreas de Pinheiro bravo encontram-se no baldio de São Julião, em 3 manchas isoladas. Duas
manchas, a norte da pista de motocross, num povoamento jovem e uma mancha, a sul da pista de
motocross, composto por um povoamento adulto.

É objetivo do proponente, preconizar algumas alterações na UGF até 2021.
A área “Plantação de 2021” e “Plantação em FGC em 2021”, está ocupada de momento por matos
e pastagens espontâneas e por povoamentos de eucalipto. É objetivo do proponente proceder à
arborização dos matos e rearborização do eucaliptal desordenado, de forma a aumentar a
biodiversidade local, a redução da perigosidade de incêndio, a melhoria da qualidade do solo e
redução do risco de erosão, e a criação de espaços verdes naturalizados com acessibilidade ao
público.
Na área “Plantação de 2021” é objetivo proceder à plantação com as seguintes espécies:
Medronheiro, Pinheiro manso, Carvalho português, Zambujeiro, Sobreiro e Alfarrobeira.
Na área “Plantação em FGC de 2021” é objetivo proceder à plantação de árvores e arbustos de
pequeno porte de forma a cumprir com a legislação em vigor das Faixas de Gestão de Combustível
(FGC), com as seguintes espécies: Medronheiro, Zambujeiro e Alfarrobeira.
As áreas de matos e pastagens espontâneas que permaneceram na UGF, serão mantidas, uma vez
que não aumentam o risco de incêndio devido ao tamanho das parcela, localização e composição.
O objetivo destas áreas é criar áreas de grande biodiversidade faunística e florística.

A figura 23 e 24 representam a ocupação futura. Este Plano de Gestão será feito com base nessa
mesma informação.
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Figura 23 - Mapa da Ocupação Final (1)

Figura 24 - Mapa da Ocupação Final (2)
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4.2. INFRA-ESTRUTURAS FLORESTAIS
Rede Viária Florestal
É do conhecimento geral que, o desenvolvimento de uma rede de infra-estruturas viárias e
divisionais bem conservadas permitirá contribuir para a minimização do perigo de incêndio em
muitas áreas florestais.
A a rede viária florestal que dá acesso à área de intervenção é constituída por uma estrada de
alcatrão que cria ligação entre as duas propriedades que compõem a UGF.
A RVF encontra-se com necessidades de beneficiação, sendo que grande parte dos caminhos
consistem em trilhos degradados. Pretende-se implementar uma rede de caminhos no perímetro
sul do Baldio de S. Julião, e beneficiar os já existentes (figura 25).

Figura 25 - Carta da Rede Viária Florestal para Beneficiação e Construção

O comprimento da rede viária florestal existente é de 5,488km (baseada no levantamento de
campo e na informação disponibilizada no PMDFCI). Em termos de densidade da rede viária
florestal existente, esta ronda os 12,23km/ha (figura 26).
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Figura 26 - Carta da Rede Viária Florestal
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Infra-estruturas DFCI
4.1.2.1

Faixas de Gestão de Combustível

As Faixas de Gestão de Combustível (FGC) definidas para a UGF resultam da sobreposição das FGC
criadas ao abrigo do Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) do concelho
de Torres Vedras.
De acordo com a tabela e a figura seguintes (Tabela 11, Figuras 27 e 28) as FGC que integram a área
de intervenção são:
Tabela 11 - Descrição das FGC existentes na UGF.
UNIDADE DE GESTÃO FLORESTAL
CÓDIGO

001

DESIGNAÇÃO
Faixa exterior de proteção, de largura mínima não inferior a 50m, nas
edificações isoladas integradas em espaços rurais definidos no PMDFCI.

ÁREA
(HA)
1,66

Faixa exterior de proteção, de largura mínima não inferior a 100m, nos
002

aglomerados populacionais, inseridos ou confinantes com espaços florestais

0,01

previamente definidos no PMDFCI.
004

Faixa lateral de terreno confinante à rede viária florestal numa largura não
inferior a 10 m, nos espaços florestais e previamente definidos no PMDFCI.

1,72

FGC

Faixa correspondente à projeção vertical dos cabos condutores exteriores das
007

linhas de transporte e distribuição de energia elétrica em muito alta tensão,
acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 10 m para cada um dos lados,

4,34

nos espaços florestais e previamente definidos no PMDFCI.
Faixa correspondente à projeção vertical dos cabos condutores exteriores das
010

linhas de transporte e distribuição de energia elétrica em média tensão,
acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 7 m para cada um dos lados,

0,12

nos espaços florestais e previamente definidos no PMDFCI.
Faixa correspondente à projeção vertical dos cabos condutores exteriores das
013

linhas de transporte e distribuição de energia elétrica em alta tensão,
acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 10 m para cada um dos lados,

1,76

nos espaços florestais e previamente definidos no PMDFCI.
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Figura 27 - Carta da Rede Viária Florestal (1)

Figura 28 - Carta da Rede Viária Florestal (2)
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4.1.2.2 Rede de Pontos de Água

A área de intervenção em análise no presente PGF não apresenta quaisquer estruturas de
armazenamento e captação de água identificadas no PMDFCI (figura 29). No entanto existe uma
estrutura de armazenamento de água, artificial (charca), no prédio “Baldio de S. Julião”, que
apresenta uma elevada capacidade de armazenamento de água, mas que não se encontra
terminada.

Figura 29 - Carta da Rede de Pontos de Água.

4.1.2.3 Rede de Vigilância e Deteção

A área do PGF encontra-se inserida no Sector Territorial S111304, definido no PMDFCI do concelho
de Torres Vedras, estando a vigilância e deteção assegurada pelos Bombeiros Voluntários de Torres
Vedras e Maxial e pela Equipa de Sapadores Florestais (SF07-16B) do Município de Torres Vedras.
4.1.2.4 Infra-estruturas de Apoio à Gestão Cinegética

Não existem infraestruturas de apoio à gestão cinegética.
4.1.2.5 Infraestruturas de Apoio à Silvopastorícia

Não existem infraestruturas de apoio à gestão silvopastorícia.
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4.1.2.6 Infra-estruturas de Apoio ao Recreio e Turismo

Pretende-se implementar no Baldio de São Julião um parque ecológico, denominado “Eco Parque
da Serra de S. Julião”, que irá envolver a pista de motocross existente, numa perspetiva de
amenização dos impactes adversos da sua utilização. Outros objetivos do parque passam pelo
aumento da biodiversidade local, redução da perigosidade de incêndio, melhoria da qualidade do
solo, redução do risco de erosão e pela criação de espaços verdes naturalizados com acessibilidade
à comunidade.

5. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA DA PROPRIEDADE
5.1

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA GESTÃO

Com uma área de 67,14ha, a UGF localiza-se na união de freguesias de Carvoeira e Carmões, no
concelho de Torres Vedras.
Na área de intervenção, embora exista uma grande diversidade de formações florestais, as mais
representativas são os povoamentos mistos, tipo bosquete, de Carvalho Português e Sobreiro e as
zonas de mato e pastagens espontâneas.
A UGF encontrava-se sem gestão do ponto de vista florestal até 2019, tendo sido submetido nesse
ano um projeto de arborização ao ICNF (P_ARB_043758) a 07/10/2019, com aprovação a 4/11/2019.
Em janeiro de 2020 o projeto de arborização foi implementado, e outro projeto de arborização
(P_ARB_047609) submetido, a 03/09/2020.

Presentemente, após validação da UGF e com base nos objetivos pretendidos pelo proponente
estão previstas as seguintes operações:
 Plantação de floresta diversa, de forma a aumentar a biodiversidade e promover uma melhoria
da conservação da área e promover a zona recreativa para usufruto da população.
 Promover a melhoria produtiva e regeneração natural das áreas de floresta mista com recurso a
controlo de vegetação espontânea e podas de formação.
 Promover a melhoria da conservação, mantendo bolsas dispersas de mato mediterrâneo de
forma a aumentar a biodiversidade.
 Promover a melhoria das áreas de pinheiro bravo com controlo de vegetação espontânea,
desbaste e adensamentos, do ponto de vista de conservação.
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 Substituição das as áreas de eucalipto através do corte dos eucaliptos e destruição dos cepos
com a plantação de floresta diversa.
 Manter as áreas de matos conservadas, numa perspetiva de manutenção da biodiversidade no
local, não comprometendo a perigosidade de incendio florestal existente.

Em suma, os objetivos principais deste plano de gestão florestal são:
✓ Conservação e aumento da biodiversidade
✓ Proteção dos solos contra a erosão
✓ Aumento da diversidade de espécies florestais
✓ Melhoria da área para uso recreativo
5.2 ESTRATO ARBÓRIO REPRESENTATIVO DA UGF

Os modelos de silvicultura utilizados neste PGF foram construídos com base no delineamento das
espécies por parcela, uma vez que a grande maioria dos povoamentos florestais são compostos
por várias espécies florestais e arbustivas (floresta mista).
As espécies que se preveem dominantes nas parcelas delineadas são as seguintes:

▪ Sobreiro (Quercus suber) com função de conservação
O Sobreiro (Quercus suber) é uma folhosa de
crescimento lento que se adapta a regiões de climas
mediterrânicos temperados de influência atlântica
(figura 30). Em Portugal, encontra-se em todo o
território, excepto nas regiões montanhosas mais frias
do norte e centro, excessivamente húmidas, nas regiões
salinas, junto ao litoral, nas zonas de acentuada aridez e
continentalidade, caso das regiões fronteiriças do centro
Figura 30 – Sobreiro, folha e fruto

continentalidade, caso das regiões fronteiriças do Centro
e Sul.

Em Portugal o sobreiro é uma espécie protegida, com legislação própria – DL n.º 169/2001 de 25 de
maio e, o DL n.º 156/2004 de 30 de Junho.
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Não é uma espécie muito exigente relativamente ao tipo de solo, suportando bem solos
esqueléticos, mas desenvolvendo-se melhor em solos profundos, permeáveis e siliciosos.
Muito importante pelo valor comercial da cortiça, oferece uma boa proteção dos solos e é um
precioso aliado na luta contra os incêndios, devido à sua fraca cobertura sub-arbustiva.
Em termos ecológicos a cortiça apresenta uma importância muito grande, já que por um lado
protege a árvore do fogo e por outro serve de abrigo a inúmeros animais, sobretudo insetos e
plantas. Para além da cortiça, os montados de sobro têm um grande valor económico: a glande,
alimento do gado suíno, a madeira, para queimar diretamente ou fazer carvão, por fim, o
entrecasco de onde se extraem os taninos.

▪ Carvalho Português (Quercus faginea) com função de conservação
O carvalho português é uma árvore de folha caduca
ainda que esta queda seja tardia, sendo por isso
denominada árvore de folha marcescente (figura 31).
Com um porte médio de 15 a 20m de altura, o seu
fuste é geralmente direito, mas que pode ser
tortuoso.
Apesar de ter sofrido um grande declínio no último
século, é uma espécie natural do Sul da Europa e
Norte de África, prevalecendo espontaneamente,
sobretudo em pequenas manchas isoladas no Centro
e Sul de Portugal.
Do ponto de vista climático, prefere climas suaves e
Figura 31 – Carvalho português, folha e
fruto

quentes, dando-se bem em qualquer tipo de solo,
tendo a capacidade de recuperar solos degradados,

de limitar a erosão e de facilitar a infiltração das precipitações. Por estas razões desempenha um
papel importante como espécie estreme de alguns solos bastante degradados e dos calcários, que
são limitantes para a maioria das espécies arbóreas e arbustivas.
A sua madeira tem um elevado poder calorífico, sendo por isso utilizada como lenha para carvão.
O fruto é utilizado como alimento animal, nomeadamente, para os porcos de montanheira. É
também uma árvore de grande valor ornamental.

APAS Floresta – Associação de Produtores Florestais

43

FREGUESIA DE CARVOEIRA E CARMÕES
PGF BALDIOS DE SÃO JULIÃO E BOCAL

▪ Pinheiro bravo (Pinus pinaster) com função de conservação
O pinheiro bravo por ser uma espécie de elevada rusticidade, tem
sido utilizada no nosso país na arborização de terrenos pouco
férteis (como é o caso das dunas) e das cadeias montanhosas do
norte e centro (figura 32).
Com forte expansão na faixa atlântica do Sudoeste da Europa
(França, Espanha e Portugal), é a resinosa autóctone mais
representativa em Portugal.
Climaticamente o pinheiro bravo vegeta preferencialmente em
zonas com temperatura média anual de 13 a 15ºC, suportando mal
os frios intensos. Os valores ideias de precipitação situam-se
acima dos 800 mm.
Figura 32 – Pinheiro bravo

Essência heliófila, do ponto de vista edáfico mostra uma nítida
preferência pelos solos permeáveis de textura ligeira, onde o sistema radical se desenvolve melhor,
mostrando grande suscetibilidade à compactação do solo.
Sendo uma espécie com grande interesse económico, a sua madeira, com abundantes nós, é
bastante durável, pesada e pouco flexível, sendo utilizada em mobiliário, postes, coragem,
caixotaria, aglomerados, carpintaria, construção naval, combustível e celulose. Do pinheiro bravo
extrai-se, também, a resina, pez, usada na indústria das tintas, vernizes e aguarrás. A casca do
tronco é rica em tanino e usada no curtimento de peles.

▪ Pinheiro-manso (Quercus suber) com função de conservação
O Pinheiro Manso, é uma espécie de luz, o que quer dizer que tolera
bem a luz nos primeiros anos de vida (o que não acontece com as
folhosas) e termófila. Tolera bem temperaturas mais elevadas e
períodos de seca e suporta bem os ventos marítimos.
Prefere solos profundos, de textura franco-arenosa, com lençol
freático 1 – 2 m de profundidade, adaptando-se no entanto a solos
menos profundos.
É sensível a solos pesados (com elevado teor de argila) e
compactados. Parece ser indiferente às propriedades químicas do
Figura 33 – Pinheiro manso

solo.
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Esta espécie é muito apreciada pela produção de pinhões comestíveis constituindo, por isso, um
importante fator de rendimento económico.
A partir do tronco é possível produzir boas vigas, muito utilizadas na construção, em caminhos-deferro, bem como na indústria naval e ainda, extrair resina, uma vez que, a madeira é resinosa.
O pinheiro manso tem ainda uma importante utilização na proteção de solos arenosos como seja
na fixação de dunas, permitindo a utilização de solos de fracas condições. É também estimado
como árvore ornamental pelo seu valor paisagístico e pela densa sombra.

▪ Medronheiro (Quercus suber) com função de conservação
O medronheiro é uma das espécies mais comuns na bacia
mediterrânica. É de ocorrência vulgar em Portugal, Espanha, França,
Sul de Itália e Sul da Grécia, em quase todas as ilhas mediterrânicas,
ilhas Canárias, Irlanda e Israel. Em Portugal surge espontaneamente
no sub-bosque de povoamentos de sobreiro, azinheira e pinheiro
bravo.
Tem preferência por climas temperados, com invernos suaves e
poucos dias de temperaturas baixas. Vegeta bem em estações onde
a temperatura média anual é superior aos 12,5°C. Os fortes ventos
Figura 34 – Medronheiro

poderão prejudicar a floração e a frutificação. Deverão evitar-se

as zonas de cota inferior onde se acumula ar frio e as exposições Norte porque as jovens plantas
são particularmente sensíveis a estas condições.
A precipitação média anual desejável encontra-se entre os 500 e 1400 mm. No decorrer da época
de floração (meados de janeiro até fins de março), o efeito das chuvas intensas e do nevoeiro
poderá ser prejudicial. Por outro lado, as chuvas tardias de junho, julho e agosto poderão provocar
a queda de frutos. O granizo e as geadas são também fatores climatéricos aos quais o medronheiro
é bastante sensível.
Desenvolve-se preferencialmente em solos arenosos, siliciosos e frescos. De um modo geral, é
indicadora de solos que não perderam o seu fundo de fertilidade. Revela preferência por solos
ácidos, embora vegete também em solos alcalinos. Rebenta bem de raiz permitindo até a
sobrevivência à passagem do fogo mas com perda no porte futuro. Atualmente, a produção de
aguardente através da fermentação dos frutos é a principal razão de interesse económico desta
cultura. A lenha e o carvão de medronheiro são de qualidade superior aos de azinheira, embora seja
discutível a rentabilidade económica da sua produção.
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II. MODELO DE EXPLORAÇÃO
1. CARACTERIZAÇÃO E OBJETIVOS DA EXPLORAÇÃO
1.1. CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS
1.1.1. Caracterização Geral
A UGF ocupa uma área de 67,14ha, tendo em conta a ocupação pretendida, foram criadas 8
parcelas (tabela 12 e figuras 33 e 34):

Tabela 122 - Parcela de intervenção.
PARCELA FLORESTAL

OCUPAÇÃO

ÁREA (HA)

Parcela 1

Floresta Mista (Plantada em 2020)

4,35

Parcela 2

Floresta Mista (Plantada em 2020 em FGC)

1,73

Parcela 3

Floresta Mista (A plantar em 2021)

18,00

Parcela 4

Floresta Mista (A plantar em 2021 em FGC)

5,24

Parcela 5

Matos e Pastagens espontâneas

20,90

Parcela 6

Cortina de Abrigo

0,51

Parcela 7

Floresta Mista (desenvolvida)

8,93

Parcela 8

Pinheiro Bravo

1,11

ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO

60,90

Figura 33 - Mapa das Parcelas (1)
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Figura 34 - Mapa das Parcelas (2)

1.1.2. Componente Florestal
1.1.2.1 Caracterização das Espécies Florestais, Habitats e Povoamentos
A tabela 14 caracteriza cada parcela florestal, com informação sobre as espécies, habitats e
povoamentos existentes, assim como os objetivos pretendidos pelo proprietário para uma maior
rentabilidade da UGF. Na tabela 13, é possível observar as características físicas de cada parcela.
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Tabela 13 - Caracterização de habitats e povoamentos.
PARCELA
FLORESTAL
(N.º)

TIPO DE
POVOAMENTO

ESPÉCIES
Medronheiro, Plátano
bastardo, Carvalho português,
Carvalho roble, Zambujeiro,
Alfarrobeira, Pilriteiro,
Sobreiro, Pinheiro manso,
Azevinho e Amieiro
Medronheiro, Plátano
bastardo, Carvalho português,
Zambujeiro, Alfarrobeira,
Pilriteiro e Sobreiro
Medronheiro, Pinheiro manso,
Carvalho português,
Zambujeiro, Sobreiro e
Alfarrobeira
Medronheiro, Zambujeiro e
Alfarrobeira
Matos e pastagens
espontâneas

ÁREA
(HA)

DESCRIÇÃO DOS
HABITATS EXISTENTES

OBJETIVO

4,35

Povoamento misto com
matos rasteiro no subcoberto

Conservação

1,73

Povoamento misto

Conservação

18,00

Povoamento de
Eucalipto e matos e
pastagens espontâneas

Conservação

5,24

Matos e pastagens
espontâneas

Conservação

20,90

-

Conservação

1

Misto

2

Misto

3

Misto

4

Misto

5

-

6

Puro

Cipreste-do-Buçaco

0,51

7

Misto

Sobreiro, Carvalho português e
Pinheiro bravo

8,93

8

Puro

Pinheiro bravo

1,11
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Cipreste-do-Buçaco
Povoamento de
sobreiro, carvalho
cerquinho e pinheiro
bravo com mato
rasteiro no subcoberto
Povoamento de
pinheiro bravo com
matos no subcoberto

Proteção

Conservação

Conservação
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1.1.2.2 Descrição Parcelar
Tabela 144 - Descrição parcelar.
PARCELA
FLORESTAL
(N.º)

1

2

ÁREA
(HA)

4,35

1,73

USO DOMINANTE
ACTUAL

USO DOMINANTE
FUTURO

Medronheiro, Plátano
bastardo, Carvalho
cerquinho, Carvalho
roble, Zambujeiro,
Alfarrobeira,
Pilriteiro, Sobreiro,
Pinheiro Manso,
Azevinho e Amieiro
Medronheiro, Plátano
bastardo, Carvalho
cerquinho,
Zambujeiro,
Alfarrobeira, Pilriteiro
e Sobreiro

Medronheiro, Plátano
bastardo, Carvalho
cerquinho, Carvalho
roble, Zambujeiro,
Alfarrobeira,
Pilriteiro, Sobreiro,
Pinheiro Manso,
Azevinho e Amieiro
Medronheiro, Plátano
bastardo, Carvalho
cerquinho,
Zambujeiro,
Alfarrobeira, Pilriteiro
e Sobreiro
Medronheiro,
Pinheiro manso,
Carvalho português,
Zambujeiro, Sobreiro
e Alfarrobeira

COMPOSIÇÃO

Misto

REGIME/ESTRUTURA

Plantação/Regular

CLASSE
MÉDIA DE
IDADE
(ANOS)

DENSIDADE
MÉDIA
(N.º
ÁRV/HA)

ALTURA MÉDIA

8 meses

250

30 cm

DIÂMETRO MÉDIO
(CM)

-

QUALIDADE
DO

ARVOREDO

MODELO
SILVÍCOLA

Boa

Floresta Mista
– Plantação de
2020

Misto

Plantação/Regular

8 meses

250

30 cm

-

Boa

Floresta Mista
– Plantação
em FGC de
2020

Misto

Plantação/Regular

Plantar
em 2021

400

-

-

-

Floresta Mista
– Plantação de
2021

100

-

-

-

18,00

Eucaliptos
e
Matos e Pastagens
Espontâneas

4

5,24

Matos e Pastagens
Espontâneas

Medronheiro,
Zambujeiro e
Alfarrobeira

Misto

Plantação/Regular

Plantar
em 2021

5

20,90

Matos e Pastagens
Espontâneas

Matos e Pastagens
Espontâneas

-

-

-

-

-

-

-

6

0,51

Cipreste-do-Buçaco

Cipreste-do-Buçaco

Puro

Plantação/Regular

8 meses

5000

30 cm

-

Boa

Cortina de
Abrigo

7

8,93

Sobreiro, Carvalho
português e Pinheiro
Bravo

Sobreiro, Carvalho
português e Pinheiro
Bravo

Misto

Regeneração
natural/Irregular

Diversas

150

Vários

Vários

Razoável

Floresta Mista

8

1,11

Pinheiro bravo

Pinheiro bravo

Puro

Regeneração
natural/Irregular

Diversas

200

Vários

Vários

Razoável

Pinheiro Bravo

3
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2. PROGRAMAS OPERACIONAIS
Período de vigência do PGF: Período de vigência do PROF de Lisboa e Vale do Tejo.
2.1. PROGRAMA DE GESTÃO DA PRODUÇÃO LENHOSA

Tabela 15Programa de gestão da produção lenhosa.
PARCELA
FLORESTAL
(N.º)

MODELO DE SILVICULTURA

1

Povoamento misto com função de conservação.

Alto fuste

2

Povoamento misto com função de conservação.

Alto fuste

3

Povoamento misto com função de conservação.

Alto fuste

4

Povoamento misto com função de conservação.

Alto fuste

5

-

-

6

Povoamento puro de Cipreste-do-Buçaco com função de proteção.

Alto fuste

7

Povoamento misto com função de conservação.

Alto fuste

8

Povoamento misto Pinheiro bravo com função de conservação.

Alto fuste
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2.2. PLANO DE CORTES
Durante o período de vigência do presente PGF o plano de cortes previstos é (Tabela 16):
Tabela 166 - Plano de cortes previstos.
PARCELA FLORESTAL (N.º)

POVOAMENTOS ABRANGIDOS

ÁREA (HA)

1

Floresta mista

4,35

2

Floresta mista

1,73

3

Floresta mista

18,00

4

Floresta mista

5,24

5

Matos e Pastagens
Espontâneas

20,9

6

Cipreste-do-Buçaco

0,51

7

Floresta mista

8,93

8

Pinheiro bravo

1,11

PREVISÃO DE CORTE

DEFINIÇÃO E NATUREZA DOS CORTES

2021
2026
2031
2041
2021
2026
2031
2041
2030
2022
2027
2032
2042
2022
2027
2032
2042
2030
2021
2030
2021
2021
2030
2021

1ª Poda de formação
2º Poda de formação
1ª poda de manutenção
2ª poda de manutenção
1ª Poda de formação
2º Poda de formação
1ª poda de manutenção
2ª poda de manutenção
1º Desbaste
1ª Poda de formação
2º Poda de formação
1ª poda de manutenção
2ª poda de manutenção
1ª Poda de formação
2º Poda de formação
1ª poda de manutenção
2ª poda de manutenção
1º Desbaste
1ª poda de manutenção
2ª poda de manutenção
1º Desbaste
1ª poda de manutenção
2ª poda de manutenção
1º Desbaste

* O corte da madeira não está previsto nestes povoamentos.

2.3. PROGRAMA DE GESTÃO DE COLHEITA DE FRUTO
Tabela 177 - Programa de gestão de colheita de fruto.
PARCELA

ESPÉCIE

ÁREA
(HA)

ANO DE PREVISÃO

1e3

Pinheiro
manso

22,35*

-

DA OPERAÇÃO

NATUREZA DA
OPERAÇÃO

OBSERVAÇÕES

Apanha das
pinhas

Não está previsto a apanha da
pinha nos Pinheiros Mansos

* Os Pinheiros Mansos existentes aparecem associados a outras espécies, não sendo a espécie dominante.
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2.4. PROGRAMA DE GESTÃO SUBERÍCOLA
Tabela 188 - Programa de gestão suberícola.
PARCELA

1e2

3e4

7

ESPÉCIE

Sobreiro

Sobreiro

Sobreiro

PREVISÃO DA OPERAÇÃO
IDADE
ANO

ÁREA
(HA)

6,08*

23,24*

33,04*

Plantação
de 2020

Plantar em
2021

Diversas

NATUREZA DA INTERVENÇÃO

2021
2026
2031
2041

1ª Poda de formação
2º Poda de formação
1ª poda de manutenção
2ª poda de manutenção

-

1º Descortiçamento

2022
2027
2032
2042

1ª Poda de formação
2º Poda de formação
1ª poda de manutenção
2ª poda de manutenção

-

1º Descortiçamento

2021
2030

1ª poda de manutenção
2ª poda de manutenção

-

1º Descortiçamento

OBSERVAÇÕES

Não se irá
realizar

Não se irá
realizar

Não se irá
realizar

* Os sobreiros existentes aparecem associados a outras espécies, como referido anteriormente.

2.5. PLANO DE INTERVENÇÃO
2.5.1. Operações a Realizar
Tabela19 - Quadro resumo das operações a realizar na área de intervenção.

OPERAÇÕES A REALIZAR

PARCELA DE INTERVENÇÃO

Controlo de vegetação espontânea

1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8

Adensamento

7

Adubação

1, 2, 3, 4 e 6

Sacha e amontoa

1, 2, 3 ,4 e 6

Desbaste
Poda de formação

2, 4, 7, 8
1, 2, 3, 4 e 7

Desramação

8

Colheita de fruto

-

Corte final

-

Descortiçamento

-
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2.5.2. Descrição das Operações a Realizar

CONTROLO DE VEGETAÇÃO ESPONTÂNEA
Parcelas 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8
O controlo da vegetação espontânea é fundamental por dois aspetos:
 Enquanto as plantas são jovens, o controlo da vegetação espontânea irá permitir a diminuição
da competição entre a vegetação e as plantas instaladas, quer pela água quer pelos nutrientes;
 Irá contribuir para a diminuição do risco de ignição e progressão de fogos florestais.
Esta operação deverá ser realizada com recurso a equipamento mecânico, com a utilização de
grade de discos ou corta-matos, nas entre-linhas da plantação.

ADENSAMENTO
Parcela 2
A floresta mista apresenta algumas falhas, sendo necessário fazer um adensamento com carvalho
português e sobreiro.
Esta operação será feita manualmente à cova.

ADUBAÇÃO
Parcelas 1, 2, 3, 4 e 6
A realização de uma adubação tem como objetivo proporcionar melhores condições de
desenvolvimento às jovens plantas. Pretende-se utilizar um adubo de libertação lenta numa
proporção aproximada de 30g/planta.
A adubação permite:
 Aumentar a produção, reduzir a revolução;
 Aumentar a homogeneidade dos povoamentos;
 Reduzir a duração da fase de instalação (até ao fecho do coberto);
 Aumentar o vigor e, portanto, a resistência dos povoamentos a fatores abióticos (frio e secura)
e bióticos (pragas e doenças);
 Manter a fertilidade da estação.
Nestas parcelas a adubação será feita apenas nas novas plantas instaladas.
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SACHA E AMONTOA
Parcela 1, 2, 3, 4 e 6
Torna-se necessário, por altura da Primavera, antes do primeiro Verão e logo a seguir às chuvas
primaveris, a supressão da vegetação espontânea/matos junto das plantas jovens, num raio
aproximado de 30 cm, de forma a diminuir a concorrência direta pela água e nutrientes. A
vegetação espontânea destruída deve ser deixada na caldeira, diminuindo as perdas de água por
evaporação. Esta prática contribui para elevar a percentagem de plantas que sobrevivem à
estiagem do primeiro ano.

DESBASTE
Parcelas 2, 4, 7 e 8
Nestas parcelas prevê-se reduzir a densidade do arvoredo de modo a concentrar o potencial de
crescimento nas melhores árvores, as árvores de futuro, e a garantir a execução da faixa de gestão
de combustíveis (parcela 2 e 4). O desbaste previsto deverá privilegiar a remoção das árvores
dominadas, malconformadas, ou com problemas fitossanitários, de modo a favorecer o
crescimento do povoamento e assegurar a sua vitalidade.

PODA DE FORMAÇÃO
Parcelas 1, 2, 3, 4 e 7
A poda de formação consiste em cortar, de forma seletiva, os ramos que desequilibram o tronco a
fim de obter um fuste direito com maiores dimensões. Através desta técnica corrige-se a forma das
árvores eliminando as bifurcações do tronco e outros ramos que adquirem forte desenvolvimento
e/ou inclinação indesejável, provocando desequilíbrios, que poderão perturbar o crescimento do
ramo terminal e a correta forma do tronco.

DESRAMAÇÃO

Parcelas 8
A desramação do pinheiro bravo é uma operação feita no período de condução ou manutenção do
povoamento para a libertação de andares de ramos vivos e/ou mortos, sendo o principal objetivo
permitir um crescimento direito do tronco.
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A figura 33 e 34 representa as intervenções propostas na área do presente PGF.

Figura 33 - Carta das intervenções preconizadas.

Figura 34 - Carta das intervenções preconizadas.
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2.6. PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURAS (DFCI, RVF)
A correta manutenção das infraestruturas existentes em qualquer área afeta a uma exploração é
fundamental para a otimização da sua gestão. Sendo, neste caso, determinante no escoamento
dos produtos da exploração, bem como no combate a incêndios florestais.
A rede viária é um dos elementos básicos da estratégia de defesa da floresta contra incêndios.
Prevê-se que a beneficiação e construção da rede viária seja efetuada com recurso a buldózer com
balde, e ocorra durante o verão de 2020, antes de iniciar o período das chuvas. No entanto, as datas
estipuladas para a beneficiação de construção das infraestruturas são meramente previsionais,
uma vez que dependem das condições edafoclimáticas verificadas no momento. Todas as técnicas
de mobilização do terreno a utilizar não irão contribuir para o aumento da erosão do solo e terão
em conta as boas práticas protetoras dos solos.

Em termos de faixas de gestão de combustíveis, as intervenções previstas estão descritas no
Capítulo 4.1.2.
2.7. PROGRAMA DE OPERAÇÕES SILVÍCOLAS MÍNIMAS
A silvicultura preventiva engloba um conjunto de medidas a aplicar aos povoamentos florestais que
visam reduzir a carga combustível vegetal presente e, consequentemente, a progressão de fogos.
Pretende-se, deste modo, que os povoamentos apresentem maior resistência à passagem do fogo,
e reduzir a dependência dos meios de combate para a sua proteção.
A gestão de combustíveis atua ao nível de duas das características dos povoamentos: a estrutura e
a composição. Ao nível da estrutura, as ações de silvicultura têm como objetivo a criação e
manutenção de descontinuidades verticais e horizontais. A manutenção da descontinuidade do
coberto pela manutenção das faixas de proteção às linhas de água e as FGC identificadas, com a
gestão da carga de combustível, será promovido igualmente a redução do risco de incêndio
florestal.
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3. GESTÃO FLORESTAL PRECONIZADA
3.1 PARCELA 1– FLORESTA MISTA (PLANTADA EM 2020)
Ano 1 | 2021
Intervenções

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

…

22

23

24

25

…

Instalação de Povoamento
Retancha

x

Condução de povoamentos
Adubação

x

Sacha e amontoa

x

x
x

Poda de formação

x

x

x

Desbaste
Medidas de Defesa
Controlo vegetação espontânea

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7

8

9

10

11

x

x

x

x

x

3.2 PARCELA 2 – FLORESTA MISTA EM FGC (PLANTADA EM 2020)
Ano 1 | 2021
Intervenções

1

2

3

4

5

6

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Instalação de Povoamento
Retancha

x

Condução de povoamentos
Adubação

x

Sacha e amontoa

x

x
x

Poda de formação

x

x

Desbaste

x

x

Medidas de Defesa
Controlo vegetação espontânea

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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3.3 PARCELA 3 – FLORESTA MISTA (PLANTAÇÃO A REALIZAR EM 2021)
Ano 1 | 2021
Intervenções

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

…

25

…

Instalação de povoamentos
Preparação do terreno

x

15

Plantação

x

15

Retancha

x

15

Condução de povoamentos
Adubação

x

Sacha e amontoa

x
x

14

16

x

Poda de formação

x

x

x

Desbaste
Medidas de Defesa
Controlo vegetação espontânea

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10

11

x

x

x

x

x

3.4 PARCELA 4 – FLORESTA MISTA EM FGC (PLANTAÇÃO A REALIZAR EM 2021)
Ano 1 | 2021
Intervenções

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Instalação de povoamentos
Preparação do terreno

x

Plantação

x

Retancha

x

Condução de povoamentos
Adubação

x

Sacha e amontoa

X
x

x

Poda de formação

x

x

Desbaste

x

x

Medidas de Defesa
Controlo vegetação espontânea

x
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x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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3.5 PARCELAS 5 – MATOS E PASTAGENS ESPONTÂNEAS
Ano 1 | 2021
Intervenções

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

…

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

…

x

x

x

x

x

Medidas de Defesa
Controlo vegetação espontânea

3.7 PARCELA 6 – CORTINA DE ABRIGO
Ano 1 | 2021
Intervenções

1

2

Instalação de Povoamento
Retancha

x

Condução de povoamentos
Adubação

x

x

Sacha e amontoa

x

x

x

x

Poda de formação
Desbaste
Medidas de Defesa
Controlo vegetação espontânea
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3.7 PARCELA 7 – FLORESTA MISTA
Ano 1 | 2012
Intervenções

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

…

22

23

24

25

…

Instalação de Povoamento
Adensamento

x

Condução de povoamentos
Adubação
Sacha e amontoa
Podas de formação

x

Desbaste

x

x

Medidas de Defesa
Controlo vegetação espontânea

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

4

5

6

7

8

9

10

11

x

x

x

x

x

3.8 PARCELA 8 – PINHEIRO BRAVO
Ano 1 | 2012
Intervenções

1

2

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Instalação de povoamentos
Adensamento

15

Condução de povoamentos
Adubação

14

16

14

16

Sacha e amontoa
Desramação

x

Desbaste

x

x

Medidas de Defesa
Controlo vegetação espontânea

x
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x
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x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x
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4. CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS COM AS NORMAS LEGAIS EM VIGOR
4.1. DECRETO-LEI N.º17/2009 – ART. 15º
As ações a realizar no âmbito deste artigo estão descritas no caderno “Gestão Florestal
Preconizada”.
4.2. DECRETO-LEI N.º15/2009 – ZIF
Os prédios rústicos não se encontram em Zona de Intervenção Florestal (Figura 36).

Figura 35- Carta de integração da UGF face às ZIF.
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5. ANEXOS
5.1. TERMO DE RESPONSABILIDADE
5.2. ATA EXECUTIVA DA FREGUESIA DE CARVOEIRA E CARMÕES
5.3. CARTÃO DE CIDADÃO
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5.2. CADERNETAS PREDIAIS RÚSTICAS
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5.3. CARTA DE LOCALIZAÇÃO 1:25000
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5.4. CARTA DE LOCALIZAÇÃO EM ORTOFOTOMAPA 1:25000
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5.6. MODELO DE SILVICULTURA
5.6.1. Modelo de silvicultura para a Parcela 1 – Floresta mista (Plantada em 2020)

ÉPOCA / PERIODICIDADE

INTERVENÇÃO

METODOLOGIA
As árvores mortas deverão ser retiradas
da área plantada, e substituídas por
plantas sãs
Controlo manual da vegetação
espontânea junto das plantas jovens e
amontoa de solo junto à planta

Ano 1

Retancha

Ano 1

Sacha e Amontoa

Entre o 1º e o 11º ano

Controlo da
vegetação
espontânea

Ano 2

Sacha e Amontoa

Ano 6

Adubação

Ano 6

Poda de formação

A altura a desramar nunca deverá ser
superior a 1/3 da altura total

Ano 11

Poda de formação

A altura a desramar nunca deverá ser
superior a 1/3 da altura total

Entre o 12 e o 21º ano

Controlo da
vegetação
espontânea

Controlo da vegetação espontânea feita
todos os anos, com recurso a trator
agrícola acoplado de grade de discos ou
de corta mato

Ano 21º

Poda de
manutenção

Não retirar mais de 30% da copa viva

Controlo da vegetação espontânea feita
todos os anos, com recurso a trator
agrícola acoplado de grade de discos ou
de corta mato
Controlo manual da vegetação
espontânea junto das plantas jovens e
amontoa de solo junto à planta
Utilização de adubo de libertação lenta
numa proporção aproximada de
30g/planta

APAS Floresta – Associação de Produtores Florestais

OBJETIVO
Substituição das plantas
mortas
Diminuição da
concorrência direta pela
água e nutrientes
Reduzir a concorrência,
em particular no que se
refere à água, nutrientes
e luz, não desnudando o
solo, evitando a sua
erosão
Diminuição da
concorrência direta pela
água e nutrientes
Melhorar as condições de
desenvolvimento das
plantas jovens
Formação do tronco
principal, eliminando
bifurcações e rebentos
marginais
Formação do tronco
principal, eliminando
bifurcações e rebentos
marginais
Reduzir a concorrência,
em particular no que se
refere à água, nutrientes
e luz, não desnudando o
solo, evitando a sua
erosão
Redução da perigosidade
de incêndio florestal
Remoção de ramos
secos e enfraquecidos e
de pernadas mal
orientadas
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5.6.2. Modelo de silvicultura para Parcela 2 – Floresta mista em FGC (Plantada
em 2020)

ÉPOCA /

INTERVENÇÃO

METODOLOGIA

OBJETIVO

Retancha

As árvores mortas deverão ser
retiradas da área plantada, e
substituídas por plantas sãs.

Substituição das plantas
mortas

Ano 1

Sacha e Amontoa

Controlo manual da vegetação
espontânea junto das plantas
jovens e amontoa de solo junto à
planta

Diminuição da concorrência
direta pela água e nutrientes

Entre o 1º e o 11º
ano

Controlo da
vegetação
espontânea

Controlo da vegetação
espontânea feita todos os anos,
com recurso a trator agrícola
acoplado de grade de discos ou
de corta mato

Reduzir a concorrência, em
particular no que se refere à
água, nutrientes e luz, não
desnudando o solo,
evitando a sua erosão.

Ano 2

Sacha e Amontoa

Controlo manual da vegetação
espontânea junto das plantas
jovens e amontoa de solo junto à
planta

Diminuição da concorrência
direta pela água e nutrientes

Ano 6

Adubação

Utilização de adubo de
libertação lenta numa proporção
aproximada de 30g/planta

Melhorar as condições de
desenvolvimento das
plantas jovens

Poda de formação

A altura a desramar nunca
deverá ser superior a 1/3 da
altura total.

Formação do tronco
principal, eliminando
bifurcações e rebentos
marginais

Poda de formação

A altura a desramar nunca
deverá ser superior a 1/3 da
altura total.

Formação do tronco
principal, eliminando
bifurcações e rebentos
marginais

PERIODICIDADE
Ano 1

Ano 6

Ano 11

Ano 11

Desbaste

Retirar 15 a 25% das árvores em
pé.

Desbaste seletivo. Realizar a
operação quando começa a
haver proximidade entre as
copas das árvores de modo
a diminuir a perigosidade de
incêndio

Entre o 12 e o 21º
ano

Controlo da
vegetação
espontânea

Controlo da vegetação
espontânea feita todos os anos,
com recurso a trator agrícola
acoplado de grade de discos ou
de corta mato

Reduzir a concorrência, em
particular no que se refere à
água, nutrientes e luz, não
desnudando o solo,
evitando a sua erosão.

Poda de manutenção

Efetuar sempre que necessário e
nunca nos três anos
imediatamente anteriores ou
posteriores ao descortiçamento,
Não retirar mais de 30% da copa
viva.

Redução da perigosidade de
incêndio florestal
Remoção de ramos secos e
enfraquecidos e de
pernadas mal orientadas

Ano 21º
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5.6.3. Modelo de silvicultura para a Parcela 3 – Floresta mista (Plantação em
2020)

ÉPOCA /
PERIODICIDADE

Ano 1

INTERVENÇÃO

Preparação do
terreno

Ano 1

Plantação

Ano 1 e ano 2

Adubação

Ano 1 e ano 2

Sacha e Amontoa

Ano 2

Retancha

METODOLOGIA
Optar por técnicas que não mobilizam
excessivamente o solo de preferência
de forma localizada e segundo a curva
de nível
Utilizar plantas bem-adaptadas ao
local, de preferência geneticamente
melhoradas e adubar com base em
análise de solos
Utilização de adubo de libertação
lenta numa proporção aproximada de
30g/planta
Controlo manual da vegetação
espontânea junto das plantas jovens e
amontoa de solo junto à planta
As árvores mortas deverão ser
retiradas da área plantada, e
substituídas por plantas sãs.
Controlo da vegetação espontânea
feita todos os anos, com recurso a
trator agrícola acoplado de grade de
discos ou de corta mato

Entre o 1º e o 11º
ano

Controlo da
vegetação
espontânea

Ano 2

Sacha e Amontoa

Ano 7

Adubação

Ano 7

Poda de formação

A altura a desramar nunca deverá ser
superior a 1/3 da altura total.

Ano 12

Poda de formação

A altura a desramar nunca deverá ser
superior a 1/3 da altura total.

Entre o 12 e o 21º
ano

Controlo da
vegetação
espontânea

Controlo da vegetação espontânea
feita todos os anos, com recurso a
trator agrícola acoplado de grade de
discos ou de corta mato

Poda de
manutenção

Efetuar sempre que necessário e
nunca nos três anos imediatamente
anteriores ou posteriores ao
descortiçamento, Não retirar mais de
30% da copa viva.

Ano 22º

Controlo manual da vegetação
espontânea junto das plantas jovens e
amontoa de solo junto à planta
Utilização de adubo de libertação
lenta numa proporção aproximada de
30g/planta
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OBJETIVO
Proporcionar boas
condições de instalação
e de desenvolvimento
às plantas jovens

Melhorar as condições
de desenvolvimento
das plantas jovens
Diminuição da
concorrência direta
pela água e nutrientes
Substituição das
plantas mortas
Reduzir a concorrência,
em particular no que se
refere à água,
nutrientes e luz, não
desnudando o solo,
evitando a sua erosão.
Diminuição da
concorrência direta
pela água e nutrientes
Melhorar as condições
de desenvolvimento
das plantas jovens
Formação do tronco
principal, eliminando
bifurcações e rebentos
marginais
Formação do tronco
principal, eliminando
bifurcações e rebentos
marginais
Reduzir a concorrência,
em particular no que se
refere à água,
nutrientes e luz, não
desnudando o solo,
evitando a sua erosão.
Redução da
perigosidade de
incêndio florestal
Remoção de ramos
secos e enfraquecidos
e de pernadas mal
orientadas
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5.6.4. Modelo de silvicultura para a Parcela 4 – Floresta mista em FGC
(Plantação em 2021)
ÉPOCA /
PERIODICIDADE

Ano 1

INTERVENÇÃO

Preparação do
terreno

Ano 1

Plantação

Ano 1 e ano 2

Adubação

Ano 1 e ano 2

Sacha e Amontoa

Ano 2

Retancha

METODOLOGIA
Optar por técnicas que não mobilizam
excessivamente o solo de preferência de
forma localizada e segundo a curva de
nível
Utilizar plantas bem-adaptadas ao local,
de preferência geneticamente
melhoradas e adubar com base em
análise de solos
Utilização de adubo de libertação lenta
numa proporção aproximada de
30g/planta
Controlo manual da vegetação
espontânea junto das plantas jovens e
amontoa de solo junto à planta
As árvores mortas deverão ser retiradas
da área plantada, e substituídas por
plantas sãs.
Controlo da vegetação espontânea feita
todos os anos, com recurso a trator
agrícola acoplado de grade de discos ou
de corta mato

Entre o 1º e o 11º
ano

Controlo da
vegetação
espontânea

Ano 2

Sacha e Amontoa

Ano 7

Adubação

Ano 7

Poda de
formação

A altura a desramar nunca deverá ser
superior a 1/3 da altura total.

Ano 12

Poda de
formação

A altura a desramar nunca deverá ser
superior a 1/3 da altura total.

Ano 12

Desbaste

Retirar 15 a 25% das árvores em pé.

Entre o 12 e o 21º
ano

Controlo da
vegetação
espontânea

Controlo da vegetação espontânea feita
todos os anos, com recurso a trator
agrícola acoplado de grade de discos ou
de corta mato

Ano 22º

Poda de
manutenção

Efetuar sempre que necessário e nunca
nos três anos imediatamente anteriores
ou posteriores ao descortiçamento, Não
retirar mais de 30% da copa viva.

Controlo manual da vegetação
espontânea junto das plantas jovens e
amontoa de solo junto à planta
Utilização de adubo de libertação lenta
numa proporção aproximada de
30g/planta

APAS Floresta – Associação de Produtores Florestais

OBJETIVO
Proporcionar boas
condições de instalação e
de desenvolvimento às
plantas jovens

Melhorar as condições de
desenvolvimento das
plantas jovens
Diminuição da
concorrência direta pela
água e nutrientes
Substituição das plantas
mortas
Reduzir a concorrência,
em particular no que se
refere à água, nutrientes e
luz, não desnudando o
solo, evitando a sua
erosão.
Diminuição da
concorrência direta pela
água e nutrientes
Melhorar as condições de
desenvolvimento das
plantas jovens
Formação do tronco
principal, eliminando
bifurcações e rebentos
marginais
Formação do tronco
principal, eliminando
bifurcações e rebentos
marginais
Desbaste seletivo. Realizar
a operação quando
começa a haver
proximidade entre as
copas das árvores de
modo a diminuir a
perigosidade de incêndio
Reduzir a concorrência,
em particular no que se
refere à água, nutrientes e
luz, não desnudando o
solo, evitando a sua
erosão.
Redução da perigosidade
de incêndio florestal
Remoção de ramos secos
e enfraquecidos e de
pernadas mal orientadas
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5.6.5. Modelo de silvicultura para a Parcela 6 – Cortina de Abrigo
ÉPOCA /
PERIODICIDADE

INTERVENÇÃO

Ano 1

Retancha

Ano 1

Sacha e Amontoa

Entre o 1º e o 11º
ano

Controlo da
vegetação
espontânea

Ano 2

Sacha e Amontoa

Ano 6

Adubação

Entre o 12 e o 21º
ano

Controlo da
vegetação
espontânea

METODOLOGIA
As árvores mortas deverão ser
retiradas da área plantada, e
substituídas por plantas sãs.
Controlo manual da vegetação
espontânea junto das plantas jovens e
amontoa de solo junto à planta
Controlo da vegetação espontânea
feita todos os anos, com recurso a
trator agrícola acoplado de grade de
discos ou de corta mato
Controlo manual da vegetação
espontânea junto das plantas jovens e
amontoa de solo junto à planta
Utilização de adubo de libertação
lenta numa proporção aproximada de
30g/planta
Controlo da vegetação espontânea
feita todos os anos, com recurso a
trator agrícola acoplado de grade de
discos ou de corta mato

APAS Floresta – Associação de Produtores Florestais

OBJETIVO
Substituição das
plantas mortas
Diminuição da
concorrência direta
pela água e nutrientes
Reduzir a concorrência,
em particular no que se
refere à água,
nutrientes e luz, não
desnudando o solo,
evitando a sua erosão.
Diminuição da
concorrência direta
pela água e nutrientes
Melhorar as condições
de desenvolvimento
das plantas jovens
Reduzir a concorrência,
em particular no que se
refere à água,
nutrientes e luz, não
desnudando o solo,
evitando a sua erosão.
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5.6.6. Modelo de silvicultura para a Parcela 7 – Floresta mista
ÉPOCA /
PERIODICIDADE

Ano 1

Ano 1

INTERVENÇÃO

Adensamento

Poda de manutenção

METODOLOGIA

OBJETIVO

Adensamento manual à cova

Adensamento com
Carvalhos portugueses e
Sobreiros nas zonas de
clareiras

Corte de ramos com recurso a
tesoura de poda ou motosserra

Redução da perigosidade de
incêndio florestal
Remoção de ramos secos e
enfraquecidos e de
pernadas mal orientadas

Ano 1

Desbaste

Retirar 10% das árvores em pé.

Desbaste seletivo para
redução da competição
entre árvores, privilegiando
as árvores dominantes e
removendo as dominadas,
mal formadas, ou com
problemas fitossanitários

Entre o 1º e o 11º
ano

Controlo da
vegetação
espontânea

Controlo da vegetação
espontânea feita todos os anos,
com recurso a trator agrícola
acoplado de grade de discos ou
de corta mato

Reduzir a concorrência, em
particular no que se refere à
água, nutrientes e luz, não
desnudando o solo,
evitando a sua erosão.

Ano 11

Poda de manutenção

Corte de ramos com recurso a
tesoura de poda ou motosserra

Redução da perigosidade de
incêndio florestal
Remoção de ramos secos e
enfraquecidos e de
pernadas mal orientadas

Entre o 12 e o 21º
ano

Controlo da
vegetação
espontânea

Controlo da vegetação
espontânea feita todos os anos,
com recurso a trator agrícola
acoplado de grade de discos ou
de corta mato

Reduzir a concorrência, em
particular no que se refere à
água, nutrientes e luz, não
desnudando o solo,
evitando a sua erosão.

APAS Floresta – Associação de Produtores Florestais
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5.6.7. Modelo de silvicultura para a Parcela 8 – Pinheiro Bravo

ÉPOCA /
PERIODICIDADE

Ano 1

INTERVENÇÃO

Desramação

METODOLOGIA

OBJETIVO

Corte de ramos com recurso a
tesoura de poda ou motosserra

Redução da perigosidade de
incendio, pela criação de
descontinuidade vertical
Remoção de ramos secos e
enfraquecidos

Ano 1

Desbaste

Retirar 10% das árvores em pé.

Desbaste seletivo para
redução da competição
entre árvores, privilegiando
as árvores dominantes e
removendo as dominadas,
mal formadas, ou com
problemas fitossanitários

Entre o 1º e o 11º
ano

Controlo da
vegetação
espontânea

Controlo da vegetação
espontânea feita todos os anos,
com recurso a trator agrícola
acoplado de grade de discos ou
de corta mato

Reduzir a concorrência, em
particular no que se refere à
água, nutrientes e luz, não
desnudando o solo,
evitando a sua erosão.

Entre o 12 e o 21º
ano

Controlo da
vegetação
espontânea

Controlo da vegetação
espontânea feita todos os anos,
com recurso a trator agrícola
acoplado de grade de discos ou
de corta mato

Reduzir a concorrência, em
particular no que se refere à
água, nutrientes e luz, não
desnudando o solo,
evitando a sua erosão.

APAS Floresta – Associação de Produtores Florestais
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Cadaval, 15 de Setembro de 2020

(Rita Martins) – Eng.ª Florestal

APAS Floresta – Associação de Produtores Florestais
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