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1. Nota Introdutória 
 

O presente documento, Documento Orientador para o Controlo de Plantas Invasoras (DOCPI), 

servirá de base orientadora para as ações que envolvam o controlo de espécies vegetais 

invasoras nas áreas adstritas ao projeto LIFE Fura-bardos. No futuro pretende-se que as 

metodologias adotadas e aperfeiçoadas ao longo do projeto sejam aplicadas em contextos 

comparáveis. 

Este documento surge pela importância de sistematizar as ações de controlo de modo a diminuir 

o impacte que as mesmas poderão ter no equilíbrio natural dos habitats onde irão ser aplicadas. 

No presente documento apresentam-se as principais ações a desenvolver ao longo do projeto 

no que concerne ao controlo de plantas invasoras. 

Este documento, elaborado pela Direção Regional de Florestas e Conservação da Natureza e 

pelo Serviço do Parque Natural da Madeira, deve ser considerado como um documento de 

trabalho, na medida em que poderão ser adaptados novos métodos no decurso do processo de 

execução do projeto. As atualizações do documento serão devidamente identificadas através da 

execução de novas versões. 
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2. Objetivos 
 

O DOCPI têm por objetivos primordiais: 

 Criar um documento de trabalho que conceba bases orientadoras para o controlo 

de plantas invasoras; 

 Sistematizar o modo de operar nas diferentes ações de controlo de vegetação; 

 Adaptar o documento ao presente e a futuros projetos que sejam implementados 

na Região; 

 Aperfeiçoar metodologias a fim das mesmas poderem ser aceites e aplicadas 

noutras zonas geográficas; 

 Reduzir os impactos negativos decorrentes da presença de plantas invasoras em 

zonas de floresta natural. 

 

3. Etapas para o controlo de plantas invasoras 

 

3.1. Inventariação e mapeamento 

A primeira medida de gestão implementada passa pela realização de um inventário das plantas 

invasoras presentes nas áreas do projeto aferindo posteriormente a sua distribuição e 

densidade (este procedimento aplica-se às áreas das Ginjas e Assumadouros). 

Após a inventariação são então delimitadas as áreas de intervenção onde serão efetuadas as 

ações de controlo de plantas invasoras.  

Posteriormente delimitam-se as zonas de estudo ao longo das quais serão estabelecidos 

quadrados ou transetos de vegetação com o objetivo de determinar índices de frequência e 

cobertura das espécies vegetais invasoras. A atualização desta informação constitui uma 

ferramenta importante para aferir sobre a capacidade de recuperação da vegetação potencial 

destes ecossistemas, entretanto ameaçados pela ação de espécies com carácter invasor. Neste 

caso específico, permite obter indicadores objetivos que possibilitam ajustar as medidas de 

gestão programadas (ações C2 e C3). 
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3.2. Controlo  

Apresentaremos de seguida a(s) metodologia(s) a adotar no controlo das plantas invasoras 

identificadas. 

3.2.1. Metodologia de controlo 

3.2.1.1. Controlo de Acacia melanoxylon R. Br.  (Acácia) 

 

Nome científico: Acacia melanoxylon R. Br. (Figura 1) 

Nome comum: Acácia 

Família: Fabaceae (Leguminosae) 

 

Figura 1. A. melanoxylon. 

Origem: Austrália Oriental. 

Introdução na ilha da Madeira: citada por Lowe, em 1862, como não rara e ainda não 

naturalizada. Foi utilizada pelos Serviços Florestais nos anos 55 a 60 (século XX), para arborizar 

algumas serras da ilha da Madeira, em pequenos núcleos, tendo sido cultivada pelo seu 

interesse florestal. É a maior das acácias existentes na Madeira. 

Descrição: Árvore perene, de folhas ligeiramente em forma de foice e flores reunidas em 

“bolinhas” amarelo-pálido. 

Ambientes preferenciais para invasão: Margens de vias de comunicação e de linhas de água, 

orlas ou subcoberto de espaços florestais ou espaços abertos. Prefere terrenos graníticos, 

evitando calcários. Tolera bem a seca, ventos marítimos, locais poluídos e temperaturas 

extremas. 
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Áreas de ocorrência na ilha da Madeira: encontra-se perfeitamente naturalizada na Madeira, 

em terrenos da encosta sul (Calheta, Monte, Camacha, Santo da Serra). Foi muito utilizada em 

jardins, parques e quintas, bem como nas bermas de estradas 

Impactes no ambiente: impede o desenvolvimento da vegetação nativa, devido à formação de 

povoamentos muito densos. Promove a alteração do solo, por ter folhagem rica em azoto  

Curiosidades: floração de fevereiro a junho. Produz madeira de elevada qualidade, utilizada 

inclusivamente para a indústria naval.  

Referências bibliográficas: http://invasoras.pt/gallery/acacia-melanoxylon/, consultado no dia 

27/09/2016. 

Vieira, R. 2002. Flora da Madeira. Plantas Vasculares Naturalizadas no Arquipélago da Madeira. 

Museu Municipal do Funchal, supl. nº8. Câmara Municipal do Funchal. Funchal. 

Métodos de controlo: método físico (corte) e método químico (aplicação de herbicida). 

O controlo desta espécie será efetuado de diferentes formas de acordo com as condicionantes 

locais e estado de desenvolvimento da própria planta: as plântulas e indivíduos mais jovens 

serão eliminados manualmente, por desenraizamento, enquanto as árvores de maior porte 

poderão ser cortadas junto à base com recurso a motosserras, seguindo-se a aplicação de 

herbicida na toiça cepo imediatamente após o corte; ser “ripadas” ou furadas, seguindo-se a 

aplicação/injeção de herbicida; descasque, sem aplicação de herbicida para árvores isoladas e 

em zonas sensíveis em que a utilização de herbicida seja desaconselhada; corte ou arranque dos 

rebentos de toiça e das plântulas de germinação nos anos seguintes.  

Prevê-se, para pincelamento das toiças e pulverização dos rebentos, a utilização de um herbicida 

a 50 % em água cuja substância ativa é o glifosato; aplicando-se nas restantes situações herbicida 

puro. 

Devido às características adaptativas e de proliferação da espécie é necessário implementar um 

sistema de monitorização e manutenção das zonas sujeitas a intervenção. 
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3.2.1.2. Controlo de Eucalyptus globulus (Eucalipto) 

 

Nome científico: Eucalyptus globulus (Figura 2) 

Nome comum: Eucalipto 

Família: Myrtaceae 

Origem: Tasmânia 

 

Figura 2. E. globulus. Fonte: http://jb.utad.pt/especie/eucalyptus_globulus. 

Introdução na ilha da Madeira: terá sido introduzido há cerca de 200 anos. 

Descrição: árvore aromática, de ritidoma liso, claro, com altura até 55 metros. As folhas são 

perenes, as juvenis opostas, ovadas a lanceoladas, sésseis e verde-azuladas. As folhas adultas 

são alternas, lanceoladas, falciformes, acuminadas e verde-brilhantes. As flores são sésseis, 

solitárias, possuem estamos grandes, numerosos e branco-amarelos.  

Ambientes preferenciais para invasão: tem comportamento invasor sobretudo em locais mais 

húmidos e menos sujeitos a geadas. 

Áreas de ocorrência na ilha da Madeira: ocupa uma superfície total superior a 2000 hectares, 

entre os 400 m e os 1200 m de altitude. 

Impactes no ambiente: as plântulas da espécie formam mantos contínuos, o que impede o 

desenvolvimento de outras espécies, além dos efeitos alelopáticos.  
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Curiosidades: trata-se de uma espécie de crescimento muito rápido, que se reproduz por via 

vegetativa. Tem crescimentos anuais muito grandes, formando troncos altos, muito direitos e 

produz boa madeira. Utilizado na obtenção de óleos essenciais e com fins decorativos. 

Referências bibliográficas: http://www.invasoras.pt/wp-

content/uploads/2012/10/Eucalyptus-globulus.pdf, consultado no dia 28/09/2016. 

Vieira, R. 2002. Flora da Madeira. Plantas Vasculares Naturalizadas no Arquipélago da Madeira. 

Museu Municipal do Funchal, supl. nº8. Câmara Municipal do Funchal. Funchal. 

Métodos de controlo: controlo físico (arranque manual e corte seguido de destruição da touça), 

controlo físico + químico (corte combinado com aplicação de herbicida), controlo químico 

(aplicação foliar de herbicida). 

O controlo desta espécie será efetuado de diferentes formas de acordo com as condicionantes 

locais e estado de desenvolvimento da própria planta: as plântulas e indivíduos mais jovens 

serão eliminados manualmente, por desenraizamento, enquanto as árvores de maior porte 

inseridas em núcleos puros serão cortadas junto à base com recurso a motosserras, seguindo-

se a aplicação de herbicida na toiça logo após o corte; no caso de árvores isoladas inseridas em 

área ocupada predominantemente com vegetação nativa o procedimento passará por furar e 

aplicar herbicida ou remover um anel de casca na base do tronco com aplicação de herbicida. 

Ademais, prevemos a pulverização de herbicida e arranque dos rebentos nos anos seguintes até 

a toiça perder a vitalidade. Nos exemplares isolados, sempre que possível e caso se justifique, 

poder-se-á proceder à sua desramação e corte segmentado e devidamente orientado.  

Em todas as situações atrás descritas prevê-se a utilização de um herbicida puro cuja substância 

ativa é o glifosato. 

Devido às características adaptativas e de proliferação da espécie, é necessário implementar um 

sistema de monitorização e manutenção das zonas sujeitas a intervenção. 
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3.2.1.3. Controlo de Cytisus scoparius (L.) Link subsp.  Scoparius (Giesta) 

 

Nome científico: Cytisus scoparius (L.) Link (figura 3) 

Nome comum: Giesta 

Família: Fabaceae 

Origem: Europa do Sul 

 

Figura 3. C. scoparius. Fonte: http://jb.utad.pt/especie/cytisus_scoparius 

Introdução na ilha da Madeira: introduzida na Madeira antes de 1800, tendo-se tornado 

comum sobretudo no Maciço Montanhoso Central, desenvolvendo-se até aos 1850 m de 

altitude. 

Descrição: planta tolerante a uma grande variedade de solos, que fixa o azoto, desenvolvendo-

se ao longo de todo o ano em climas que apresentam pequena variação térmica, sendo as 

sementes pouco afetadas pela seca e pela altitude. A sua adaptação à secura é proporcionada 

pela existência de caules xeromórficos fotossintéticos. 

Ambientes preferenciais para invasão: desenvolve-se ao longo de todo o ano, em climas que 

apresentam pequena variação térmica, sendo as sementes pouco afetadas pela seca e pela 

altitude. 

Áreas de ocorrência na ilha da Madeira: vertente de exposição Sul da Reserva Geológica e de 

Vegetação de Altitude (Maciço Montanhoso Central), associada por vezes à espécie U. 

europaeus, expandindo-se a altitudes superiores a essa espécie. 
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Impactes no ambiente: séria invasora em vastas áreas, sobretudo de exposição Sul, do Maciço 

Montanhoso Central. 

Curiosidades: floresce entre abril e junho. 

Referências bibliográficas: Neves, H. C., 2015. Proposta de plano para o controlo de plantas 

invasoras na ilha da Madeira. 

Métodos de controlo: controlo manual, controlo mecânico, controlo químico, controlo 

biológico. Controlo manual corresponde à remoção manual de vegetação indesejável, sem que 

haja danos na vegetação nativa circundante. O controlo mecânico corresponde à utilização de 

equipamento mecânico para remover a vegetação. Este método é não seletivo, pelo que toda a 

vegetação do local é afetada. Este método deve ser aplicado em locais com desnível abaixo de 

30% e os terrenos não devem ter rochas ou madeira, por exemplo. O controlo químico 

corresponde à aplicação de químicos, como o Glifosato, no sentido de controlar as invasões. 

Porém, a aplicação deste método pode ter efeito nocivos para as espécies circundantes, bem 

como para o ambiente, pelo que deve ser evitado.  

O controlo desta espécie será efetuado de diferentes formas de acordo com as condicionantes 

locais e estado de desenvolvimento da própria planta: as plântulas e indivíduos mais jovens 

serão eliminados manualmente, por desenraizamento, enquanto os exemplares de maior porte 

irão ser cortadas junto à base com recurso a equipamentos mecânicos manuais e equipamentos 

manuais, seguindo-se a aplicação de herbicida na toiça logo após o corte; pulverização dos 

rebentos com periodicidade anual nos cinco anos seguintes. 

Prevê-se, para aplicação nas toiças e pulverização dos rebentos, a utilização de um herbicida 

sistémico de solução concentrada contendo 360 gr/l ou 30,8% (p/p) sob a forma de sal de 

isopropilamónio, cuja substância ativa é o glifosato, com concentração de 2 %. A aplicação do 

herbicida será efetuada de uma forma muito dirigida, limitando ao máximo as perdas e a 

escorrência de modo a minimizar impactos negativos no solo e demais recursos. 

Devido às características adaptativas e de proliferação da espécie, é necessário implementar um 

sistema de a monitorização e manutenção das zonas sujeitas a intervenção. 
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3.2.1.4. Controlo de Ulex sp. (Carqueja) 

 

Nome científico: Ulex europaeus L. (figura 4) 

Nome comum: Carqueja 

Família: Fabaceae 

Origem: Europa Ocidental 

 

Figura 4. U. europaeus. Fonte: http://jb.utad.pt/especie/ulex_europaeus. 

Introdução na ilha da Madeira: deverá ter sido introduzida na ilha da Madeira pelo primeiro 

Conde de Carvalhal, na Quinta do Palheiro, nos primórdios do século XIX. 

Descrição: planta da família das leguminosas, arbustiva, sempre verde, com elevada produção 

de sementes projetadas à distância por deiscência explosiva. Não tolera sombra e carateriza-se 

por invadir espaços abertos de altitude, em solos ácidos. Regenera rapidamente após o fogo, 

por rebentação de toiça ou através do banco de sementes no solo. 

Ambientes preferenciais para invasão: carateriza-se por invadir espaços abertos de altitude, em 

solos ácidos. 

Áreas de ocorrência na ilha da Madeira: distribuída praticamente em toda a zona montanhosa 

na vertente de exposição Sul, formando em alguns locais espessos mantos monoespecíficos 

(exemplos: zonas do Paul da Serra e as serras do Concelho da Calheta até às Portas da Vila, já no 

Porto Moniz). No concelho do Funchal, as áreas de maior ocorrência situam-se no Chão da Lagoa 

e arredores. 
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Impactes no ambiente: regenera rapidamente após o fogo, por rebentação de toiça ou através 

do banco de sementes no solo. 

Curiosidades: floresce entre fevereiro e junho. 

Referências bibliográficas: Neves, H. C., 2015. Proposta de plano para o controlo de plantas 

invasoras na ilha da Madeira. 

Métodos de controlo: controlo manual, controlo mecânico, controlo químico, controlo 

biológico. No entanto, a prevenção e a deteção atempada são ações extremamente 

importantes para evitar o descontrolo das invasões. 

O controlo desta espécie será efetuado de diferentes formas de acordo com as condicionantes 

locais e estado de desenvolvimento da própria planta: as plântulas e indivíduos mais jovens 

serão eliminados manualmente, por desenraizamento, enquanto os exemplares de maior porte 

deverão ser cortadas junto à base com recurso a motosserras ou moto-roçadoras, seguindo-se 

a aplicação de herbicida na toiça logo após o corte; pulverização ou arranque dos rebentos de 

toiça nos cinco anos seguintes com periodicidade anual. 

Prevê-se, para aplicação nas toiças e pulverização dos rebentos, a utilização de um herbicida 

sistémico de solução concentrada contendo 360 gr/l ou 30,8% (p/p) sob a forma de sal de 

isopropilamónio, cuja substância ativa é o glifosato, com concentração recomendada pelo 

fabricante. A aplicação do herbicida será efetuada de uma forma muito dirigida, limitando ao 

máximo as perdas e a “escorrência”, de modo a minimizar impactos negativos no solo e demais 

recursos. 
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3.2.1.5. Controlo de Rubus ulmifolius  Schott (Silvado-bravo) 

 

Nome científico: Rubus ulmifolius Schott (Figura 5) 

Nome comum: Silvado-bravo 

Família: Rosaceae 

 

Figura 5. R. ulmifolius. Fonte: http://www3.uma.pt/biopolis/planta.php?id=646. 

Origem: indígena da Madeira. 

Introdução na ilha da Madeira: segundo Menezes (1894) encontrava-se naturalizada na 

Madeira. 

Descrição: planta vascular. Espécie trepadora com espinhos, que forma arbustos grandes. A flor 

é rosada ou branca e o fruto é vermelho e negro quando maduro. A altura pode atingir 2 metros. 

Ambientes preferenciais para invasão: solos húmidos e solos alterados pelo Homem. 

Áreas de ocorrência na ilha da Madeira: solos verdejantes, rochosos, matagais, na encosta sul, 

Encumeada, encontrando-se desde o nível do mar até cerca de 1300 m de altitude.  

Impactes no ambiente:  

Curiosidades: a floração ocorre de junho a agosto. 

Referências bibliográficas: Vieira, R. 2002. Flora da Madeira. Plantas Vasculares Naturalizadas 

no Arquipélago da Madeira. Museu Municipal do Funchal, supl. nº8. Câmara Municipal do 

Funchal. Funchal. 

http://www.biodiversidade-somincor.pt/web/index.php/pt/grupos/9-species-list/63-rubus-

ulmifolius, consultado no dia 27/09/2016 
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http://www3.uma.pt/biopolis/planta.php?id=646, consultado no dia 27/09/2016 

Métodos de controlo: controlo físico (manual, com recurso a foice). 

De acordo com a Listagem dos fungos, flora e fauna terrestres do Arquipélago da Madeira esta 

espécie é nativa, mas em determinadas situações, tais como aquelas encontradas na Gingas e 

Assumadouros, pode constituir-se como agente limitativo da recuperação de habitats naturais. 

E. por tal, esta espécie deve ser alvo de ações de controlo. 

Deste modo, 0 controlo desta espécie, nos locais com vegetação natural, deverá ser executado 

manualmente, recorrendo a foice, esperar o ressurgimento das folhas jovens e então pincelar 

herbicida. Nos locais onde esta espécie surge isoladamente e em grandes manchas serão 

executadas, na primavera/verão, pulverizações diretas de herbicida e depois será roçado o 

material seco.  

A aplicação do herbicida deverá ser realizada de uma forma muito dirigida limitando ao máximo 

as perdas e escorrência do herbicida e prevenindo eventuais impactos negativos no solo e outros 

recursos naturais. 

Prevê-se a utilização de um herbicida cuja substância ativa é o triclopir a 15%. 
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3.2.1.6. Controlo de Pteridium aquilinum  (L.) Kuhn subsp. aquilinum 

(Feiteira) 

 

Nome científico: Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. Aquilinum (Figura 6) 

Nome comum: Feiteira 

Família: Dennstaedtiaceae 

Origem: indígena da Madeira 

 

Figura 6. P. aquilinum. Fonte: http://jb.utad.pt/especie/pteridium_aquilinum 

Introdução na ilha da Madeira:  

Descrição: Planta rizomatosa, com folhas de aspeto coriáceo. Os caules subterrâneos (rizomas) 

apresentam pelos avermelhados. A largura da planta é de 60 cm a 120 cm e a altura varia entre 

60 a 180 cm. 

Ambientes preferenciais para invasão: matos, matagais, terrenos cultivados, terrenos incultos. 

Áreas de ocorrência na ilha da Madeira:  

Impactes no ambiente: agente limitativo da recuperação de habitats naturais. 

Curiosidades: floração ocorre entre março e setembro. Tóxica. 

Métodos de controlo: método químico (utilização de herbicidas). 

Referências bibliográficas: http://jb.utad.pt/especie/pteridium_aquilinum, consultado no dia 

27/09/2016 

http://www3.uma.pt/biopolis/planta.php?id=151, consultado no dia 27/09/2016 
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De acordo com a Listagem dos fungos, flora e fauna terrestres do Arquipélago da Madeira esta 

espécie é nativa, mas em determinadas situações, tais como aquelas encontradas na Gingas e 

Assumadouros, pode constituir-se como agente limitativo da recuperação de habitats naturais. 

E. por tal, esta espécie deve ser alvo de ações de controlo. 

Deste modo o controlo desta espécie deverá ser executado através da aplicação de um herbicida 

sistémico de solução concentrada à base de 400gr/l de azulame, utilizando a dose recomendada 

pelo fabricante. 

Esta aplicação deverá ser realizada de uma forma muito dirigida limitando ao máximo as perdas 

e escorrência do herbicida e prevenindo eventuais impactos negativos no solo e outros recursos 

naturais. 
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3.2.1.7. Controlo de Hydrangea macrophylla  (Thunb.) Ser. (Hortênsia) 

 

Nome científico: Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. (Figura 7) 

Nome comum: Hortênsias, Novelos 

Família: Hydrangeaceae 

Origem: China e Japão 

 

Figura 7. H. macrophylla. 

Introdução na ilha da Madeira: assinalada pela primeira vez em 1864, por Lowe, tendo-lhe sido 

atribuído o nome H. hortensis. 

Descrição: planta com porte arbustivo que pode atingir 4 m de altura, com ramos grossos e 

glabros. Folhas caducas, grosseiramente serradas de limbo com 7-15 cm, glabro em ambas as 

páginas ou por vezes puberulento na página inferior. Flores pequenas, azuis ou rosadas, 

raramente brancas. Fruto pseudocápsula abrindo no ápice. Sementes muito pequenas, aladas.  

Ambientes preferenciais para invasão: preferem locais sob luz indireta e solos húmidos e 

ligeiramente ácidos (pH ótimo entre 6 e 7).  

Áreas de ocorrência na ilha da Madeira: ocorre na Madeira desde o nível do mar até cerca de 

1400 metros de altitude.  

Impactes no ambiente: propaga-se muito facilmente, invadindo determinadas áreas, sobretudo 

comunidades de Laurissilva do Til e compete a nível de espaço, luz, água e nutrientes com as 

espécies nativas. 

Curiosidades: floração ocorre na primavera e no verão. Capacidade de variar o colorido das 

flores de acordo com o índice de acidez e alcalinidade do solo. Em solos ácidos, ou seja, com pH 
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abaixo dos 6,5 surgem flores azuis, já em solos alcalinos, com pH acima de 7,5, surgem flores 

rosadas e até brancas. 

Referências bibliográficas: Press, J. R., Short, M. J. 1994. Flora of Madeira. The Natural History 

Museum (HMSO). Lond. 

Vieira, R. 2002. Flora da Madeira. Plantas Vasculares Naturalizadas no Arquipélago da Madeira. 

Museu Municipal do Funchal, supl. nº8. Câmara Municipal do Funchal. Funchal. 

Métodos de controlo: método físico (arranque manual e utilização e podoas) e método 

mecânico (utilização de moto-roçadoras). 

O controlo desta espécie deverá ser efetuado de acordo com as condicionantes locais e estado 

de desenvolvimento da planta. As plântulas, os indivíduos mais jovens e os exemplares que 

ocorrem ao longo da Levada do Norte deverão ser eliminados manualmente, por 

desenraizamento. Os exemplares de maior porte, que se encontrem fora da área da levada, 

deverão ser cortados pela base com recurso a moto-roçadoras ou podoas.  

O material vegetal, resultante das ações de controlo, deverá ser removido das áreas 

intervencionadas ou envolvido em mangas plásticas para decomposição. 
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3.2.1.8. Controlo de Fuchsia magellanica (Brincos-de-princesa) 

 

Nome científico: Fuchsia magellanica (Figura 8) 

Nome comum: Brincos-de-princesa 

Família: Onagraceae 

Origem: Chile e Argentina 

 

Figura 8. Fuchsia magellanica. 

Introdução na ilha da Madeira: espécie assinalada em 1864, por Lowe. 

Descrição: pequeno arbusto (que pode atingir mais de 2m), sobretudo ornamental, cultivado 

em muitos jardins da ilha da Madeira. 

Ambientes preferenciais para invasão: locais húmidos, margens dos cursos de água, bermas das 

levadas e dos caminhos, muros de suporte de terras, incultos e terrenos cultivados, formando 

vastos maciços, por vezes.  

Áreas de ocorrência na ilha da Madeira: encontra-se sobretudo em locais húmidos das médias 

altitudes da ilha da Madeira, até acima dos 700 m de altitude. 

Impactes no ambiente:  

Curiosidades: os seus vastos maciços formam flores vermelhas e violáceas, produzidas todo o 

ano. 

Referências bibliográficas: Vieira, R. 2002. Flora da Madeira. Plantas Vasculares Naturalizadas 

no Arquipélago da Madeira. Museu Municipal do Funchal, supl. nº8. Câmara Municipal do 

Funchal. Funchal. 



Documento orientador para o controlo de plantas invasoras                                                               Pág. 21/30 
life-furabardos.spea.pt 

Métodos de controlo: controlo físico (arranque manual e utilização de podoas) e controlo 

mecânico (utilização de moto-roçadoras). 

O controlo desta espécie deverá ser efetuado de acordo com as condicionantes locais e estado 

de desenvolvimento da planta. Assim, as plântulas e os indivíduos mais jovens deverão ser 

eliminados manualmente, por desenraizamento. Os exemplares de maior porte deverão ser 

cortados junto à base, através da utilização de moto-roçadoras ou podoas e posteriormente 

deverá se proceder ao seu desenraizamento. 

O material vegetal, resultante das ações de controlo, deverá ser removido das áreas 

intervencionadas ou envolvido em mangas plásticas para decomposição.  
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3.2.1.9. Controlo de Agapanthus praecox (Coroas-de-henrique) 

 

Nome científico: Agapanthus praecox (Figura 9) 

Nome comum: Coroas-de-henrique 

Família: Agapanthaceae 

Origem: África do Sul 

 

Figura 9. A. praecox. 

Introdução na ilha da Madeira: introduzida em finais do século XIX. 

Descrição: planta herbácea e perene. Possui folhagem abundante e densa, verde metálica. As 

flores são azuis ou brancas. 

Ambientes preferenciais para invasão: costas rochosas, matos termo-mediterrânicos, urzal de 

substituição da Laurissilva do Barbusano, urzal de substituição da Laurissilva do Til, Laurissilva 

do Barbusano (Laurissilva mediterrânica), Laurissilva do Til (Laurissilva temperada), Laurissilvas 

ripícolas (Sabugal, Laurissilva do Vinhático, Seixal), terrenos cultivados e zonas verdes de origem 

antrópica. 

Áreas de ocorrência na ilha da Madeira: continua a ocorrer como subespontânea, por toda a 

Madeira, maioritariamente acima dos 300 metros de altitude, porém encontra-se desde o nível 

do mar até cerca de 1000 metros de altitude. 

Impactes no ambiente:  

Curiosidades: nalguns locais contribui para a segurança dos terrenos declivosos, pois possui 

forte e abundante raizame. Comercializada no mercado local. 



Documento orientador para o controlo de plantas invasoras                                                               Pág. 23/30 
life-furabardos.spea.pt 

Referências bibliográficas: Vieira, R. 2002. Flora da Madeira. Plantas Vasculares Naturalizadas 

no Arquipélago da Madeira. Museu Municipal do Funchal, supl. nº8. Câmara Municipal do 

Funchal. Funchal. 

Métodos de controlo: controlo físico (desenraizamento, remoção dos bolbos com utilização de 

enxadas). 

O controlo desta espécie deverá ser efetuado de forma manual, por desenraizamento e remoção 

dos bolbos.  

O material vegetal, resultante das ações de controlo, deverá ser removido das áreas 

intervencionadas ou envolvido em mangas plásticas para decomposição. 
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3.2.1.10. Controlo de Tritonia x croscosmiiflora (Foguetinhos) 

 

Nome científico: Tritonia x croscomiiflora (Figura 10) 

Nome comum: Foguetinhos 

Família: Iridaceae 

Origem: África do Sul 

 

Figura 10. T. x croscomiiflora. Fonte: http://www.floradecanarias.com/tritonia_crocosmiiflora.html. 

Introdução na ilha da Madeira: planta ornamental assinalada por Grabham (1926, 1934, 1942). 

Descrição: planta bolbosa, de jardim, decorativa. As folhas podem atingir mais de 50 cm, 

caraterizando-se por possuírem nervuras salientes e flores compridas, que podem ser amarelas, 

alaranjadas e avermelhadas. 

Ambientes preferenciais para invasão: locais frescos e húmidos, taludes, aterros, incultos, 

arrelvados, terrenos agrícolas, tanto na encosta norte como na sul. 

Áreas de ocorrência na ilha da Madeira: zonas baixas e médias, até cerca de 1000 metros de 

altitude. 

Impactes no ambiente:  

Curiosidades: as hastes florais da espécie são comercializadas no verão, no mercado local. A 

floração ocorre sobretudo no verão. 

Referências bibliográficas: Vieira, R. 2002. Flora da Madeira. Plantas Vasculares Naturalizadas 

no Arquipélago da Madeira. Museu Municipal do Funchal, supl. nº8. Câmara Municipal do 

Funchal. Funchal. 
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Métodos de controlo: desenraizamento, remoção dos bolbos com utilização de enxadas). 

O controlo desta espécie deverá ser efetuado de forma manual, por desenraizamento e remoção 

dos bolbos.  

O material vegetal, resultante das ações de controlo, deverá ser removido das áreas 

intervencionadas ou envolvido em mangas plásticas para decomposição. 
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3.2.1.11. Controlo de Ageratina adenophora (Abundância) 

 

Nome científico: Ageratina adenophora (Figura 11) 

Nome comum: Abundância 

Família: Asteraceae 

 

Figura 11. A. adenophora. Fonte: http://invasoras.pt/wp-content/uploads/2012/10/Ageratina-adenophora_en.pdf. 

Origem: México 

Introdução na ilha da Madeira:  introduzida pouco antes de 1840 (Lowe, 1868) 

Descrição: herbácea que atinge 2 m de altura, caules ramificados, densamente pubescente-

glandulosos. Folhas opostas, glandulares-pubescentes, 5-10 x 1-6 cm, página superior verde 

escura e inferior violácea, pecíolo com quase metade do comprimento do limbo, densamente 

pubescente-glandulosos. Flores brancas, rosadas ou purpurescentes, em capítulos pequenos, 5-

10 mm de diâmetro, de invólucro campanulado, tubulosas, com 5 lóbulos. Fruto, cipselas, 2 mm, 

pretas. A floração tem início no fim do inverno e ocorre sobretudo na primavera. 

Ambientes preferenciais para invasão: invade áreas de escarpas rochosas, bermas de caminhos, 

levadas e ribeiras. Prefere áreas húmidas. 

Áreas de ocorrência na ilha da Madeira: desde o litoral até aos 1100 m de altitude.  

Impactes no ambiente: Espécie com elevada capacidade de invasão. A regeneração de outras 

espécies de plantas próximas é geralmente muito difícil. 

Curiosidades: espécie tóxica para a maioria dos animais domésticos. Cada planta pode produzir 

até 60000 sementes por m2. 
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Referências bibliográficas: Vieira, R. 2002. Flora da Madeira. Plantas Vasculares Naturalizadas 

no Arquipélago da Madeira. Museu Municipal do Funchal, supl. nº8. Câmara Municipal do 

Funchal. Funchal. 

Métodos de controlo: controlo físico (arranque manual e corte), controlo físico+químico (corte 

combinado com aplicação de herbicida), controlo químico (aplicação foliar de herbicida), 

controlo biológico. 

O controlo desta espécie deverá ser efetuado de acordo com as condicionantes locais e estado 

de desenvolvimento da planta. Desta forma, as plântulas e os indivíduos mais jovens deverão 

ser eliminados manualmente, por desenraizamento. 

O material vegetal, resultante das ações de controlo, deverá ser removido das áreas 

intervencionadas ou envolvido em mangas plásticas para decomposição. 
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3.2.1.12. Controlo de Ageratina riparia (Falsa abundância) 

 

Nome científico: Ageratina riparia (Figura 12) 

Nome comum: Falsa abundância 

Família: Asteraceae 

Origem: América Central 

 

Figura 12. A. riparia. Fonte: http://fenixdoatlantico.blogspot.pt/2015/04/abundancia-e-falsa-abundancia.html. 

Introdução na ilha da Madeira: introdução como planta ornamental. 

Descrição: espécie herbácea e perene, com floração branca. 

Ambientes preferenciais para invasão: Matas e locais húmidos, margens, leitos e muros de 

linhas de águas e levadas, aparecendo também em encostas e sítios mais secos.  

Áreas de ocorrência na ilha da Madeira: perfeitamente naturalizado nas zonas baixas e médias 

da Madeira, encontrando-se por vezes a altitudes superiores a 1000 metros. 

Impactes no ambiente:  

Curiosidades: floração de março a julho. 

Referências bibliográficas: Vieira, R. 2002. Flora da Madeira. Plantas Vasculares Naturalizadas 

no Arquipélago da Madeira. Museu Municipal do Funchal, supl. nº8. Câmara Municipal do 

Funchal. Funchal.  

Métodos de controlo: controlo físico (manual, por desenraizamento). 
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O controlo desta espécie deverá ser efetuado de acordo com as condicionantes locais e estado 

de desenvolvimento da planta. Desta forma, as plântulas e os indivíduos mais jovens deverão 

ser eliminados manualmente, por desenraizamento. 

O material vegetal, resultante das ações de controlo, deverá ser removido das áreas 

intervencionadas ou envolvido em mangas plásticas para decomposição. 

 

 

3.3.2. Espécies exóticas a preservar 

 

Verificamos na área das Ginjas a existência de alguns exemplares arbóreos de Pseudotsuga 

menziesii (Mirb.) Franco (Pseudotsuga), Cupressus sp. (Ciprestes) e Quercus sp. (Carvalhos), que 

pela ausência ou reduzida regeneração natural quer vegetativa quer seminal, consideramos 

preferível manter os exemplares pois o seu corte poderá provocar danos nas estruturas 

envolventes. Além disso, pela idade, crescimento apical e volumetria da copa poderão ser 

considerados exemplares emblemáticos com um elevado valor paisagístico e patrimonial, e 

possivelmente ecológico (poiso/nidificação de aves de rapina). 

Assim consideramos pertinente a manutenção dos exemplares de P. menziesii e de Quercus sp. 

existentes junto à casa do Caramujo dado o seu carácter emblemático e enquadramento 

paisagístico. Ademais a sua retirada teria um impacto residual na concretização das medidas 

propostas no projeto. Relativamente às plantas de Cupressus macrocarpa Hartw., Cedrus 

atlantica (Endl.) Carrière e Castanea sativa Mill., verificamos a existência de uma cortina ao longo 

da levada do Norte constituída por exemplares de grande porte e com idades superiores a 50 

anos. Assim, e atendendo à sua volumetria, a ausência de regeneração natural quer vegetativa 

quer seminal, consideramos que será preferível manter os exemplares, pois o seu corte poderá 

provocar danos na estrutura física do canal bem como na esplanada da levada, com potenciais 

prejuízos para a população.  

Não obstante o exposto, é crucial relevar que, na área de intervenção das Ginjas, existem vários 

exemplares isolados de Pinus pinaster (Pinheiro-bravo) e de Platanus sp. (Plátanos), cuja 

remoção deve ser analisada caso a caso, de forma a ponderar os benefícios da sua retirada face 

aos potenciais danos provocados na vegetação natural existente. 

 

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=211600-2&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DPseudotsuga%2Bmenziesii%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=211600-2&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DPseudotsuga%2Bmenziesii%26output_format%3Dnormal
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4. Tratamento da biomassa 
 

Tendo em conta as características reprodutivas de cada uma das plantas invasoras, os resíduos 

vegetais, provenientes das ações de controlo, devem ser tratados convenientemente de forma 

a evitar a disseminação de sementes e de partes vegetativas. 

Consoante as características das espécies sujeitas a ações de controlo e as características das 

áreas de intervenção, serão utilizados diferentes métodos de tratamento de biomassa. 

Os despojos lenhosos remanescentes das intervenções efetuadas nas espécies lenhosas serão 

transformados de acordo com a sua calibragem. Deste modo, os ramos e folhagem deverão ser 

estilhaçados no local enquanto o material de maiores dimensões (madeira) deverá ser 

encaminhado para local apropriado a indicar pela IFCN. 

O material vegetal resultante das espécies herbáceas será, quando possível, transportado para 

aterro sanitário ou então será colocado em mangas plásticas para decomposição. 

 


