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Introdução:

A Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços, adiante denominada de FPVM, é uma área

de 13,4 hectares que remonta ao final do século XIX, sendo que a partir de 1898 seguiu

a linha de planta industrial que ainda hoje apresenta. Em 2012, o seu património foi

classificado como monumento de interesse público, integrado em 2001 no Ecomuseu

Municipal do Seixal.

Devido à pressão urbanística circundante, esta área, florestada por eucalipto e pinheiro-

bravo, funciona como uma ilha de biodiversidade tanto para fauna como para flora.

Os objetivos desta inventariação são:

 Identificar e registar as espécies de fauna e flora presentes na FPVM;

 Com recurso aos dados recolhidos, colaborar na elaboração de material de

divulgação e sinalética para a FPVM referentes à biodiversidade local e à sua

relevância no meio ambiente;

 A partir da informação recolhida, elaborar um plano de valorização da

biodiversidade, de forma a potenciar o papel ecológico desempenhado pela

FPVM no concelho do Seixal.

Metodologia:

O processo de inventariação de fauna e flora iniciou-se em Janeiro de 2020, através de

visitas mensais ao local por parte dos técnicos.

Adotaram-se as seguintes metodologias de registo de fauna:

- definição de transectos para observação e escuta direta;

- registo fotográfico;

- registo através de armadilhagem fotográfica com e sem isco;

- recolha e análise de indícios de presença;

- gravação e análise bioacústica de vocalizações de quirópteros;

- estação de amostragem de lepidópteros noturnos;
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- passagens de camaroeiro para amostragem de fauna aquática (após observação, os

animais foram imediatamente libertados).

No que diz respeito ao registo de flora, as metodologias de registo adotadas foram as

seguintes:

- definição de transectos para observação direta;

- registo fotográfico.

Foram também consideradas observações feitas pelo técnico operacional da Fábrica de

Pólvora de Vale de Milhaços, por ser reconhecida a sua experiência empírica na

identificação de fauna e flora pela equipa responsável pelo trabalho de campo.

Resultados:

O processo de inventariação de fauna e flora levado a cabo durante o ano 2020 permitiu

identificar, nos terrenos da FPVM, 117 espécies de invertebrados, 2 espécies de peixes,

5 espécies de anfíbios, 7 espécies de répteis, 58 espécies de aves, 7 espécies de

mamíferos e 96 espécies vegetais, num total de 292 espécies, listadas no Anexo I.

Considerações finais:

O processo de inventariação enfrentou alguns constrangimentos relacionados com a

pandemia de Covid-19, uma vez que o local de estudo esteve interditado entre Março e

Maio de 2020, meses de elevada atividade de muitas espécies.

No entanto, foi possível realizar uma sessão de amostragem de quirópteros, com recurso

a gravação e análise de vocalizações, bem como uma sessão de amostragem de

lepidópteros noturnos, ambas realizadas por especialistas nas respetivas áreas. A sessão

de amostragem de lepidópteros noturnos tornou ainda possível a identificação de grande

parte dos invertebrados listados no Anexo I.

O recurso a armadilhas fotográficas só foi possível entre Julho e Novembro. No entanto,

esta metodologia foi essencial para o registo de um elevado número de aves, mas
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também para a observação de comportamentos e padrões de atividade da fauna presente

na FPVM.

Durante a inventariação, foram registados vários ninhos de diferentes espécies dentro

dos antigos edifícios da FPVM. Apesar de os registos de nidificação serem um ótimo

indicador biológico, a ocupação destes edifícios pode, em alguns casos, pôr em causa a

integridade estrutural dos mesmos e, em casos extremos, levar à perda de património

museológico da FPVM. A instalação de caixas-ninho específicas para as espécies que

ocupam estes edifícios poderá constituir uma solução para mitigar este risco,

conservando-se tanto o património cultural e museológico como o património ambiental.

A presença de várias espécies de fauna e flora exótica invasora foram registadas na

FPVM, no decorrer do trabalho de inventariação. A influência negativa que espécies

como a acácia-de-espigas ou chorão-das-praias têm na biodiversidade é, hoje em dia,

irrefutável e tornou-se prioritária a sua gestão e remoção, de forma a garantir um

equilíbrio ecológico. Relativamente à FPVM, é importante intervir o quanto antes e

adotar estratégias de gestão no terreno, mas também investir na educação ambiental e

envolver a população no auxílio à resolução deste problema.

O número de espécies registadas na FPVM resultante desta inventariação é uma amostra

importante e encorajadora da fauna e flora existente neste local. Foram registadas

muitas das espécies mais comuns neste tipo de habitats, mas também foram observadas

várias espécies mais sensíveis, como é o caso dos líquenes, sinónimo de boa qualidade

do ar. O registo de presença e nidificação de predadores como o açor e a águia-d’asa-

redonda são ótimos indicadores biológicos que evidenciam a existência de cadeias

tróficas saudáveis e bem estabelecidas no local.

É importante salientar que os locais onde foi registado o maior número de espécies de

fauna e flora correspondem às zonas que apresentam um estrato arbustivo mais diverso

e desenvolvido, associado à ausência de espécies de flora invasora, e às zonas com

maior presença de pinheiro-bravo e sobreiro. Sem grande surpresa, verificou-se

também que a zona da horta e pomar, junto ao edifício principal da FPMV, foi um dos

locais onde se registou maior diversidade de espécies de invertebrados e de aves que

utilizam esse espaço para se alimentar. A criação de um mosaico de diferentes habitats,
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associado à disponibilidade de abrigos, são fatores que contribuem para um maior

sucesso para a fixação e preservação da biodiversidade de um local.

Os dados recolhidos durante este processo de inventariação poderão servir de base para

a elaboração de material de divulgação dirigido aos visitantes da FPVM, bem como à

população geral, de forma a sensibilizar a comunidade para a importância da

preservação dos espaços que acolhem a biodiversidade no concelho do Seixal. A

inclusão da população no processo de conservação destes locais é essencial para o seu

sucesso e, por isso, é importante que a FPVM seja um espaço onde o público possa ter

contacto com a Natureza e ser parte ativa no seu conhecimento e preservação.

Ainda que um antigo espaço industrial não pareça o local mais provável para ser alvo de

projetos de conservação ambiental, o registo de mais de 290 espécies no espaço de doze

meses provam que a FPVM tem um grande potencial ecológico. Adotando novas e

ambiciosas estratégias, a Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços pode vir a tornar-se

um local de referência onde património cultural, museológico, social e ambiental

prosperam no mesmo espaço.
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Anexo I

Lista de espécies de Fauna e Flora identificadas no processo de

inventariação na Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços no ano de 2020

FAUNA

Tabela 1: Lista de Invertebrados identificados no processo de inventariação da Fábrica de Pólvora de
Vale de Milhaços, entre Janeiro e Dezembro de 2020, com indicação de nome comum quando existente.

Invertebrados

Nome científico Nome comum Observações

Apis melifera Abelha-europeia -

Acronicta sp. - -

Aelia cf. acuminata - -

Aeshna isoceles Tira-olhos-castanho -

Alucita sp. - -

Amblyptilia acanthadactyla - -

Ammophila cf. laevicollis - -

Anthomyia sp. - -

Aphaenogaster senilis - -

Arion sp. - -

Armadillium vulgare Bicho-de-conta -

Attagenus trifasciatus - -

Bembix oculata - -

Blaniulus sp. - -

Bombus terrestris - -
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Buthus occitanus ibericus Lacrau -

Cacyreus marshalli Borboleta-das-Sardinheiras -

Calamatropha paludella - Espécie exótica/invasora

Calliptamus barbarus Gafanhoto-ocre -

Camponotus aethiops Formiga-carpinteira -

Caradrina flavirena - -

Ceramida bedeaui - -

Cercopidae Cigarrinha-das-pastagens -

Chrysolina bankii Carochinha -

Chrysoperla sp. - -

Cicada sp. Cigarra -

Cicindela campestris Besouro-tigre-verde -

Clepsis cf. coriacana - -

Cochlicella conoidea - -

Crassicornella agenjoi - -

Crocothemis erythraea Libélula-escarlate -

Crombrugghia distans - -

Cryphia cf. algae - -

Cyclophora puppillaria - -

Cylindroiulus punctatus Centopeia folhiço -

Cymbalophora pudica - -

Dociostaurus genei - -

Dorcus parallelipipedus Vaquinha -

Dysdera sp. Aranha-solífuga -

Eilema caniola - -

Eilema cf. predotae - -
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Empis sp. - -

Epidola stigma - -

Epinotia thapsiana - -

Episyrphus balteatus - -

Etiella zinckenella - -

Eublemma parva - -

Eurodachtha canigella - -

Exosoma lusitanicum Besouro-das-folhas-
lusitano -

Graphosoma lineatum Percevejo-da-tília -

Heliotaurus ruficollis Capuchinho -

Helix aspersa - -

Hogna radiata Aranha-lobo-radiada -

Idaea incisaria - -

Idaea minuscularia - -

Kochiura aulica Falsa-viúva -

Lampides boeticus Azul-de-Cauda-Longa -

Lithobius forficatus - -

Loboptera decipiens - -

Lumbricus terrestres Minhoca-da-terra -

Lytta vesicatoria Besouro-verde-das-
verrugas -

Machimus sp. - -

Macronemurus
spappendiculatus Formiga-leão -

Megascolia maculata Vespa-mamute -

Melanocoryphus
albomaculatus - -

Menophra japygiaria - -
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Messor barbarus Formiga-carrilheira -

Miltograma sp. - -

Mirrha octodecimguttata - -

Monopis cf. nigricantella - -

Nomophila noctuela - -

Odice pergrata - -

Oedipoda caerulescens Gafanhoto-de-asa-azul -

Ommatoiulus moreleti Maria-café -

Ommatoiulus rutilans - -

Oryctes nasicornis Escaravelho-rinoceronte -

Palpita vitrealis - -

Papilio machaon Borboleta-cauda-de-
andorinha -

Pararge aegeria Malhadinha -

Pezotettix giornae - -

Phasmida Bicho-pau -

Phereoeca lodli Traça-das-paredes -

Pholcus phalangioides Aranha-doméstica-comum -

Phylan ulyssiponensis - -

Phytocoris cf. varipes - -

Pieris brassicae Borboleta-branca-da-couve -

Pieris rapae Pequena-borboleta-branca -

Polistes sp. Vespa-do-papel -

Polyommatus sp. Borboleta-azul-comum -

Prionyx kirbii Esfécida-Serra -

Pyroderces argyorammos - -

Pyrrhocoris apterus Percevejo-das-couves -
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Reticulitermes lucifugus Térmita -

Rhodometra sacraria - -

Rumina decollata Caracoleta-rosca -

Salticus mutabilis Aranha-saltadora -

Sarcophaga sp. - -

Sinaphe punctalis - -

Sphingonotus sp. - -

Spilostethus pandurus Percevejo- do- solo- comum -

Stemmatophora vulpecalis - -

Stenopterus mauritanicus Escaravelho-polífago -

Stomopteryx basalis - -

Sympetrum fonscolombi Libélula-de-nervuras-
vermelhas -

Tebenna micalis - -

Theba pisana Caracol-das-cervejarias -

Thomisus onustus Aranha-florícola-dos-
tubérculos -

Tiphiidae - -

Tipula sp. - -

Uresiphita gilvata - -

Vanessa atalanta Almirante-vermelho-
europeu -

Vespula germanica Vespa- germânica -

Villa cf. hottentotta - -

Vitrea sp - -

Xeroplexa intersecta - -

Xerotricha conspurcata - -

Zetha sp. Barata-pequena -
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Tabela 2: Lista de Peixes identificados no processo de inventariação da Fábrica de Pólvora de Vale de
Milhaços, entre Janeiro e Dezembro de 2020, com indicação de nome comum quando existente.

Peixes

Nome científico Nome comum Observações

Gambusia affinis Gambúsia Espécie exótica/invasora

Carassius auratus Peixe-dourado Espécie exótica/invasora

Tabela 3: Lista de Anfíbios identificados no processo de inventariação da Fábrica de Pólvora de Vale de
Milhaços, entre Janeiro e Dezembro de 2020, com indicação de nome comum quando existente.

Anfíbios

Nome científico Nome comum Observações

Alystes cysternasii Sapo-parteiro-ibérico -

Bufo spinosus Sapo-comum -

Epidalea calamita Sapo-corredor -

Pelophylax perezi Rã-verde -

Salamandra salamandra Salamandra-de-pintas-
amarelas -
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Tabela 4: Lista de Répteis identificados no processo de inventariação da Fábrica de Pólvora de Vale de
Milhaços, entre Janeiro e Dezembro de 2020, com indicação de nome comum quando existente.

Répteis

Nome científico Nome comum Observações

Blanus cinereus Cobra-cega -

Acanthodactylus
erythrurus

Lagartixa-de-dedos-
denteados -

Hemorrhois hippocrepis Cobra-de-ferradura -

Malpolon monspessulanus Cobra-rateira -

Podarcis hispanicus Lagartixa-ibérica -

Psammodromus algirus Lagartixa-do-mato -

Tarentola mauritanica Osga-comum -

Tabela 5: Lista de Aves identificados no processo de inventariação da Fábrica de Pólvora de Vale de
Milhaços, entre Janeiro e Dezembro de 2020, com indicação de nome comum quando existente.

Aves

Nome científico Nome comum Observações

Accipiter gentilis Açor Registo com armadilha
fotográfica

Aegithalos caudatus Chapim-rabilongo -

Anthus sp. Petinha Registo com armadilha
fotográfica

Apus apus Andorinhão -preto -

Apus pallidus Andorinhão-pálido -

Astrilda estrild Bico-de-lacre Espécie exótica/invasora

Athene noctua Mocho-galego Registo através de indício
de presença

Bubo bubo Bufo-real -
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Buteo buteo Águia-d’asa-redonda -

Caprimulgus europaeus Noitibó-europeu -

Carduelis carduelis Pintassilgo -

Carduelis chloris Verdilhão -

Certhia brachydactyla Trepadeira-comum -

Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncos -

Columba livia Pombo-doméstico -

Corvus corone Gralha-preta -

Cyanistes caeruleus Chapim-azul -

Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais -

Dendrocopus major Pica-pau-grande-malhado -

Dendrocopus minor Pica-pau-galego -

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo -

Falco tinnunculus Peneireiro-comum -

Ficedula hypoleuca Papa-moscas-preto -

Fringlla coelebs Tentilhão -

Garrulus glandarius Gaio -

Hiaeraaetus pennatus Águia-calçada -

Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés -

Jynx torquilla Torcicolo -

Larus michahellis Gaivota- de-patas-
amarelas -

Lophophanus cristatus Chapim-de-crista -

Motacilla alba Alvéola-branca -

Muscicapa striata Papa-moscas-cinzento -

Oenanthe oenanthe Chasco-cinzento -

Oriolus oriolus Papa-figos -
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Parus ater Chapim-carvoeiro -

Parus major Chapim-real -

Passer domesticus Pardal-comum -

Phoenicurus ochruros Rabirruivo-preto -

Phoenicurus phoenicurus Rabirruivo-de-testa-branca -

Phylloscopus collybita Felosa-comum -

Phylloscopus ibericus Felosa-ibérica -

Phylloscopus inornatus Felosa-bilistada -

Phylloscopus trochilus Felosa-musical -

Scolopax rusticola Galinhola -

Serinus serinus Chamariz -

Sitta europaea Trepadeira-azul -

Spinus spinus Lugre -

Streptopelia decaoto Rola-turca -

Strix aluco Coruja-do-mato -

Sturnus unicolor Estorninho-preto -

Sylvia atricapila Toutinegra-de-barrete -

Sylvia communis Papa-amoras -

Sylvia melanocephala Toutinegra-de-cabeça-
preta -

Troglodytes troglodytes Carriça -

Turdus merula Melro -

Turdus philomelos Tordo-comum -

Tyto alba Coruja-das-torres -

Upupa epops Poupa -
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Tabela 6: Lista de Mamíferos identificados no processo de inventariação da Fábrica de Pólvora de Vale
de Milhaços, entre Janeiro e Dezembro de 2020, com indicação de nome comum quando existente.

Mamíferos

Nome científico Nome comum Observações

Apodemus sylvaticus Rato-do-campo -

Erinaceus europaeus Ouriço-cacheiro -

Mus sp. Rato -

Pipistrellus pipistrellus Morcego-anão Registo através de análise
bioacústica

Rattus norvegicus Ratazana-castanha -

Talpa europaea Toupeira -

Vulpes vulpes Raposa -
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FLORA

Tabela 7: Lista de espécies vegetais identificadas no processo de inventariação da Fábrica de Pólvora de
Vale de Milhaços, entre Janeiro e Dezembro de 2020, com indicação de nome comum quando existente.

Nome científico Nome Comum Observações

Asphodelus serotinus Abrótea -

Acacia dealbata Acácia-mimosa Espécie exótica/invasora

Acacia longifolia Acácia-de-espigas Espécie exótica/invasora

Agave Americana Piteira Espécie exótica/invasora

Andryala intergrifolia Alface-do-monte -

Arbutus unedo Medronheiro -

Aristolochia baetica Erva-Bicha-Trepadeira -

Arundo donax Cana Espécie exótica/invasora

Asparagus acutifolius Espargueira-espinhosa -

Asparagus aphyllus Espargueira-mediterrânica -

Bellis annua Margarida -

Briza maxima Chocalheira -

Buxus sp. Buxo Espécie exótica/invasora

Calendula arvensis Erva-vaqueira -

Calluna vulgaris Torga -

Carpobrotus edulis Chorão-das-praias Espécie exótica/invasora

Centaurea calcitrapa Lóio-estrelado -

Centaurea sphaerocephala Ouriço-das-dunas -

Centaurium portense Fel-da-terra -

Centranthus calcitrapae Calcitrapa -

Chrysanthemum
coronarium Malmequer -

Cistus crispus Roselha -
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Cistus ladanifer Esteva -

Cistus salvifolius Sanganho-mouro -

Citrus limonum Limoeiro -

Citrus trifoliata Limoeiro-amargo Espécie exótica/invasora

Citus x sinensis Laranjeira -

Cladonia rangiformis - Líquene1

Convolvulus arvensis Corriola -

Conyza sp. Avoadinha Espécie exótica/invasora

Crocosmia sp. Crocósmia Espécie exótica/invasora

Crocus serotinus Açafrão-bravo -

Cydonia oblonga Marmeleiro -

Daphne gnidium Trovisco -

Dittrichia viscosa Táveda -

Drosophyllum lusitanicum Pinheiro-baboso -

Echium plantagineum Língua-de-vaca -

Erica umbellatum Queiró -

Eriobotrya japonica Nespereira Espécie exótica/invasora

Erodium moschatum Bico-de-cegonha-
mosqueado -

Eucalyptus globulus Eucalipto -

Ferula communis Canafrecha -

Ficus carica Figueira -

Foenicum vulgare Funcho -

Fumaria capreolata Catarinas-queimadas -

Galactites tomentosus Cardo -

1 NOTA: Líquenes são organismos constituídos por associações entre fungos e algas verdes ou
cianobactérias. Por uma questão meramente organizacional, esta espécie foi incluída na tabela referente às
espécies vegetais.
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Genista sp. Tojo -

Geranium rotondifolium Gerânio-peludo -

Gladiolus italicus Lírio-espada-comum -

Halimium calcynum Sargacinha -

Hypericum perforatum Hipericão-de-São-João -

Iberis procumbens Rasmano -

Juniperus turbinata Zimbro -

Lagurus ovatus Rabo-de-lebre -

Lantana camara Lantana Espécie exótica/invasora

Laurus nobilis Louro -

Lavandula stoechas Rosmaninho -

Lavatera cretica Malva-alta -

Leucojum autumnale Campainha-de-outono -

Leucojum trichophyllum Campainha-de-primavera -

Linum bienne Linho-do-campo -

Lithodora prostrata Erva-das-sete-sangrias -

Lobularia maritima Escudinha -

Nerium oleander Loendro -

Orobanche ramosa Erva-toira

Oxalis articulate Azeda Espécie exótica/invasora

Oxalis pes-caprea Azeda Espécie exótica/invasora

Papaver rhoeas Papoila -

Pelargonium x hortorum Arbusto folha vermelha Espécie exótica/invasora

Phillyrea angustifolia Lentisco -

Phytolacca americana - Espécie exótica/invasora

Pinus pinaster Pinheiro-bravo -
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Pistacia lentiscus Aroeira -

Plantago lagopus Orelha-de-lebre -

Prunus sp. - Árvore de fruto

Quercus suber Sobreiro -

Raphanus raphanistrum Saramago -

Romulea bulbocodium Falso-açafrão -

Rubia peregreina Ruiva-brava -

Scabiosa atropurpurea Suspiros-roxos -

Scilla autumnalis Cila-de-outono -

Silene gallica Erva-mel -

Silene niceensis Erva-mel -

Solanum nigrum Erva-moira -

Solanum sp. Tomateiro -

Sonchus oleraceus Serralha -

Sparaxis tricolor Lírio-tricolor Espécie exótica/invasora

Thapsia villosus Tápsia -

Thymus capitellatus Tomilho -

Thymus villosus Tomilho roxo -

Tilia sp. Tília -

Ulex sp. Tojo -

Urtica membranacea Urtiga -

Verbena sp. Aljabão Espécie exótica/invasora

Vinca major Congoça Espécie exótica/invasora

Zantedeschia aethiopica Jarro Espécie exótica/invasora


