
      

1 

 

Workshop 

Conservação e restauro de habitats prioritários de montanha e biodiversidade associada 

Vila Pouca de Aguiar, Auditório da Santa Casa da Misericórdia de Vila Pouca de Aguiar | 30 de Maio de 2014 

 
 
 
 
 
 
 
Projecto HIGRO - Acções demonstrativas para a conservação de habitats prioritários de 
montanha (LIFE09 NAT/PT/000043) 
  
Monteiro, Paulo1 

 

1 
Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza 

E-mail: higro@quercus.pt 
 

O HIGRO é um projecto co-financiado pelo programa LIFE+ da União Europeia, implementado em três Sítios 
de Importância Comunitária ("Alvão-Marão", "Serra de Arga" e "Serra de Montemuro"), que visa a 
conservação e o restauro de duas comunidades vegetais: urzais-tojais higrófilos (habitat 4020*) e cervunais 
(habitat 6230*). O plano operacional foi concebido para os 161 hectares de baldios e terrenos particulares 
contratualizados, sendo o seu maneio direccionado para favorecer o aumento da biodiversidade de plantas 
e invertebrados (borboletas, aranhas, libélulas e libelinhas) com interesse para a conservação. Os 
objectivos previstos nas acções de gestão activa dos habitats higrófilos foram plenamente alcançados e, 
por vezes, superados, tendo-se efectuado a roça de matos em 50 hectares, a promoção do pastoreio em 
100 hectares e o restauro da hidrologia natural em 124 hectares. Apenas a instalação de vedações 
fixas/amovíveis ficou 14% aquém do esperado porque os 8,6 Km construídos são suficientes para as 
necessidades. 

O levantamento da situação de referência permitiu monitorizar e avaliar os efeitos das diversas acções de 
gestão na flora e vegetação e nas populações de invertebrados, nomeadamente os efeitos do pastoreio 
extensivo, da roça de matos, do restauro da hidrologia natural e da ausência de gestão. Com o intuito de 
envolver e sensibilizar as comunidades locais, testou-se uma metodologia de contratualização assente nos 
serviços prestados pelos proprietários/gestores à conservação da biodiversidade. 

No âmbito da sensibilização e divulgação destaca-se: a criação uma página na internet; a produção de 
diversos materiais informativos (e.g. folhetos, brochura, documentário, guião de exploração, exposição 
com 12 painéis vista por cerca de 5.000 pessoas); a marcação de nove percursos interpretativos e a 
instalação de 12 leitores de paisagem ao longo destes; a colocação no terreno sete painéis informativos; a 
realização de três reportagens televisivas; a emissão de cinco comunicados de imprensa; a publicação de 14 
notícias no jornal QUERCUS AMBIENTE e outras no boletim informativo da Quercus e na comunicação 
social nacional e regional; a organização de três eventos com as comunidades locais e dois Workshops; a 
criação de uma rede de intercâmbio de experiências com outros projectos similares; a apresentação de 
uma comunicação oral no VIII Congresso de Ornitologia da SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das 
Aves. Até ao final de Junho serão publicados quatro artigos científicos e elaborado o caderno de boas 
práticas, o relatório para leigos e o plano de conservação pós-LIFE+. 

Com base nos resultados do HIGRO, espera-se conseguir influenciar a concepção de novos programas de 
medidas agro-ambientais, através do FEADER, direccionados para as áreas de montanha e para os habitats 
objecto de intervenção. 

 

 

 



      

2 

 

Workshop 

Conservação e restauro de habitats prioritários de montanha e biodiversidade associada 

Vila Pouca de Aguiar, Auditório da Santa Casa da Misericórdia de Vila Pouca de Aguiar | 30 de Maio de 2014 

 

 

 
 
 
 
Efeito das ações de gestão na flora e vegetação e recuperação das populações de Erica tetralix e 
Erica ciliaris no SIC Serra de Montemuro 
 
Monteiro-Henriques, Tiago1,2; Bellu, Annalisa2 & Aguiar, Carlos3 
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Ao longo dos três anos (2011 a 2013) de implementação do projeto HIGRO no SIC Serra de Montemuro 
foram realizados vários ensaios científicos com o intuito de avaliar objetivamente o efeito das ações de 
gestão, previstas no âmbito do projeto, na flora e vegetação. Apresentam-se os resultados de dois desses 
ensaios. 

O ensaio com 150 parcelas permanentes de 1 m x 1 m, instalado no baldio da aldeia de Faifa, permitiu 
estudar: (i) o efeito da roça; (ii) o efeito da exclusão do pastoreio e (iii) o efeito das ações de 
restauro/alteração da hidrologia. A análise estatística efetuada comparou, numa primeira fase, as 
alterações na cobertura das espécies entre os três anos de levantamentos realizados para cada tipo de 
tratamento (usando o teste-t de Student emparelhado, o teste dos postos sinalizados de Wilcoxon e o teste 
dos sinais); numa segunda fase compararam-se as alterações entre as parcelas tratadas e as parcelas de 
controlo (usando o teste-t de Student, o teste-t de Welch e o teste da soma dos postos de Wilcoxon). A 
análise confirmou que: 

1) Nas áreas de controlo, ocorreu, com significância estatística, uma recuperação enérgica das espécies 
arbustivas (Ulex minor, Calluna vulgaris) e uma diminuição quer da área não coberta por vegetação, quer 
de gramíneas (em especial Agrostis x fouilladei, mas também Danthonia decumbens e Nardus stricta). 
Observou-se também um ligeiro aumento (significativo) da cobertura de Gentiana pneumonanthe. 

2) A roça não conseguiu diminuir a cobertura dos arbustos dominantes, nem sequer atrasar o seu aumento 
com significância estatística em relação ao controlo. A cobertura de U. minor e C. vulgaris continuou a 
aumentar nas parcelas roçadas, tendo-se notado, no campo, um efeito de "atapetamento", demonstrando 
a grande adaptação destas espécies à perda de biomassa aérea. O controlo de U. minor, quando 
necessário, passará eventualmente pela realização de cortes múltiplos na primavera/verão (e não pelos 
cortes realizados no outono/inverno) e sobretudo pelo restauro da hidrologia natural dos pauis, onde se 
torna evidente (pelos levantamentos efetuados) a perda de vigor vegetativo e mesmo a sua exclusão das 
zonas mais húmidas. O único táxon que resultou beneficiado pela roça, curiosamente, foi o Sphagnum 
(spp.). 

3) No que respeita à exclusão do pastoreio (vedação), apesar de se ter notado uma diminuição significativa 
de espécies como Nardus stricta, Polytrichum piliferum, Agrostis x fouilladei e Potentilla erecta nas parcelas 
vedadas, tais diminuições não se distinguiram das diminuições também sentidas nas parcelas de controlo. 
No entanto, a G. pneumonanthe [uma espécie RELAPE com interesse para conservação que integra as 
comunidades enquadráveis no tipo 6230* (da rede Natura 2000), alvo do projeto HIGRO], sofreu uma 
redução de 2012 para 2013 nas parcelas vedadas, que resultou significativamente distinta do aumento 
sentido nas parcelas de controlo. Apenas um estudo de longa duração poderia  confirmar  se,  num  cenário 
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de ausência de perturbações na vegetação, haveria uma real ameaça à persistência desta espécie, o que é 
bastante provável e já sugerido pelos resultados obtidos. 

4) Por fim, no que respeita ao restauro/alteração da hidrologia (através da instalação de tabique em 
madeira), as parcelas próximas do tabique apresentaram um aumento estatisticamente significativo da 
cobertura de Juncus squarrosus e Sphagnum spp. e uma diminuição de Molinia caerulea. A área não 
coberta por vegetação aumentou ligeiramente, também com significância estatística. Todos os efeitos 
descritos resultaram significativamente distintos, quando comparados com os que ocorreram nas parcelas 
de controlo, demonstrando claramente o efeito provocado pelo tabique na reestruturação e alargamento 
das comunidades hidrófilas. 

São ainda apresentados os resultados de um ensaio de recuperação de populações de Erica tetralix e E. 
ciliaris, instalado no baldio de Campo Benfeito (12 parcelas de 1 m x 1 m para cada espécie). Foram 
avaliadas as seguintes técnicas para a instalação de novos núcleos de E. tetralix: (i) sementeira em metade 
de cada parcela e (ii) espalhamento de solo proveniente de populações próximas na restante metade da 
parcela. Para a E. ciliaris avaliou-se: (i) a transplantação de 4 exemplares de E. ciliaris provenientes de 
populações próximas, em metade de cada parcela e (ii) o espalhamento de solo proveniente de populações 
próximas na restante metade da parcela. O espalhamento de solo apresentou os melhores resultados: 5.7 
núcleos/m2 e uma ocupação de 50% das parcelas para o caso da E. tetralix e 16.7 núcleos/m2 com uma 
ocupação de 75% para o caso da E. ciliaris. Esta técnica revelou-se, assim, de elevado interesse no contexto 
do SIC Serra de Montemuro, onde ambas as espécies apresentam hoje populações muito reduzidas, 
próximas da extinção local. 
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Efeito das acções de gestão na flora e vegetação - SIC Serra de Arga e Alvão/Marão 
 
Alves, Paulo1; Honrado, João1 & Barreto Caldas, Francisco1 
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O efeito das acções de gestão na flora e vegetação nos SIC Serra de Arga e Alvão/Marão pode ser 
considerada positiva e constituiu um teste que pode servir de exemplo para futuras intervenções em outros 
tipos de habitats. A gestão de habitats é um tema controverso devido às implicações na naturalidade dos 
mesmos. Mas em habitats cuja ocorrência na natureza é dependente do homem, este tipo de acções é não 
só favorável mas também necessário para a manutenção das condições para a perpetuação dos mesmos. 
Os ensaios realizados nestes dois SIC podem servir de modelo para a concepção de metodologias de gestão 
local de habitats prioritários ligados à gestão humana, mas sempre tendo em consideração que as 
orientações de gestão de habitats devem ser sempre avaliadas caso a caso, tendo em conta que não há 
remédios absolutos, dependendo das circunstâncias e do contexto. Os resultados preliminares deste 
trabalho parecem indicar que o pastoreio extensivo é a melhor forma de preservar o mosaico destes dois 
habitats. A colocação de vedações, para além de problemática devido às questões da limitação do uso da 
paisagem por parte dos agentes locais, favorece a sucessão ecológica e tem implicações na diversidade de 
habitats. A roça mecânica é um tipo de gestão que parece favorecer a continuidade deste tipo de habitats, 
mas não se apresenta como solução sustentável a longo prazo. O restauro da hidrologia é uma medida de 
gestão interessante na medida em que promove os habitats aquáticos ou típicos de turfeiras, mas não é 
essencial à preservação destes dois habitats prioritários. 
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Diversidade de aracnídeos nos mosaicos de habitats prioritários - SIC Serra de Arga, 
Alvão/Marão e Serra de Montemuro 
  
Sousa, Pedro1 & Alves, Paulo1 

 

1
 CIBIO - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Universidade do Porto. 
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Durante o projecto Higro foi feita uma amostragem para obter informação sobre espécies epígeas de 
araneídeos (Ordem Araneae) típicas dos habitats 6230* e 4020*. Foram utilizadas armadilhas de queda 
("pitfall"), constituídas por copos plásticos de 30 ml enterrados no solo até a altura da abertura. Foram 
colocadas 4 linhas de armadilhas de queda em quatro das estações de amostragem nos locais onde foram 
realizados os ensaios científicos para a avaliação da eficácia das intervenções. Durante o presente estudo 
foram registadas 12 das 48 famílias de aranhas que se conhecem em Portugal, e 13 dos 285 géneros de 
aranhas conhecidos para o país. Foram capturados 179 exemplares, dos quais foi possível identificar 67, 
representando 16 espécies e 13 morpho-espécies, distribuídas essencialmente por 3 famílias (Linyphiidae, 
Lycosidae e Gnaphosidae). Das espécies capturadas destacam-se Trachelas validus (Simon, 1884), 
Alopecosa aculeata (Clerck, 1758), Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) e Ozyptila trux (Blackwall, 1846), 
devido à escassez de registos destas espécies no nosso país. Das áreas estudadas destacou-se a serra de 
Arga, que apresentou de forma consistente um maior número de espécies em todas as zonas, incluindo a 
zona de controlo. 
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Diversidade de insetos (Lepidoptera e Odonata) e implicações na gestão de habitats prioritários 
- SIC Serra de Arga, Alvão/Marão e Serra de Montemuro 
 
Garcia-Pereira, Patrícia1; Monteiro, Eva1; Soares, Albano2; Antunes, Sandra2 
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Nos dois anos de trabalho de campo foram registados e identificados nas três serras um total de 151 

insetos, em que 67 espécies pertencem ao grupo das borboletas diurnas, 21 libélulas e os restantes às 

outras ordens de insetos. A Serra de Montemuro tem maior diversidade que Arga e Alvão. Contribui para 

este resultado a maior área incluída no projeto na Serra de Montemuro, ter sido realizado um maior 

esforço de amostragem, mas também pela existência de maior diversidade de habitats. Destaca-se 

claramente as zonas designadas por Mestras e Lameira de Veiga, que correspondem a um vale onde passa 

o rio Balsemão entre as aldeias de Campo Benfeito e Cotelo. Do total de 29 borboletas diurnas 

consideradas prioritárias para as três serras, em Campo Benfeito existem populações de mais de 70%. A 

diversidade de libélulas é muito semelhante nas três serras. Destaca-se no entanto a Serra de Arga, 

especialmente pela presença de uma população de Coenagrion mercuriale, espécie endémica da Europa 

com estatuto de ameaçada em Portugal e pertencente à Diretiva Habitats (anexo II e IV). Pelo estudo 

subsequente para avaliar o efeito da construção de tabiques para retenção da água, realizado em Chã de S. 

João, verificou-se que a diversidade e abundância de Odonata nos pontos com tabiques são claramente 

superiores à dos pontos naturais. A borboleta-azul-das-turfeiras (Phengaris alcon), outra das espécies alvo 

deste projeto, está presente nas três serras. A descoberta da população de Montemuro tem um interesse 

adicional por corresponder ao limite meridional da sua distribuição. O estudo populacional preliminar 

permitiu concluir que Phengaris alcon tem uma população bem estabelecida numa vasta área. Quanto à 

monitorização de borboletas diurnas realizada nas 3 serras em dois anos consecutivos, conclui-se que 

houve um aumento das populações de borboletas apenas em Arga e no Alvão, que poderá estar 

relacionados com as medidas de gestão realizadas no âmbito do projeto. Nesta comunicação serão 

discutidas as recomendações de gestão e estudos científicos futuros a realizar na área do projeto Higro, de 

modo a favorecer a diversidade de insetos e consequentemente da biodiversidade em geral. 
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A intrincada relação entre o homem, a genciana-das-turfeiras e a borboleta-azul-das-turfeiras 
 
Monteiro-Henriques, Tiago1,2; Bellu, Annalisa2; Garcia-Pereira, Patrícia3; Monteiro, Eva3; Aguiar, Carlos4 & 
Monteiro, Paulo5 
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O processo de abandono que tem caraterizado as montanhas da região mediterrânica nos últimos 50-60 
anos tem modelado indiretamente a paisagem vegetal, desencadeando processos de sucessão ecológica 
num contexto tradicionalmente moldado pelo homem. Estes processos naturais ameaçam espécies outrora 
comuns em lameiros e pastagens húmidas, tais como a genciana-das-turfeiras (Gentiana pneumonanthe) e 
a borboleta-azul-das-turfeiras (Phengaris alcon): a persistência destas duas espécies está dependente de 
uma determinada etapa serial que durante séculos foi garantida pela gestão tradicional destes 
agrossistemas, assegurando o grau de perturbação necessário para recomeçar e atrasar a sucessão 
ecológica. Para prevenir extinções locais é crucial compreender como a implementação de medidas de 
conservação, como as medidas de gestão ativa, influenciam a dinâmica populacional da genciana e da 
borboleta-azul. 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a eficácia de medidas de gestão ativa, no âmbito do projeto 
HIGRO (nomeadamente roça mecânica e exclusão do pastoreio) como ferramenta para a conservação da 
genciana-das-turfeiras examinando também o efeito indireto sobre a postura das populações de borboleta-
azul-das-turfeiras. O peculiar ciclo vital da Ph. alcon (a sua relação de parasitismo obrigatório com a G. 
pneumonanthe e com as formigas do género Myrmica) determina um elevado grau de especialização 
(espécie estenoica), tendo atraído o interesse da comunidade científica. 

Os dados levantados nas 36 parcelas de 3 m x 3 m instaladas no SIC Serra de Montemuro e nas 28 parcelas 
de 2 m x 2 m instaladas no SIC Alvão/Marão, foram analisados usando modelos lineares generalizados, 
testando quatro distribuições distintas: distribuição de Poisson, distribuição negativa binomial, distribuição 
de Poisson inflacionada de zeros e distribuição binomial negativa inflacionada de zeros. No SIC Serra de 
Montemuro a amostragem foi estratificada pelos três tipos de comunidades higrófilas presentes 
dominados respetivamente por: Festuca rothmaleri/Nardus stricta, Genista ancistrocarpa e Ulex minor. No 
SIC Alvão/Marão estavam apenas presentes comunidades higrófilas dominadas por Erica tetralix. 

Os resultados do estudo mostram um aumento geral significativo da densidade de genciana depois da roça 
mecânica (quer no SIC Serra de Montemuro, quer no SIC Alvão/Marão). Relativamente ao número de 
botões por núcleo de genciana, registou-se, no SIC Serra de Montemuro, uma tendência geral positiva e 
significativa após a roça. Ainda em Montemuro, as parcelas dominadas por leguminosas (G. ancistrocarpa e 
U. minor) apresentaram significativamente mais botões por núcleo que as parcelas dominadas por F. 
rothmaleri/N. stricta e apresentaram aumentos mais conspícuos do número de botões, após a roça. Ainda 
no que respeita à roça, já no SIC Alvão/Marão o número de botões por núcleo de genciana não sofreu 
alterações significativas nas parcelas dominadas por E. tetralix; o que é consistente com  o  que  ocorreu  no 
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SIC Montemuro com as parcelas de F. rothmaleri/N. stricta (repare-se, ambas dominadas por não-
leguminosas). 

A exclusão do pastoreio, realizada no SIC Alvão/Marão, não afetou significativamente nem o número de 
núcleos de G. pneumonanthe, nem o número de botões por núcleo. No entanto, as parcelas vedadas 
apresentaram, significativamente, uma densidade de ovos por botão superior. Não fica esclarecido se o 
pastoreio e/ou a simples presença de gado contribuiu para o desvio das borboletas para as parcelas 
vedadas, ou se a ligeira maior concentração de botões de G. pneumonanthe nas parcelas vedadas (91 
botões contra 77 nas não-vedadas), poderá ter contribuído para atrair mais borboletas. No entanto, chama-
se a atenção para o facto de a diferença detetada ter sido na densidade de ovos por botão, o que significa 
que tal efeito pode também ser devido a características intrínsecas de algumas das plantas de G. 
pneumonanthe que promovam a atração das borboletas. 

De forma geral (quer em Montemuro, quer no Alvão/Marão), o aumento do número de botões por núcleo 
contribui significativamente para diminuir as chances de ocorrências de zero-posturas nos núcleos de G. 
pneumonanthe. 

Com o presente trabalho, apesar de não se ter avaliado o sucesso reprodutivo da Ph. alcon, comprovou-se 
que a roça mecânica poderá ser uma ferramenta útil e de extrema relevância na gestão e aumento do 
ambiente disponível para a borboleta (no que respeita ao número de núcleos de genciana e número de 
botões respetivos), uma vez que estudos recentes demonstraram que a diminuição de efetivos da planta-
hospedeira é um forte fator limitante para as populações da borboleta em cenários de abandono do 
território pelo homem. 
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Prados e Pastagens nas montanhas do Norte e Centro de Portugal 
 
Aguiar, Carlos1; Monteiro-Henriques, Tiago2 
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Exceptuando o andar cacuminal da Serra da Estrela todas as comunidades pratenses de montanha em 
Portugal Continental são subseriais de bosques climácicos de diversa ordem. A persistência deste tipo de 
vegetação, i.e. das pastagens seminaturais de montanha, depende de perturbações cíclicas pelo fogo, corte 
(ou roça), pastoreio ou mobilização do solo, que contenham as arremetidas da vegetação lenhosa. Porém, 
direta ou indiretamente, é ao animal que a pastagem deve a sua génese e persistência, a sua razão de ser. 

A montanha alberga diferentes tipos de pastagens seminaturais, de distinta sinecologia e sindinâmica. 
Alguns tipos estão abrangidos pelos anexos da Directiva Habitats, e merecem uma discussão mais 
detalhada (e.g. cervunais e lameiros). Num mesmo contexto biogeográfico a composição, produtividade e 
valor alimentar das pastagens seminaturais de montanha é, em grande medida, controlada por dois fatores 
ecológicos: água e nutrientes do solo. Outros factores como a gestão (e.g. pastoreio ou corte) ou a espécie 
zootécnica influenciam também a estrutura e as características da biomassa pratense.  

A distribuição espacial das raças autóctones de bovinos e ovinos portuguesas está correlacionada com os 
mosaicos de vegetação pratense dominantes. A função dos diferentes tipos de pastagem seminatural na 
componente animal dos sistemas tradicionais (orgânicos) de agricultura era distinto. Por exemplo, o 
número de bovinos dependia das reservas de feno e, implicitamente, da área e produtividade dos lameiros; 
as pastagens pobres nunca foram um fator limitante na produção bovina de montanha. 

A industrialização da agricultura rompeu dependências funcionais prevalecentes durante séculos. As 
pastagens pobres foram abandonadas e os lameiros estão ameaçados. A vegetação arbustiva avança, e 
com ela o fogo. As consequências do turnover de habitats em curso na montanha nas biocenoses animais e 
vegetais não estão bem compreendidas. Ainda assim, parece ser consensual que os herbívoros domésticos 
têm de regressar à montanha. Ao nível do sistema técnico-produtivo, este retorno provavelmente 
dependerá de uma combinação eficiente de componentes dos sistemas tradicionais de agricultura (e.g. 
pastagens seminaturais) com inovações aportadas pela moderna ciência agronómica (e.g. pastagens 
semeadas e o uso de alguns fertilizantes e corretivos). 
 
 
 

 


