PEIF
PLANO ESPECIFICO DE
INTERVENÇÃO FLORESTAL
ZIF TERRAS DO DEMO
Entidade Gestora

PEIF
Instrumento específico de intervenção
em espaços florestais que determina
as acções de natureza cultural, visando
a prevenção e o combate a agentes
bióticos e abióticos, que pode revestir
diferentes
formas
consoante
a
natureza dos objectivos a atingir.

ESTRUTURA DO PEIF

Localização geográfica
A Zona de Intervenção FlorestalTerras do Demo encontra-se enquadrada nas
cartas militares n.º 148, 149, 158 e 159.Localiza-se nas freguesias de
Caria, Rua, Pêra Velha, Lamosa, Carregal e Arcozelos, dos municípios de
Sernancelhe e Moimenta da Beira. Possui uma área de 2 455ha e é
constituida por 144 aderentes.

Plano de Avaliação
Caracterização da área de intervenção
• Relevo e altimetria
• Hipsometria
• Declive
• Exposição
• Clima
• Temperatura
• Precipitação
• Vento
• Geada

• Humidade Relativa
• Evapotranspiração
• Insolação
• Caracterização
Geomorfológica
• Caracterização Edáfica
• Uso e Ocupação do Solo

Restrições de utilidade pública presentes
na área da ZIF
Condicionantes

Sim

Não

Superfície
ha

%

x

Regime florestal
REN

Descrição

Áreas com risco de erosão
Áreas de infiltração máxima
Cabeceiras de cursos de água

x

313,13

12,75

x

120,74

4,92

x

244,19

9,95

Sitio Rio Paiva

6,87

0,28

Existem linhas de média e alta tensão (faixas de
gestão de 7m)

x

0,14

0,006

Existem 3 marcos geodésicos (faixa de protecção de
15m)

x

9,17

0,37

Existem 2 locais arqueológicos (Faixa de protecção de

RAN
Rede Natura 2000

x

Outras áreas classificadas

Linhas de média e alta tensão

x

x

Oleodutos e gasodutos
Marcos geodésicos

50 m)

Sítios arqueológicos

Outros

x

Instrumentos de Planeamento
Florestal
Os Planos Específicos de Intervenção Florestal
(PEIF), assim como todos os instrumentos de
gestão, devem ser compatíveis e estar
subordinados a instrumentos e planos de nível
superior.
PROF
PMDFCI
DOURO MOIMENTA DA BEIRA E SERNANCELHE

- Sub - região homogénea Beira Douro

Funcionalidades da Sub – região homogénea
Beira Douro
1ª) Protecção – O elevado risco de erosão das vertentes dos
principais vales dos afluentes do Rio Douro, bem como, a
ausência de vegetação em vastas áreas florestais, permite
conferir ao espaço florestal desta sub-região, como 1ª função a
protecção;
2ª) Produção – Sub-região com elevado potencial para produção
de produtos lenhosos (castanheiro, carvalhos e pinheiro bravo)
e não lenhoso (cogumelos, mel e castanha);
3ª) Conservação dos habitats, de espécies de fauna e flora e
de geomonumentos – Presença de habitats, de flora e fauna
com elevado valor de conservação, nomeadamente parte dos
Sítios “Rede Natura 2000” Rio Paiva e Serra de Montemuro

Espécies florestais e modelos de
silvicultura a privilegiar na Sub-região
Beira Douro (PROF Douro)
Espécie

Modelo de silvicultura

Castanheiro

• Povoamento puro de castanheiro em alto fuste para produção de lenho
• Povoamento puro de castanheiro em talhadia para produção de lenho
• Povoamento puro de castanheiro em alto fuste para produção de fruto

Carvalho negral

• Povoamento puro de Carvalho negral para produção de lenho

Sobreiro

• Povoamentos puros ou mistos para produção de cortiça

Plano Operacional
•

•

Controlo de pragas, doenças e
invasoras
–

Controlo da processionária, dos escolitídeos e do
Nemátodo da Madeira do Pinheiro

–

Controlo de invasoras lenhosas

Defesa da floresta contra incêndios
–

•

Acções de Construção, beneficiação e manutenção
de infraestruturas

Descrição das operações a efectuar

Controlo de Pragas e
Doenças Florestais
•

Controlo da Processionária

•

Controlo dos Escolitideos

•

Controlo do Nemátodo de Pinheiro

Controlo de processionária
A lagarta do pinheiro, vulgarmente apelidadas de
lagartas Processionárias - com o nome científico
Thaumetopoea pityocampa - é um insecto
desfolhador dos pinheiros e cedros. Como tal, leva
a um enfraquecimento da árvore e consoante o
grau de ataque poderá causar-lhe a morte.

Meios de luta
•

Utilização de armadilhas iscadas com atraentes específicos de
síntese (Feromonas)

•

Tratamentos com insecticidas à base de diflubenzurão

•

Tratamentos mecânicos

•

Captura de lagartas com cintas adesivas

Controlo dos Escolitideos
Os escolitídeos pertencem à ordem Coleoptera e à
família Scolytidae e constituem um dos grupos dos
insectos mais nocivos para as resinosas, sendo um dos
principais
agentes
causadores
de
problemas
fitossanitários e, em casos extremos, pela morte de
grande número de árvores.

Bóstrico Grande
(Ips sexdentatus Boern.)

Bóstrico pequeno
(Orthotomicus eronus
Woll.)

Hilésina
(Tomicus piniperda L.)

Sintomas e sinais
- Orifícios de entrada dos insectos, visíveis ao longo
do tronco, com serrim grosso amarelado ou
alaranjado, por vezes com nódulos de resina;
- Copa rarefeita com as agulhas descoloradas
(amareladas ou avermelhadas);
- Estes sinais podem também ser encontrados em
toros, cepos e raízes;
- Galerias sob a casca, com um sistema composto por
uma câmara principal de onde partem galerias de
postura em forma de estrela, a partir das quais
surgem galerias larvares.

Medidas preventivas
- Remover do pinhal as árvores recém cortadas
e com, casca, durante o período de maior risco
de ataque;
- Retirar as árvores derrubadas, partidas,
atingidas por raios, queimadas e afogueadas.
As temperaturas entre 16 e 20º C são as mais
favoráveis ao seu desenvolvimento. Entre Março
e Outubro, os riscos de infestação são elevados.

Controlo do Nemátodo da
Madeira do Pinheiro
A doença da murchidão
dos pinheiros é uma
doença que afecta as
coníferas e em especial
os
pinheiros,
provocando
uma
elevada
taxa
de
mortalidade entre os
exemplares afectados,
os quais podem morrer
muito rapidamente após
o contágio.

O agente responsável por esta doença é o
Nemátodo
da
Madeira
do
Pinheiro
(Bursaphelenchus xylophilus). Trata-se de um
verme microscópico com aproximadamente 1
mm de comprimento que se torna invisível a
olho nu dada a sua natureza translúcida.

Nenátodo da madeira do Pinheiro
Bursaphelenchus xylophilus

O insecto vector
Em Portugal o insecto denominado longicórnio do
pinheiro
ou
capricórnio
do
pinheiro
(Monochamus galloprovincialis) foi identificado
como o vector do Nemátodo da Madeira do
Pinheiro, responsável portanto pela sua
disseminação árvore a árvore.

Longicórnio do Pinheiro

O adulto do insecto vector alimenta-se nos raminhos e
rebentos de árvores adultas, arrastando consigo
estados juvenis do nemátodo, que penetram por
estas feridas.

O nemátodo coloniza rapidamente os vasos do
xilema, bloqueando o seu funcionamento, o que
provoca a morte da árvore. Nas árvores mortas o
nemátodo alimenta-se dos fungos que provocam o
azulamento da madeira

Sintomas e sinais
- Redução de produção de resina devido à ruptura
dos canais resiníferos
- Amarelecimento e murchidão das agulhas até
atingirem uma tonalidade vermelhoacastanhada
- A secura parcial ou total da copa e a existência
de ramos quebradiços
N e s te m o m e nto a e ntida de ge s to ra da Z IF e s tá a pre pa ra r u m a
c a n di da tura pa ra a pre s e nta r a o P R O D E R re la tiv a a o C o ntro lo do
N e m á to do da M a de ira do P in he iro na á re a da Z IF.

Controlo de Invasoras Lenhosas
O termo, invasora ou infestante, é utilizado na definição de plantas
indesejáveis e prejudiciais, que crescem de um modo agressivo,
dispersando-se facilmente e desalojando outras plantas do
ecossistema.
Na área da ZIF Terras do Demo as manchas de Acacia dealbata
apresentam-se distribuídas um pouco por toda a área mas com
maior incidência na freguesia de Caria. No total, estas manchas
ocupam aproximadamente 6 ha.

Controlo de invasoras lenhosas
- Corte de exemplares adultos no sentido de
diminuir a sua densidade
- De seguida deverá ser aplicado um
herbicida nas toiças pelo método da
pincelagem
- Eliminação das plantas originadas a partir
dos propágulos existentes no solo

Defesa da floresta contra incêndios
Os incêndios florestais são os principais responsáveis
pela destruição dos espaços florestais. Este facto
juntamente com o abandono das terras, quer
agrícolas, quer florestais, que promove o
aparecimento de matos, contribui em larga escala
para que os incêndios atinjam grandes proporções,
uma vez que passa a existir continuidade vertical e
horizontal da paisagem.

Média da área ardida e do número de ocorrências por
freguesia entre 1999 e 2006 nas freguesias abrangidas pela
ZIF (AFN, Estatísticas – Totais por freguesia)

Área ardida por freguesia entre 2007 e 2009 nas freguesias
abrangidas pela ZIF (AFN, Estatísticas – Totais por
freguesia)

Fonte de alerta entre 2001 a 2006
(AFN, Estatísticas – Totais por freguesia)
Fonte de Alerta N.º de Ocorrências

Populares

43

CDOS

32

Outros
Postos Vigia
117
Total

12
6
5
98

Ponto de início dos incêndios na área da ZIF

Relativamente ao ponto de início dos incêndios, e de acordo
com os dados disponibilizados pela AFN, dos anos 2001 a
2009, podemos verificar a existência de 1 ponto principal de
início, junto à povoação de Caria.

Acções de Construção, beneficiação e
manutenção de infraestruturas

Serão efectuadas as operações silvícolas legalmente obrigatórias
quanto à Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI) tendo em
conta as orientações do Plano Regional de Ordenamento
Florestal (PROF) e dos Planos Municipais de Defesa da
Floresta Contra Incêndios (PMDFCI de Moimenta da Beira e
Sernancelhe) de acordo com o Decreto-Lei nº 124/2006 de 28
de Junho com a nova redacção conferida pelo Decreto-Lei nº
17/2009 de 14 de Janeiro.

Faixas de gestão de combustível a
efectuar
DESCRIÇÃO DE FAIXAS
Edifícios integrados em espaços rurais

ÁREA A INTERVENCIONAR (HA)
0

Aglomerados populacionais

5,44

Rede viária (rede 2ª e 3ª)

56,13

Linhas de transporte e distribuição de energia eléctrica
Rede primária
Total

6,87
0
68,44

Acções de silvicultura preventiva a
executar
ANO DE INTERVENÇÃO
2010

2011

2012

2013

2014

(HA)

(HA)

(HA)

(HA)

(HA)

-

-

-

-

-

Limpeza da faixa à volta dos aglomerados populacionais

5,44

-

-

5,44

-

Limpeza da faixa da rede viária

13,74

34,7

-

10,34

9,63

6,87

-

-

6,87

-

Limpeza na faixa de rede primária

-

-

-

-

-

Controlo da Acacia dealbata

-

-

5,36

-

-

2605

34,7

5,36

22,65

9,63

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

Limpeza da faixa à volta dos edifícios integrados em espaços
rurais

Limpeza nas faixas de transporte e distribuição de energia
eléctrica

Total

Acções a executar nos caminhos
Descrição da Operação

Regularização da plataforma
Construção de pontos de viragem
Construção de valetas
Reconstrução de caminhos

Ano de Intervenção
2010

2011

2012

2013

2014

1,5 km

--

--

--

--

2

3

1

--

--

1,5 km

8,02km

35,45 km

--

--

--

8,02km

--

--

--

50

3

1

--

--

Sinalização de:
- Caminhos com trânsito condicionado;
- Pontos de viragem;
- Zona de cruzamento de veículos;
- Pontos de água.

Características das infra - estruturas a
construir
Infra-estrutura

Tipo de piso

Largura (m)

Transitabilidade

Comprimento (m)

Quantidade

Caminho florestal

Terra batida

4

Veículos todo-o-terreno

8023

14

Zonas de viragem

Terra batida

5m de raio

---

Valetas

Terra batida

---

-----

5

36 929

---
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Orçamentos
ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO (€)
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

Regularização
plataforma

da

2010

2011

2012

2013

2014

S/IVA

C/IVA

S/IVA

C/IVA

S/IVA

C/IVA

S/IVA

C/IVA

S/IVA

C/IVA

2866,9€

3440,3€

0

0

0

0

0

0

0

0

450,0€

540,0€

2406,0€

2.887,20 €

10.635,00 €

12.762,00 €

0

0

0

0

0

0

42907,0€

51488,4€

0

0

0

0

0

0

380,0€

456,0€

570,0€

684,0

190,0€

228,0€

0

0

0

0

14.817,80 €

17.781,30 €

0

0

0

0

11.151,10 €

13.381,30 €

10.385,40 €

12.462,40 €

0

0

0

0

10000,0€

0

0

0

0

0

0

0

0

5199,2€

5459,2€

0

0

0

0

770,0€

925,0€

46,2€

55,5€

15,4€

18,5€

0

0

0

0

19.284,70 €

23.142,60 €

45929,2€

26.039,60 €

27758,6€

30.467,70 €

11.151,10 €

13.381,30 €

10.385,40 €

12.462,40 €

Construção de Valetas

Reconstrução de caminhos

Construção

ponto

de

viragem
FGC caminhos

Construção ponto de água

Controlo
lenhosas
Sinalização

12000,0€

invasoras

Total

