
COMBATE A INVASORAS NO MONTE DO CASTELO – VOUZELA 

SEMINÁRIO BIODISCOVERIES – MUNICÍPIOS E GESTÃO DE INVASORAS 

MATA NACIONAL DA MACHADA – 10 DE MAIO DE 2018 
 



2  

Localização Geográfica 

• Região Centro 

• Distrito de Viseu 

• CIM Viseu Dão-Lafões 

• 193,7 km2 

• 9 freguesias 

• 10564 habitantes 
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Património Natural 

• Um dos recursos mais emblemáticos do concelho de Vouzela 
é o seu património natural: ex. a Penoita é considerada 
Floresta-Modelo no PROF Dão-Lafões; Reserva Botânica de 
Cambarinho; Monte do Castelo, etc. 

• Mais de 50% do território é florestal, com declives 
acentuados e risco de incêndio elevado. 

• A floresta natural é dominante, com bosques de 
carvalho alvarinho a serpentear os vales e o carvalho 
negral a coroar o cimo das serras. 

• Encontram-se ainda castanheiros, freixos, salgueiros, 
sobreiros, medronheiros, azevinhos, loendros e muitas 
outras espécies. 
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Parque Natural Local Vouga-Caramulo 

  1.º Parque Natural de âmbito local 
  +- 11700 ha (60% da área do concelho) 
  Habitats identificados 
• Habitat 92B0 - Florestas galerias junto aos cursos de água 

intermitentes mediterrânicos com Rhododendron ponticum, Salix sp. 
e outras espécies; 

• Habitat 9230 - Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e 
Quercus pyrenaica; 

• Habitat 91E0 - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus 
excaquifoliumelsior; 

• Habitat 9380 – Florestas de Ilex  
• Habitat 4030 - Charnecas secas europeias 

 Áreas estratégicas – 7 rios, Penoita, Loendros, carvalhos, 

souto de Aldroga (castanheiros, azevinho e loendros), 

Castelo, Farves/Novais/Gralheiro, Meruje 
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Investimentos 

• Em média, cerca de 15% do orçamento do Município foi / é direcionado para DFCI e Ambiente - € 1.500.000 / ano 

• Investimento em infraestruturas florestais (rede viária, FGC, galerias ripícolas, pontos de água, Mata do Castelo). 

• Investimento em ações de sensibilização (escolas, comunidade, semana florestal de Lafões, Floresta Unida). 
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Monte do Castelo 

• Área de 46 ha 

• Propriedade do Município 

• Gestão do ICNF 

• Candidatura Valorização Ambiental dos Espaços 
Florestais para controlo das espécies invasoras 
lenhosas não indígenas 

• Investimento - € 238.314,70 

• 3 anos (início em 2015) 
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Monte do Castelo – Situação existente 

• Povoamentos mistos em várias fases de 
desenvolvimento (nascedio até alto fuste) 

• Povoamento não puro e irregular 

• Eucalipto 

• Pinheiro Bravo 

• Cedros 

• Camaecíparis 

• Cipreste do Buçaco 

• Carvalho Alvarinho e Negral 

• Sobreiro 

• Austrálias (acacia melanoxylon) 

• Mimosas (acacia dealbata) 

• Área com regeneração natural 

• Subcoberto com giestas, silva, urze, tojo, feto, 
gramíneas diversas 

• Mimosas e austrálias de dimensões variáveis, 
sendo a maior parte de considerável porte 
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Monte do Castelo - Objetivos 

• Diminuição do risco de ocorrência e dispersão das 

invasoras lenhosas, através do controlo químico 

• Arborização, maximizando o potencial produtivo 

• Procura da evolução natural em respeito à estabilização 

e equilíbrio dos ecossistemas  

• Promoção da diversidade vegetal, tendo em vista o 

aumento dos habitats para a fauna local 
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Monte do Castelo - Ações 

• Corte raso das acácias, de forma manual, seguida de aplicação imediata, por pincelagem, de uma solução concentrada 

(360g/l) de glifosato (sob a forma de sal de isopropilamónio). 

• Aplicação de herbicida sistémico, não seletivo, de pós emergência, biodegradável, isento de classificação toxicológica. 

• Destroçamento das acácias e espalhamento pelo local de corte, de forma a dificultar nova rebentação. 

• Aplicação da solução concentrada nas rebentações. 

• Arborização da área intervencionada com Carvalho Alvarinho, Pinheiro Bravo, Cipreste do Buçaco e outras espécies. 
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Monte do Castelo - Cronograma 
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Monte do Castelo – Desmatação 
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Monte do Castelo – Desmatação 
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Monte do Castelo – Plantação 
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Monte do Castelo – Plantas 
10000 Cupressus 

2000 bétulas 

5000 carvalhos 

2000 castanheiros 

3000 pinheiros 

1000 sobreiros 

500 faias 
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Monte do Castelo – Estado Atual 
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Monte do Castelo 
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Vouzela é beleza, inspiração, património vivo… Um concelho onde os cinco sentidos 

rejuvenescem, se apuram… e se exercitam! 


