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1. CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO – AÇÕES A IMPLEMENTAR - DESCRIÇÃO E OBJETIVOS

Para apoio às consequências do incêndio ocorrido na Mata Nacional de Leiria, pretende-se executar um
conjunto de intervenções, em 4,07 hectares, distribuídas por três técnicas para a minimização da erosão e
escorrência pós-fogo, designadamente:


Controlo da erosão, tratamento e proteção de encostas/taludes no sentido de as proteger da
erosão e arrastamento de materiais (cinzas e areias);



Prevenção da contaminação, assoreamento e recuperação de linhas de água para desobstrução das
mesmas promovendo assim a regularização do regime hidrológico e consequentemente a
escorrência da água;



Controlo de invasoras, que no curto prazo irão acabar por reocupar de forma intensiva o território
ardido, conforme já se verifica no local proposto.

Fotografia 1 - Enquadramento Carta militar 296, da área a tratar
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Fotografia 2 - Enquadramento Ortofotomapa, da área a tratar

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DO PROJECTO

A presente proposta de ação está inserida na MNL, área gerida pelo Instituto de Conservação da Natureza e
Florestas, ICNF, IP, e que totaliza uma área de 4,07 hectares. Pertence á freguesia de Marinha Grande,
concelho de Marinha Grande, onde a floresta constitui um recurso natural, e uma fonte de receita para o
tecido económico local.
No que respeita aos acessos viários, a área proposta é servida pela Estrada Nacional 242-2 e pela rede de
estradas e caminhos florestais da MN Leiria.
A área de intervenção é coberta cartograficamente pela Carta Militar nº 296 à escala de 1:25 000.
Grande parte da área apresenta declives moderados e a ribeira de São Pedro, servida por uma rede de
linhas de água numerosas (Ribeira da Guarda Nova, Ribeira da lagoa das Éguas e Ribeira do Tremelgo).
Dada a atual destruição pelo fogo dos estratos herbáceo, arbustivo e arbóreo, a resistência ao escoamento
que anteriormente ao fogo a vegetação proporcionava, deixa de existir, pelo que os processos de retenção
e consequente infiltração de água são mais reduzidos, deixando disponíveis maiores quantidades de água
para o escoamento superficial.
Em virtude disto, e dado o moderado declive do território a intervir, nas primeiras chuvas a água que se
encontra disponível à superfície, deslocar-se-á para jusante, por força do volume crescente do escoamento
e da influência do declive, acabando por incorporar quer materiais minerais quer matéria orgânica vegetal,
composta por cinzas, troncos, ramos e raízes que as chamas não consumiram na totalidade.
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Neste caso em particular, as linhas de água que se propõem intervir, são constituídas por troços muito
diversificados em termos de material resultante da passagem do incêndio. Encontram-se zonas onde a
intensidade do fogo foi muito severa, onde não restou porte arbóreo com vegetação ripícola. Noutras
zonas, de menor intensidade do fogo, existem muitos esqueletos da vegetação ripícolas e muitas árvores
tombadas. Ambas as situações resultaram na acumulação de materiais no leito da linha de água.
Como medidas de estabilização de emergência pós-incêndio, no âmbito desta proposta pretende-se
efetuar:

A. INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE RESÍDUOS FLORESTAIS / TRONCOS, SEGUNDO AS CURVAS DE
NÍVEL

A instalação destas barreiras consistirá em aproveitar árvores queimadas e colocá-las em contacto com o
solo segundo as curvas de nível. O objetivo desta barreira é minimizar o fluxo de escorrência e reter
sedimentos, permitindo uma melhor infiltração da água.

Fotografia 3 - Talude/encosta a oeste preservar.
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Fotografia 4 - Talude/encosta a Leste a preservar

Fotografia 5 - Exemplo do tratamento de taludes/encostas a realizar.

Os troncos e resíduos do corte de árvores serão amparados por estacas com uma altura de 1,5 metros
(sendo as mesmas enterradas na ordem de 0,5 metros). Sempre que possível devem ser aproveitadas as
árvores existentes para escoramento, cortando as mesmas à altura de 1 metro.
O comprimento dos troncos deverá rondar os 3 e 4 metros, com diâmetro médio de 10 a 15 cms. O
espaçamento sugerido, tendo em conta as areias e o declive, deverá rondar os 3 a 6 metros.
Entre as barreiras criadas será realizado o mulching, utilizando a folhada existente (caruma) depositada na
estrada N242-2 e sua bordadura.

B. TRATAMENTO DE LINHAS DE ÁGUA
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As linhas de água são essenciais neste processo de recuperação da área ardida, quer pelo seu valor
ecológico, ambiental e paisagístico como pela sua capacidade de absorção de água e escorrimento de água.
Após um incêndio, nos solos queimados, origina-se uma camada hidrofóbica, diminuindo a capacidade de
infiltração da água no solo e aumentando a quantidade de água que flui por escorrência superficial.
A atuação na linha de água irá respeitar todas as precauções legais aplicáveis, e respeitar as distâncias
mínimas, como por prevenção de fenómenos de erosão.
Esta intervenção será realizada manualmente, onde será executada a limpeza de 5/10 metros de largura ao
longo dos leitos das linhas de água desimpedindo o leito.
Para a limpeza e desobstrução serão seguidas as seguintes recomendações/regras:


Utilização de meios e técnicas tradicionais, com recurso a equipamento de corte ligeiro
(motosserras, moto-roçadoras, etc.);



Remoção de detritos (vegetais e material sólido) que possam criar obstáculos ao normal
escoamento no curso de água;



Corte das partes aéreas da vegetação marginal que esteja a obstruir o leito e a vegetação em mau
estado de conservação (árvores e ramos mortos);



Preservação das raízes das plantas nos taludes dos cursos de água, pois contribuem para
consolidação das margens, defesa e conservação do solo, formando uma rede de retenção de
partículas com o seu raizame.

As intervenções não deverão introduzir alterações significativas nos percursos normais das águas e
traduzir-se em impactos negativos para terceiros.

Fotografia 6 - Obstrução da linha de água.
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Fotografia 7 - Acumulação de detritos no leito da linha de água.

.
C. CONTROLO DE ESPÉCIES INVASORAS

Por toda a área a beneficiar existem áreas ocupadas por espécies lenhosas invasoras, essencialmente do
género Acácia.
Desta forma, a presente proposta prevê ações de erradicação de invasoras lenhosas presentes na área em
causa, por forma a ir de encontro às medidas de proteção definidas no PROF-CL, estando previsto:


Proceder à eliminação por via manual (arranque manual de acácias) e/ou à utilização de
ferramentas moto manuais dos focos de infestação desta espécie invasora.



Mais se refere, a 23.11.2017, a observação direta, na parcela a tratar, de regeneração de plântulas
de acácia pós-fogo.
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