




1 - INTRODUÇÃO

O presente caderno visa divulgar as boas práticas adoptadas no âmbito do projecto HIGRO para a conservação 
activa de dois habitats prioritários de montanha: urzais-tojais higrófilos(1) e cervunais(2). O seu conteúdo 
tem por base os resultados obtidos no decurso da monitorização e avaliação das acções concretas, as 
informações pré--existentes, as experiências e os conhecimentos adquiridos durante a execução dos tra-
balhos. Por conseguinte, pretende-se que a difusão das boas práticas que foram testadas, com eventuais 
adaptações, possam ser replicadas em espaços de montanha com características análogas, contribuindo 
para conservar e restaurar habitats que dependem das actividades humanas tradicionais, como o pas-
toreio extensivo e a roça de matos/herbáceas.

Os objectivos do HIGRO prendem-se com a definição de uma metodologia que promova a restauração e 
a conservação activa dos urzais-tojais higrófilos e dos cervunais, aferindo quais as melhores técnicas de 
intervenção que permitem um incremento da diversidade biológica, compatível com a conservação de plan-
tas e invertebrados ameaçados. O envolvimento das comunidades locais é outro dos objectivos a atingir, 
nomeadamente através da promoção do pastoreio extensivo e da atribuição de uma compensação aos 
proprietários/gestores dos terrenos pela sua cooperação na conservação da biodiversidade. Deste modo, 
pretende-se contribuir para a implementação da rede Natura 2000 que visa a conservação a longo prazo de 
espécies e habitats ameaçados na União Europeia.

O HIGRO desenvolve-se em cerca de 162 hectares, em três Sítios de Importância Comunitária (SIC): “Serra 
de Arga”, “Serra de Montemuro” e “Alvão-Marão”. As áreas abrangem sobretudo baldios e ainda alguns        
terrenos particulares, situados entre as altitudes de 550 m (serra de Arga) e 1.340 m (serra de Montemuro) 
nos concelhos de Viana do Castelo, Caminha, Vila Pouca de Aguiar, Mondim de Basto, Castro Daire e Resende.

(1) Habitat 4020* - Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix.
(2) Habitat 6230* - Formações herbáceas de Nardus, ricas em espécies, em substratos siliciosos        
      das zonas montanas (e das zonas submontanas da Europa continental).

2 - Cervunal na serra de Montemuro

3 - Localização das áreas 
de intervenção
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2 - HABITATS A CONSERVAR

Os urzais-tojais dispõem-se tipicamente em mosaico com os cervunais. A abundância relativa de cada uma 
das formações depende da intensidade do pastoreio e/ou da roça, actividades cujo declínio afectará negati-
vamente uma ou ambas as comunidades vegetais.

	 2.1	Urzais-tojais	meso-higrófilos	e	higrófilos
Os urzais-tojais meso-higrófilos e higrófilos são formações arbustivas dominadas por urzes (Erica ciliaris, 
Erica tetralix e Calluna vulgaris), tojos (geralmente Ulex minor) e espécies higrófilas do género Genista (G. 
anglica, G. berberidea e G. micrantha), que ocorrem em solos permanentemente húmidos ou que sofrem um 
período de encharcamento durante a estação das chuvas. Situam-se em áreas côncavas de planalto (e.g. 
alvéolos graníticos) ou fundos de vale.

A sua abundância depende em muito da perturbação antrópica de cada território, mas os incêndios                                  
recorrentes no Verão, a drenagem e o sobrepastoreio são as suas principais ameaças que devem ser debe-
ladas no âmbito da gestão destes espaços. Contudo, na actualidade, o maneio menos intenso e a regressão 
do pastoreio estão a incrementar a área de ocupação do habitat em algumas serras do país. Em casos ex-
tremos de ausência de maneio ou gestão ténue, a médio e longo prazo, estas formações vegetais podem 
vir a sofrer uma progressão para matos altos e bosques (e.g. bosques mistos ou estremes de carvalhos, 
salgueiros e/ou bidoeiros).

Este habitat presta serviços ecológicos relevantes, nomeadamente na regulação do ciclo da água e como 
refúgio de biodiversidade para endemismos ibéricos (e.g. Genista berberidea e G. micrantha), espécies com 
distribuição localizada (e.g. Gentiana pneumonanthe) e invertebrados ameaçados (e.g. Phengaris alcon).
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4 - Perfil de vegetação e 
habitats de montanha

5 - Urze-dos-brejos ou urze-peluda (Erica tetralix)
6 - Torga ou queiró (Calluna vulgaris)

7 - Cervum (Nardus stricta)
8 - Tomentilha ou quinquefólio (Potentilla erecta)



 2.2 Cervunais
Os cervunais são comunidades herbáceas perenes e densas que crescem em moita de rebentos, com dominân-
cia ou presença abundante da gramínea Nardus stricta (cervum), acompanhada por um número variável de 
espécies características, das quais algumas estão quase sempre presentes (Danthonia decumbens, Juncus 
squarrosus e Potentilla erecta) e outras ocorrem com menor frequência que as anteriores (e.g. Agrostis 
hesperica, Carex binervis e Galium saxatile subsp. vivianum). Ocupam solos profundos, oligotróficos, com 
elevados teores de matéria orgânica, encharcados durante uma parte significativa do ano e hidricamente 
compensados no estio. Ocorrem em condições planálticas ou na base de encostas e planuras contíguas. 

Hoje em dia, os cervunais estão em regressão devido à redução da pressão de pastoreio. Outros factores de 
ameaça são: a drenagem, a destruição física (e.g. pisoteio, instalação de estruturas, abertura de estradas e 
caminhos, deposição de resíduos e salinização) e a eutrofização motivada pelo uso de adubos azotados e/ou 
de correctivos calcários. A gestão deverá ser orientada para neutralizar os factores de ameaça, promovendo 
a conservação activa através do pastoreio e do corte mecânico no caso de invasão por espécies lenhosas.

Os cervunais são importantes na regulação do ciclo da água, no fornecimento de água e na produção de 
pasto, sendo ainda refúgios de biodiversidade para endemismos ibéricos em perigo de extinção (e.g. Carex 
durieui) e outras plantas endémicas do Sudoeste europeu (e.g. Serratula tinctoria subsp. seoanei), bem 
como para invertebrados ameaçados endémicos da Península Ibérica (e.g. Coenonympha iphioides).

5. 8.

6. 7.
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3 - FLORA E FAUNA A CONSERVAR

Nos trabalhos de inventariação realizados nos  três SIC foram identificadas:

• 100 espécies de plantas, dez das quais com interesse conservacionista por serem raras, endémicas, 
ameaçadas, terem distribuição localizada, ou estarem em perigo de extinção;

• 67 espécies de borboletas diurnas (cerca de 50% das espécies que ocorrem em Portugal), possuindo 29 
delas estatuto de ameaça (18 moderadamente ameaçadas no nosso país e três na Europa; cinco em perigo de 
extinção em Portugal; cinco endemismos europeus; uma consta na Directiva Habitats (Directiva 92/43 CEE));

• 21 espécies de libélulas e libelinhas (cerca de 32% da diversidade do país), duas delas ameaçadas (das quais 
uma também figura na Directiva Habitats);

• 63 espécies de outros insectos;

• 16 espécies e 13 morfo-espécies (espécies apenas reconhecidas pela morfologia) de aranhas, sendo 
quatro delas pouco frequentes no país.

	 3.1	Flora
- Carex durieui - Endemismo do Noroeste da Península Ibérica está em perigo de extinção em Portugal, 
sendo apenas conhecidas duas populações (serra de Arga e Pateira de Fermentelos). Surge em turfeiras e 
prados muito húmidos com solos oligotróficos e ácidos (Fig.9).

- Genista berberidea (arranha-lobos) - Endemismo estrito da parte atlântica do Norte de Portugal e da Galiza que 
está ausente em zonas interiores. A única população com dimensão apreciável ocorre na serra de Arga (Fig.10).

- Genista micrantha - Endemismo do Norte da Península Ibérica que está ausente na parte oriental e ocorre 
de forma localizada em urzais-tojais higrófilos e em prados húmidos nas zonas montanhosas. É localmente 
rara em Montemuro, sendo aí conhecidas apenas duas populações (Fig.11).

- Gentiana pneumonanthe (genciana-das-turfeiras) - Ocorre em grande parte da Europa até aos 3.000m de 
altitude, mas em Portugal continental apresenta uma distribuição muito localizada em ambientes higrófilos 
nas zonas atlânticas (Fig.12).

- Serratula tinctoria subsp. seoanei - Endemismo do Sudoeste europeu que cresce em matos higrófilos e 
cervunais nas zonas atlânticas montanhosas (Fig.13).

- Arnica montana subsp. atlantica (arnica) - Endemismo do Sudoeste europeu que surge de forma localizada 
em prados húmidos e turfeiras nas zonas de montanha. A sua conservação é de interesse comunitário (Fig.14).

- Narcissus bulbocodium (campainhas-amarelas) - Endemismo do Sudoeste europeu com distribuição alargada, 
cuja conservação é de interesse comunitário (Fig.15).

- Menyanthes trifoliata (fava-de-água) - Surge de forma localizada em turfeiras e prados inundados de zonas 
montanhosas. Em Portugal está presente no Minho, Trás-os-Montes e Beira Alta, mas é localmente rara em 
Montemuro, onde apenas se conhecem duas populações (Fig.16).

- Erica tetralix (urze-dos-brejos - Fig.17) e Erica ciliaris (lameirinha - Fig.18) - Surgem em ambientes higrófilos, 
a lameirinha de Norte a Sul do país (em particular na metade mais próxima do litoral) e a urze-dos-brejos 
mais restrita a altitudes elevadas. São relativamente frequentes nas serras de Arga (ambas as espécies)   
e/ou Alvão (urze--dos-brejos). Em Montemuro são localmente raras, existindo perigo de extinção local da 
urze-dos-brejos (apenas com uma pequena população conhecida).
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17.

19.

21.

18.

20.

22.

19 - Azulinha-do-bocage (Cyaniris semiargus)
20 - Nêspera-dos-lameiros (Coenonympha iphioides)
21 - Libelinha-de-mercúrio (Coenagrion mercuriale)
22 - Simpétrum-cor-de-sangue (Sympetrum sanguineum)

23 (página seguinte)
Ciclo de vida da borboleta-azul-das-turfeiras

(Phengaris alcon)



 3.2 Fauna
- Phengaris alcon (borboleta-azul-das-turfeiras) - Espécie ameaçada em Portugal e na Europa, confinada a 
ambientes higrófilos e presente nos três SIC do HIGRO. As populações de Arga e Montemuro constituem os 
limites ocidental e meridional, respectivamente, da área de distribuição europeia actualmente conhecida.

A sua sobrevivência depende da presença simultânea da genciana-das-turfeiras e de formigas do género 
Myrmica. As fêmeas (A - Fig.23) fazem as posturas exclusivamente nessa planta (B), entre Julho e Agosto, 
e durante duas a três semanas as larvas (C) alimentam-se dentro do ovário da flor. Em Setembro, as larvas da 
borboleta deixam-se cair ao solo (D) e libertam uma substância química parecida à das larvas das formigas. 
Ao serem atraídas pelo odor, as formigas recolhem as larvas da borboleta (E) para o interior dos formiguei-
ros, onde as alimentam e protegem até se transformarem em crisálida no mês de Julho do ano seguinte; uma 
semana depois eclodem os adultos que abandonam rapidamente os formigueiros.

- Cyaniris semiargus (azulinha-do-bocage) - Borboleta rara e localizada em Portugal que surge em áreas 
húmidas dos planaltos das serras do Centro e Norte do país.

- Coenonympha iphioides (nêspera-dos-lameiros) - Endemismo ibérico característico de lameiros do Norte 
de Portugal.

- Coenagrion mercuriale (libelinha-de-mercúrio) - Endemismo europeu com estatuto de “quase ameaçada”, 
sendo sua conservação de interesse comunitário. A única população registada nas áreas do HIGRO situa-se na 
serra de Arga.

- Sympetrum sanguineum (simpétrum-cor-de-sangue) - Apesar da distribuição alargada em Portugal, a sua 
reprodução depende de habitats pouco comuns no país, ocorrendo em águas paradas, muitas vezes de 
carácter temporário (e.g. em turfeiras e charcas temporárias).
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4 - Acções de conservação activa

As comunidades vegetais higrófilas objecto do projecto HIGRO parecem ter evoluído em simultâneo com 
os grandes herbívoros pré-holocénicos (hoje extintos na sua maioria), sendo constituídas por um elevado 
número de espécies adaptadas ao corte e pisoteio frequente provocado por esses animais [11]. Por con-
seguinte, as actividades humanas, como o pastoreio de gado doméstico e a roça de matos/herbáceas, 
mimetizam as perturbações na vegetação provocadas pelos grandes herbívoros que durante milhares de 
anos com eles coexistiram e co-evoluíram. Estas formações vegetais semi-naturais, apesar de serem hoje 
dependentes das actividades humanas tradicionais, albergam uma elevada biodiversidade que está ameaçada 
pelo abandono do pastoreio extensivo e da roça [7].

No projecto HIGRO, a conservação activa dos habitats prioritários foi realizada através da promoção do 
pastoreio extensivo, do controlo mecânico e manual da vegetação arbustiva/herbácea, da instalação de 
vedações e do restauro da hidrologia natural. Apesar das limitações inerentes ao curto espaço de tempo em 
que decorreram os estudos de avaliação das medidas de gestão, foi possível conhecer melhor alguns dos 
seus efeitos sobre a flora, vegetação e invertebrados. No entanto, é importante que as orientações gerais 
de gestão aqui expostas sejam complementadas com uma avaliação caso a caso, de forma a encontrar as 
soluções mais eficazes para cada situação.

Em relação ao fogo, factor inequívoco de perturbação nas áreas do projecto, o seu efeito não foi                        
directamente avaliado, mas como grande parte das parcelas arderam nos últimos anos, algumas delas no 
ano anterior ao início dos ensaios, admite-se que os estudos realizados retratam, na prática, um cenário 
pós-fogo. Apesar do fogo não recorrente nem intenso poder ser favorável à manutenção dos mosaicos 
de comunidades higrófilas [8], há que ter em atenção que os incêndios frequentes durante o Verão pro-
movem a eliminação de Erica tetralix e E. ciliaris, sendo uma ameaça aos matos higrófilos [2].

 4.1 Pastoreio extensivo
O pastoreio extensivo é considerado o método de maneio mais ajustado à conservação dos habitats higrófilos, 
porque replica a perturbação na vegetação causada pelos grandes herbívoros de outrora [5]. Quando é 
moderado, o pastoreio incrementa a diversidade biológica específica porque deprime as plantas herbáceas 
mais competitivas, atrasa o avanço da vegetação arbustiva e aumenta a diversidade e a heterogeneidade 
espacial de micro-habitats (e.g. através da deposição irregular de excrementos, do pisoteio e da escolha). 
A persistência de uma elevada diversidade de espécies nas pastagens pode ser promovida através do pas-
toreio com diferentes espécies herbívoras domésticas, uma vez que a resposta das plantas submetidas a 
esta perturbação depende, além da sua biologia, da ecologia alimentar dos animais que as consomem [10]. 
As cabras estão mais adaptadas ao consumo de arbustos. As ovelhas são muito selectivas: a sua boca es-
treita facilita a escolha de plantas herbáceas não graminóides de elevado valor alimentar, em detrimento 
de gramíneas e outras plantas de baixa digestibilidade (e.g. Nardus stricta). A dupla dentição dos cavalos 
permite-lhes comer rente ao solo. Os cavalos preferem gramíneas fibrosas e consomem sem receio plantas 
lenhosas, mas evitam espécies herbáceas não graminóides com metabólitos tóxicos; ao contrário de vacas 
e ovelhas, os cavalos selecionam negativamente leguminosas herbáceas.
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24 - Roça de matos e restauro da hidrologia natural (Serra de Montemuro)
25 - Restauro da hidrologia natural (Serra de Montemuro)

26 - Rebanho de ovinos e vedação fixa (Serra de Arga)
27 - Bovino de raça barrosã (Serra de Arga)

24.

25.

26.

27.
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As vacas possuem características mais adequadas ao consumo e digestão de plantas herbáceas, mas têm 
dificuldade em pastar vegetação curta e são pouco selectivas porque usam a língua para enrolar e arrancar 
de uma só vez grandes feixes de forragem. Perante uma escassez de pasto, a ovelha sacrifica a ingestão à 
escolha e a vaca prefere manter o rúmen permanentemente cheio [7].

O equilíbrio entre os dois habitats no mosaico depende da carga animal. Enquanto a diminuição do pas-
toreio permite o incremento dos matos higrófilos, o sobrepastoreio conduz à sua substituição pelos cervu-
nais e, em casos extremos, à degradação da pastagem e alteração para comunidades vegetais com menor 
biodiversidade. Na ausência de pastoreio, ou sob a pressão de pastoreio de cargas animais muito baixas, os 
urzais-tojais higrófilos progridem para matos altos e bosques higrófilos.

A ausência de pastoreio tem um efeito nefasto sobre espécies típicas de cervunais de crescimento lento 
(e.g. Danthonia decumbens), de baixo porte (e.g. Serratula tintorica subsp. seonaei) ou com tolerância limitada 
ao ensombramento. Por outro lado, a Festuca rothmaleri é sensível ao sobrepastoreio por ovelhas e cavalos. 
O Nardus stricta é fomentado pelas ovelhas que o evitam ingerir por ser pouco palatável, mas o sobrepas-
toreio por cavalos é-lhe desfavorável [5]. Os cervunais do Noroeste de Portugal são uma prova que o pas-
toreio com bovinos promove a coexistência de um mosaico complexo de espécies arbustivas e herbáceas 
higrófilas (Carlos Aguiar, com. pess.).

O tempo actual de permanência de animais em pastoreio nas áreas do HIGRO, por comparação com períodos 
anteriores, decresceu de forma generalizada para o gado bovino, ovino e caprino. Em relação aos equinos, 
na serra de Arga houve recentemente um aumento [4]. Neste contexto, é fundamental encontrar soluções 
para promover o pastoreio de percurso nas serras do Norte e Centro do país. Constitui excepção a serra de 
Arga, onde é igualmente importante controlar o pastoreio por cavalos, cujo número total de animais não foi 
possível calcular com exactidão.

28. 29.

30.
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 4.1.1 Efeitos do pastoreio

A seguir apresentam-se os resultados mais relevantes dos estudos realizados no âmbito do HIGRO.

1. Em Montemuro, o pastoreio extensivo, sobretudo por bovinos de raça arouquesa, resultou benéfico para 
a Gentiana pneumonanthe, cuja cobertura aumentou significativamente entre 2012 e 2013 quando comparada 
com a redução ocorrida nas áreas sem gado [8].

2. Ao longo dos três anos de estudo, a cobertura de Sphagnum spp. em Montemuro sofreu uma redução 
significativa nas parcelas sujeitas a pastoreio, que resultou, na análise estatística, significativamente distinta 
da cobertura que se verificou nas parcelas vedadas. É possível que o pisoteio do gado tenha contribuído 
para esta diferença encontrada [8].

3. No Alvão, o pastoreio praticado em matos higrófilos dominados por Erica tetralix não alterou significati-
vamente o número de núcleos de G. pneumonanthe, nem o seu número de botões por núcleo. Porém, a taxa 
de ovos da Phengaris alcon por botão da planta nas áreas pastadas foi significativamente inferior à observada 
nas áreas sem gado, não tendo sido possível esclarecer se o pastoreio e/ou a simples presença dos animais 
contribuiu para o desvio das borboletas para as parcelas vedadas, ou se a ligeira maior concentração 
de botões da planta nas parcelas vedadas, poderá ter contribuído para atrair mais borboletas [3]. Em                                                       
Montemuro verificou-se que 12 núcleos de G. pneumonanthe não apresentavam botões florais, possivel-
mente devido ao pastoreio [8].

4. Em Arga, a menor riqueza específica de borboletas foi verificada nas áreas sujeitas a elevada pressão do 
gado (bovinos, caprinos, ovinos e equinos) [6].

Em consequência do ponto 3, conclui-se que o pastoreio não parece afectar de forma significativa a repro-
dução da P. alcon. No entanto, pode ser benéfica a ausência de gado em algumas situações específicas (e.g. 
quando o encabeçamento é elevado e/ou a área de reprodução e a população da borboleta são reduzidas) 
e durante a fase de postura da borboleta (de meados de Junho a meados de Setembro).

 

 4.1.2 Periodicidade e intensidade do pastoreio

A experiência adquirida pelos pastores de cada serra deve ser tida em consideração na definição das práticas 
de pastoreio a adoptar, realizando-se alguns ajustes que podem melhorar os efeitos positivos sobre os 
habitats. Quando o clima é mais ameno (e.g. serra de Arga), o gado alimenta-se na serra praticamente du-
rante todo o ano, enquanto nas áreas de maior altitude e com Inverno mais rigoroso (e.g. serras do Alvão 
e Montemuro) o pastoreio ocorre sobretudo entre Maio e Outubro. O pastoreio de percurso praticado nos 
três SIC ajusta-se ao tipo de gestão favorável à conservação dos habitats.

Para uma gestão equilibrada dos dois habitats, considera-se que o pastoreio deve ter um carácter extensi-
vo, devendo o encabeçamento ideal (valores mínimo e máximo) rondar 0,3-0,8 cabeças normais/ha (≈0,4-1 
vacas (raça autóctone)/ha; ≈0,4-1 cavalos/ha; ≈2-5,5 ovelhas/ha; ≈2-5,5 cabras/ha), preferencialmente com 
raças autóctones e diferentes espécies zootécnicas. Este valores resultaram de observações de campo 
realizadas na áreas abrangidas pelo projecto HIGRO. O elevado valor proposto está relacionado com a pro-
dutividade do Ulex minor e das espécies herbáceas que o acompanham. A inclusão no espaço de pastoreio 
de afloramentos rochosos e matos dominados por ericáceas altas (e.g. Erica australis) deve ser acompanha-
do por uma descida da pressão de pastoreio (Carlos Aguiar, com. pess.).

28 - Rebanho de caprinos (Serra do Alvão) 
29 - Bovinos de raça arouquesa (Serra de Montemuro)
30 - Equinos garranos (Serra de Arga)



	 4.2	Controlo	mecânico	e	manual	da	vegetação	arbustiva/herbácea
A roça é uma prática ancestral de corte da vegetação arbustiva/herbácea que pode ter efeitos positivos 
sobre os dois habitats higrófilos, o mosaico que estes formam e ainda beneficiar alguns invertebrados 
ameaçados. Por exemplo, a abertura de espaços na vegetação resultantes da roça pode promover a diversi-
dade vegetal e aumentar a capacidade de regeneração e floração da Gentiana pneumonanthe e, por con-
seguinte, favorecer indirectamemente a Phengaris alcon. Esta acção tem maior interesse para a gestão 
dos matos higrófilos, mas também pode contribuir para reduzir o excesso de biomassa aérea acumulada 
nos cervunais resultante da diminuição da pressão do pastoreio.

De uma forma geral, a roça pode beneficiar ligeiramente os urzais-tojais cujas espécies presentes tenham 
elevada capacidade de regeneração da parte aérea após o corte (e.g. Ulex minor). Parece ainda induzir 
um efeito muito positivo nos cervunais, favorecendo o desenvolvimento de espécies de menor porte (e.g. 
Galium saxatile). Por outro lado, certas espécies de gramíneas de baixa palatabilidade, que não renovam a 
parte foliar rapidamente (e.g. Nardus stricta), podem ser desfavorecidas. No mosaico dos dois habitats 
considera-se existir um efeito ligeiramente positivo da roça, havendo algum favorecimento das espécies 
herbáceas em relação às arbustivas [5].

Com a previsível regressão do pastoreio a médio/longo prazo nas áreas de montanha, esta acção assume maior 
relevo na conservação activa das comunidades higrófilas, embora o ideal seja a gestão com recurso ao gado. 

 4.2.1	Efeitos	da	roça	mecânica

No decurso da monitorização dos efeitos da roça mecânica na vegetação, em Montemuro verificou-se 
que esta técnica não diminuiu a cobertura dos arbustos dominantes (Ulex minor e Calluna vulgaris), nem se-
quer atrasou o seu aumento com significância estatística em relação às áreas de controlo. A cobertura de 
Sphagnum spp. foi a única que aumentou significativamente em relação ao controlo, tendo aí decrescido 
de forma acentuada [8].

A seguir apresentam-se os principais resultados da avaliação do efeito da roça na floração de G. pneumonanthe 
e nas posturas de Phengaris alcon, realizada em Montemuro [8] e Alvão [3] em quatro comunidades vege-
tais dominadas por: i) Genista ancistrocarpa; ii) Ulex minor; iii) Festuca rothmaleri/Nardus stricta; iv) Erica 
tetralix (esta última na serra do Alvão e as três primeiras na serra de Montemuro).

1. Em relação aos três primeiros tipos de vegetação, constatou-se que a P. alcon prefere, de forma evidente, 
efectuar as posturas nas comunidades de Genista ancistrocarpa. Em contraste, nos locais onde domina o 
Ulex minor as condições resultaram pouco favoráveis às posturas da borboleta.

2. A roça fomenta, de forma significativa, o aumento do número de núcleos de G. pneumonanthe nas parcelas 
dominadas por espécies arbustivas, sendo o acréscimo nas formações herbáceas (F. rothmaleri/ N. stricta) não 
significativo. Como o acréscimo da planta hospedeira contribui para o aumento de efectivos da P. alcon [1], nas 
formações vegetais arbustivas a roça pode ter um efeito indirecto positivo na reprodução da borboleta.

3. Para os três primeiros tipos de vegetação (i.e. em Montemuro), a roça provocou um aumento significativo 
e generalizado do número de botões florais por núcleo de G. pneumonanthe, o qual contribuiu significati-
vamente para diminuir a probabilidade de ocorrência de zero posturas da borboleta nos núcleos da planta.

4. Nas áreas dominadas por G. ancistrocarpa (Montemuro) e E. tetralix (Alvão), o aumento do número de 
botões por núcleo fez diminuir significativamente a taxa de ovos por botão. Como a redução da densidade de 
ovos por botão pode aumentar a taxa de sobrevivência das larvas da P. alcon [9], infere-se que nestas áreas a 
roça pode ter um efeito indirecto positivo na reprodução da borboleta.
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31 - Roça de matos no habitat de Phengaris alcon (Serra de Montemuro)
32 - Phengaris alcon 
33 - Gentiana pneumonanthe 
34 - Roça de matos por faixas (Serra de Arga)

34.

31.

32.

33.
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 4.2.2	Orientações	de	gestão

Tal como para o pastoreio, também para a roça se considera importante atender às práticas adoptadas 
pelos residentes das diferentes serras, realizando-se alguns ajustes que podem melhorar os efeitos posi-
tivos sobre os habitats e biodiversidade associada. Nos três SIC, a roça é essencialmente efectuada entre 
Setembro e Junho, a maioria das vezes em Abril/Maio e Setembro/Outubro, sendo praticada de forma mais 
esporádica nos restantes meses desse período. De um modo geral, considera-se que a roça, seguida da 
remoção da vegetação cortada, deve ser realizada sobretudo no Outono/Inverno e, eventualmente, até ao 
início da Primavera [Março/Abril (2ª semana de Maio)], mas convém ter em atenção o período de floração 
de certas espécies (ver Quadro 1) e algumas situações específicas.

                        

Serras: Ar - Arga; Al - Alvão; M - Montemuro

• Nas áreas de ocorrência da P. alcon é muito importante não cortar a vegetação entre o início de Abril e 
meados de Setembro para não afectar a reprodução da espécie, devendo, no entanto, a roça ser sobretudo 
dirigida para os matos higrófilos (ver 4.2.1).

• Na Primavera/Verão o corte deve ser evitado, pelo menos em grandes extensões, para não interferir com 
as populações de invertebrados que se alimentam da vegetação após a eclosão dos ovos, bem como para 
permitir a reprodução das plantas por semente, nomeadamente de matos higrófilos como as Erica spp.  
(E. tetralix e E. ciliaris) e as Genista spp. (G. anglica, G. ancistrocarpa, G. berberidea e G. micrantha), sobretudo 
onde algumas destas espécies escasseiam (casos da E. tetralix e E. ciliaris em Montemuro e da G. anglica no 
Alvão) - ver Quadro 1.

Quadro 1 – Época de floração de espécies com interesse conservacionista, 
entre outras, e sua presença nas três serras intervencionadas.
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• Quando se pretende controlar o Ulex minor por estar demasiado desenvolvido ao ponto de excluir as 
outras espécies, os cortes múltiplos na Primavera/Verão deverão permitir obter melhores resultados (ver 
secção 4.4.1). Porém, quando juntamente com esta espécie se misturam outras que localmente são raras 
(e.g. Erica spp. e Genista spp.), deverá ser realizado um corte selectivo de forma a não eliminar as plantas 
mal representadas no habitat.

• Nos dias com elevado risco de incêndio a roça mecânica não deve ser realizada.

A frequência da roça nas áreas do HIGRO depende sobretudo do desenvolvimento das plantas e das ne-
cessidades das populações locais, nomeadamente para a cama do gado, não sendo idêntica em todos os SIC. 
Por exemplo, em Montemuro a tendência geral é para ser realizada entre duas a quatro vezes num período 
de cinco anos. Como apenas um estudo a médio/longo prazo em cada SIC poderia permitir a identificação 
da periodicidade que mantém o mosaico de habitats em bom estado de conservação, considera-se prudente 
analisar caso a caso e ter em atenção os seguintes aspectos: i) o período de tempo entre roças não deve ser 
tão curto que impeça a regeneração dos matos higrófilos, nem tão longo que afecte o cervunal, excepto se 
forem esses os objectivos para equilibrar as proporções dos dois habitats no mosaico; ii) a manutenção 
do mosaico pode ser favorecida se houver parcelas geridas com frequências de roça diferentes, de modo 
a evitar a uniformização das comunidades. Neste contexto, como orientação geral, admite-se que a roça 
pode ser realizada com periodicidade de 2 a 5 anos. Porém, na ausência total de pastoreio e fogo, poderá 
ser aconselhado optar por roças mais frequentes. Já nas zonas de maior altitude poderão ser benéficas 
intervenções mais espaçadas no tempo.

No âmbito do HIGRO, a roça foi realizada através de motorroçadoras de discos e deverá ser este o méto-
do preferencial a adoptar. Contudo, existem outras soluções, desde métodos manuais (e.g. gadanha) ou 
mecânicos (e.g. segadeira de discos acoplada a tractor).

Para minorar os custos da operação, quando o único objectivo é a conservação dos habitats, a roça pode ser 
realizada por faixas ou manchas estrategicamente seleccionadas, sendo de considerar ainda a possibilidade 
de integrar esta acção em medidas preventivas contra incêndios.

	 4.3	Vedações
As vedações são uma ferramenta de gestão útil para ordenar o pastoreio, que permite controlar a sua 
intensidade e periodicidade. A criação de condições temporárias ou permanentes de ausência de pas-
toreio, ou ainda de outro tipo de actividades, pode ter por objectivo: i) evitar a perturbação em áreas de 
maior sensibilidade e/ou proteger determinadas espécies mais susceptíveis ao pastoreio; ii) favorecer os 
urzais-tojais higrófilos em detrimento dos cervunais quando os primeiros estão mal representados no mo-
saico; iii) recuperar a flora e a vegetação em áreas degradadas pelo sobrepastoreio e aumentar o coberto 
vegetal nos espaços com solo exposto; iv) criar condições experimentais para avaliar o efeito de diversas 
acções sobre os habitats e a sua biodiversidade. Também podem ser usadas para promover o pastoreio 
no seu interior e garantir a presença do gado durante um determinado período de tempo; por exemplo, 
quando uma vasta superfície está praticamente ocupada por matos higrófilos e o cervunal é residual, o 
aumento da carga animal em parcelas estrategicamente seleccionadas e circunscritas por vedações pode 
promover o cervunal e, assim, equilibrar a proporção de ambos os habitats no mosaico da área global. 
Contudo, é importante restringir o uso das vedações às situações em que estas podem ser efectivamente 
benéficas, porque a prolongada exclusão do pastoreio e/ou da roça favorece a sucessão ecológica e pode 
ter efeitos negativos em algumas componentes da biodiversidade presente.
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De acordo com o referido na secção 4.1.1, as vedações podem ainda ter utilidade para melhorar as condições 
de reprodução da P. alcon em áreas reduzidas e com elevada pressão de pastoreio, quando colocadas tem-
porariamente (de meados de Junho a meados de Setembro) e em locais estratégicos com o intuito de pro-
teger as posturas da borboleta na G. pneumonanthe. Em algumas situações poderá bastar a colocação de 
pequenas protecções individuais sobre alguns núcleos da planta, sendo conveniente que não interfiram 
com o seu crescimento, nem condicionem as posturas da borboleta (e.g. protecções com altura superior à 
das plantas e aberturas adequadas que permitam a circulação das borboletas e, simultaneamente, impeçam 
o consumo pelo gado).

 4.3.1	Efeitos	das	vedações

De seguida apresentam-se os resultados da avaliação do efeito da exclusão de pastoreio e/ou da roça na 
flora e vegetação, através da instalação de parcelas vedadas nos três SIC.

1. Em Montemuro, entre 2012 e 2013, a cobertura de G. pneumonanthe no interior das vedações sofreu uma 
redução significativamente distinta do aumento verificado nas parcelas não vedadas e sujeitas a pastoreio. 
Tal indicia que a continuidade de ausência de gestão pode constituir uma ameaça para a espécie [8].

2. Nas serras de Arga e Alvão verificou-se a diminuição na cobertura de espécies características dos cervunais 
(e.g. Danthonia decumbens e Ranunculus bulbosus subsp. aleae var. gallaecicus). Ainda em Arga, a Serratula 
tintorica subsp. seonaei sofreu um decréscimo acentuado nas parcelas vedadas em apenas um ano [5].

3. As vedações resultaram benéficas para duas espécies de interesse conservacionista. Ao único exemplar 
de Carex durieui observado em Arga, a protecção permitiu um maior crescimento sem interferência do gado. 
No Alvão, a área vedada criou condições favoráveis (sombra) ao crescimento da Veronica micrantha [5].

	 4.3.2	Tipos	de	vedações

A opção por vedações fixas ou amovíveis depende dos objectivos a alcançar e do orçamento disponível, 
podendo ser construídas com arame (ver secção 4.3.3), rede ovelheira de altura ajustada ao tipo de gado 
presente no terreno (e.g. 1,0 m para ovelhas ou 1,2 m para gado de maiores dimensões), ou fio eléctrico. 
As amovíveis têm a vantagem de permitir a sua deslocação para diferentes zonas dentro da mesma área 
de intervenção e assim controlar temporal e espacialmente o pastoreio e/ou outras actividades. No caso de 
se poder abdicar da mobilidade, é preferível optar por vedações fixas que a priori são mais resistentes. No 
entanto, deve ser sempre equacionada a colocação de vedações eléctricas em detrimento das convencio-
nais quando for baixo o risco de furto dos equipamentos, porque: i) podem ser amovíveis; ii) os materiais, 
equipamentos, instalação e manutenção são menos dispendiosos; iii) são igualmente eficazes; iv) têm menor 
impacte na fauna e na paisagem.

Para minimizar o impacte negativo das vedações convencionais na avifauna convém não usar arame far-
pado, mas se este for imprescindível, é importante que seja colocada apenas uma fiada ao mesmo nível da 
extremidade superior da rede ovelheira e não acima desse limite. Também pode ser vantajoso sinalizar as 
vedações para que sejam bem visíveis para a fauna, através da colocação de fita sinalizadora ou de placas 
brancas e pretas de PVC (e.g. de 10 x 20 cm).

	 4.3.3	Instalação	de	vedações

As vedações amovíveis, ao invés das fixas, requerem o uso de sapatas para suportar os postes, as quais 
podem ser de cimento ou de PVC (policloreto de vinilo) reciclado. De seguida, apresenta-se o procedimento 
para construção e instalação de vedações amovíveis feitas com arame.



1. Construir os módulos da vedação com cerca de 7 m de comprimento, 3 postes de madeira tratada (1,5 m 
x 4-5 cm) e 5-6 fiadas de arame galvanizado, através das seguintes tarefas: i) dispor numa superfície plana 
3 postes paralelos entre si, um em cada extremidade (7 m de distância entre ambos) e outro ao centro; ii) 
cortar 5-6 fiadas de arame com cerca de 7,5 m; iii) fixar o arame basal aos postes (enrolar e dobrar o arame 
nos postes laterais e usar um grampo para prender o arame ao poste central) cerca de  15 cm acima das suas 
extremidades; iv) repetir o procedimento anterior, colocando as fiadas de arame a distâncias fixas (e.g. 25 
cm) até se alcançar a altura desejada para a vedação.

Nota: O processo de construção dos módulos com rede ovelheira é idêntico ao descrito anteriormente, com 
as devidas adaptações.

2. Dispor no terreno as sapatas a cerca de 3,5 m umas das outras, à medida que se vão montando os módulos 
através da inserção dos postes nos orifícios das sapatas. Unir os postes laterais de módulos consecutivos 
uns aos outros com um arame, imediatamente acima da fiada superior. Nas esquinas é conveniente escorar 
a vedação com a colocação de um poste inclinado do lado de dentro.

3. Com a vedação instalada e esticada através do ajuste da distância entre as sapatas, é desejável colocar 
na vertical 1 ou 2 fiadas de arame fino queimado entre cada poste para unir as fiadas horizontais. Os arames 
verticais (cerca de 1,4 m) devem ser enrolados, um a um, em cada arame horizontal, de modo a atenuar o 
afastamento entre estes nas situações de tentativa de intrusão pelo gado.

Nas vedações fixas sugere-se a utilização de postes de maior dimensão (e.g. comprimento ≥ 1,8 m e diâmetro 
≥ 6 cm), sendo estes enterrados com bate-estacas. Posteriormente, fixam-se os arames horizontais (ou a 
rede ovelheira) aos postes com grampos e termina-se com a colocação dos arames verticais.
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35 - Esquema de vedação amovível com seis fiadas de arame



	 4.4	Restauro	da	hidrologia	natural
Para manter os dois habitats prioritários em estado favorável de conservação e aumentar a sua área        
potencial de ocorrência, nos terrenos outrora drenados, é desejável restaurar a hidrologia natural, de 
modo a restabelecer a micro-topografia e regularizar a distribuição de água e do padrão de drenagem al-
terado pela acção humana. Os pequenos regos/sulcos abertos para drenar os terrenos, que com o decorrer do 
tempo e pela erosão hídrica se tornaram cada vez mais largos e profundos, baixam o nível freático e alteram 
as condições requeridas pelas formações vegetais higrófilas.

Entre as técnicas conhecidas para recuperar as áreas drenadas, refira-se a colocação de tabiques, a              
escavação de terraços com diques, a criação de reservatórios expostos de água, o bombeamento de água 
para a área e a reposição na vala da terra removida durante a sua abertura. Nas áreas do HIGRO apenas foi 
necessário criar barreiras perpendicularmente ao sentido de escorrência da água, através da construção 
de tabiques em madeira ou placas de PVC reciclado, faxinas mortas e muros de pedra com terra e/ou 
material vegetal. Estas estruturas retardam o escoamento da água e permitem que a mesma se espalhe 
e infiltre lateralmente no terreno, elevando o manto freático e aumentando a zona húmida favorável aos 
habitats higrófilos e às espécies que deles dependem (e.g. a Coenagrion mercuriale que requer a existên-
cia de água permanente para completar o ciclo de vida).

Em algumas situações, o aumento da humidade do solo poderá ainda ajudar a minimizar os efeitos dos 
incêndios de Verão nestes habitats. 

 

	 4.4.1	Efeitos	do	restauro	da	hidrologia	natural

Em Montemuro foi possível comprovar com significância estatística o efeito positivo do tabique em algumas 
espécies higrófilas (e.g. Juncus squarrosus) e na reestruturação e alargamento das comunidades hidrófilas 
(e.g. dominadas por Sphagnum spp.). Tais resultados, obtidos em apenas dois anos de tratamento, compro-
vam que esta técnica pode ser rápida e eficaz na recuperação e reestruturação das comunidades vegetais 
presentes [8].

Durante um ano, observou-se na serra de Arga uma redução acentuada do número de plantas de Nardus 
stricta a montante de um tabique nos primeiros metros adjacentes à linha de água, o que está de acordo 
com a ecologia da espécie [5]. Apesar do Nardus stricta preferir solos bem drenados, no estudo análogo 
realizado em Montemuro, que, que considerou dados de dois anos e um maior número de parcelas, a 
análise estatística revelou que a redução da cobertura da espécie a montante do tabique não diferiu sig-
nificativamente da verificada no controlo [8].

A perda de vigor vegetativo do Ulex minor e mesmo a sua exclusão nas zonas mais húmidas, verificada na 
zona de influência dos tabiques, sugere que o restauro da hidrologia pode contribuir para o controlo da es-
pécie, sendo este mais eficaz quando conjugado com cortes múltiplos na Primavera/Verão [8].

Na serra de Arga comprovou-se que os tabiques contribuíram para a melhoria da diversidade e abundância 
de libélulas e libelinhas (Odonata), dado que a montante dessas estruturas o número de espécies e indivíduos 
foi claramente superior ao dos locais não restaurados. Considerando a espécie mais abundante (ninfa-cor- 
-de-fogo, Pyrrhosoma nymphula), o estudo revelou que a profundidade da água é um factor importante para 
determinar as características da comunidade de libélulas [6].  

18



19

 4.4.2 Tarefas preparatórias

Antes de se iniciarem os trabalhos no local, convém efectuar algumas tarefas preparatórias.

1. Delimitar a área de intervenção e cartografar as linhas de água, valas e pequenos sulcos por onde a água 
se escoa.

2. Identificar os pontos críticos com base na análise da informação reunida anteriormente e na topografia 
do terreno.

3. Seleccionar e sinalizar os locais exactos para instalar as estruturas, tirando partido da micro-topografia, 
de modo a potenciar o espalhamento da água e a sua infiltração no terreno. A tarefa deverá ser, preferen-
cialmente, executada quando existir alguma água no terreno que torne perceptível a rede de drenagem.

4. Seleccionar as técnicas mais adequadas e o número de estruturas a instalar, em função das situações 
que se pretendem resolver, da dimensão das valas, dos objectivos e do orçamento disponível, entre outros 
aspectos.

5. Contactar a APA (Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.) no sentido de avaliar a necessidade de remeter 
a essa entidade um pedido de utilização dos recursos hídricos no âmbito da Lei da Água (Lei nº 58/2005, de 
29 de Dezembro).

	 4.4.3	Construção	e	instalação	de	tabiques

É conveniente que a instalação dos tabiques se realize com pouca água na vala, porque facilita a operação, 
permite verificar no local o efeito da estrutura e detectar eventuais fugas a corrigir no momento. A seguir 
descreve-se o procedimento para a construção e instalação de tabiques em madeira (e.g. madeira de co- 
fragem), com algumas notas sobre as adaptações a fazer em função dos materiais a utilizar.

1. Para melhorar a estabilidade e a estanquidade do tabique em madeira, convém que fique encastrado cer-
ca de 15 cm nas margens e, se possível, no fundo da vala. Para tal, deve-se abrir uma cavidade ligeiramente 
superior à espessura das tábuas (+/- 5 cm) desde o topo até à base da vala, através de métodos manuais 
(e.g. picareta).

2. Construir o tabique de madeira antes da sua instalação com base nas medidas da cavidade criada na fase 
anterior, realizando as seguintes tarefas: i) dispor no solo 2 a 3 postes equidistantes e paralelos entre si; ii) 
colocar a tábua basal perpendicularmente aos postes cerca de 10-15 cm acima das suas extremidades, fixan-
do-a aos mesmos com parafusos de madeira ou pregos; iii) repetir a tarefa até se alcançar a altura desejada 
para o tabique, tendo o cuidado de não deixar fissuras na junção das tábuas. Para melhorar a estanquidade 
e o efeito do tabique, sugere-se a utilização de tábuas com entalhes nas extremidades superior e inferior 
que permita uma sobreposição de cerca de 2 cm entre elas; o efeito do entalhe pode aumentar se as tábuas 
forem colocadas conforme se ilustra no nº 2 da Fig.36.

Nota: Os tabiques	em	PVC têm de ser construídos directamente na vala sem qualquer mobilização do solo, 
num local sem pedregosidade, afloramentos rochosos ou raízes que impeçam o enterramento das placas 
directamente nas margens e/ou no leito.

3. Colocar o tabique em madeira na cavidade aberta no ponto 1, com os postes do lado jusante. Encostar 
as extremidades da estrutura que encaixam nas margens do lado jusante e, com uma marreta, bater            
alternadamente nos postes para os enterrar uniformemente no leito até que a tábua basal encoste bem 
no fundo.
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36 - Esquema de construção 
de tabiques em madeira
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37 - Esquema de construção de tabiques em PVC reciclado
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Nota1: Para os tabiques	em	PVC deve-se começar por enterrar o mais possível uma placa numa das mar-
gens, através de batimentos com a marreta na parte das dobras junto ao encaixe; para evitar danificar as 
placas pode-se colocar um pedaço de borracha na zona de batimento. Na extremidade da primeira placa do 
lado da vala, encaixa-se uma segunda que também será enterrada da mesma forma no terreno, devendo 
repetir-se o procedimento até se alcançar a outra margem. Por cada duas a três placas enterra-se um poste 
do lado jusante (na zona de união entre as placas), devendo a fixação entre ambos os materiais ser feito 
através de parafusos de madeira com anilha colocados do lado montante (na placa de PVC). Do lado jusante, 
coloca-se uma tábua na horizontal próxima do topo do tabique (se necessário coloca-se outra a meio) que 
será fixada por parafusos de madeira com anilha do lado montante (na placa de PVC); também se deve fixar, 
do lado jusante, a tábua horizontal aos postes através de parafusos de madeira ou pregos(1). Se necessário, 
podem-se aplicar escoras no lado jusante a pressionar a tábua.
(1) Em alternativa, pode-se começar por fixar a tábua horizontal do lado jusante; posteriormente, a jusante 
da tábua, enterram-se dois a três postes de modo que exerçam pressão sobre esta, fixando-os à mesma 
com pregos ou parafusos de madeira.

Nota2: Os muros de pedra com terra e/ou material vegetal (e.g. arbustos e/ou torrões agregados por raízes 
de plantas herbáceas) devem ser construídos dentro da vala de drenagem, usando materiais existentes no 
local. É conveniente que sejam minimamente estanques para obstruírem a passagem da água, provocando 
o seu espalhamento pelo terreno e/ou a infiltração lateral.

4. Tapar e compactar bem os espaços laterais e basal existentes até ao tabique de madeira, utilizando terra 
misturada, ou não, com pedras e material vegetal, de modo a impedir a passagem de água lateralmente e/ou 
por baixo da estrutura. Para reforçar o tabique, pode-se ainda escorá-lo com postes do lado jusante.

5. Realizar o enrocamento a jusante do tabique em madeira ou em PVC para evitar que a água que o transpõe, 
ao cair, provoque o aprofundamento do leito para além do nível inferior da estrutura e, assim, permita a 
passagem de água pelo fundo.

 4.4.4 Faxinas mortas

As faxinas são formadas por molhos cilíndricos de ramos de árvores/arbustos, parcialmente enterrados hori-
zontalmente no solo e fixados com estacas, podendo ser vivas ou mortas. Para evitar que o material vivo se 
propague vegetativamente (e.g. salgueiros Salix spp.) e interfira com os habitats higrófilos a beneficiar, no 
âmbito do HIGRO optou-se pelas faxinas mortas em duas situações: i) em áreas praticamente planas como 
alternativa aos tabiques; ii) na base das encostas colocadas segundo as curvas de nível, tendo por finalidade 
reduzir os fenómenos erosivos e o aporte de nutrientes resultantes dos incêndios ocorridos a montante 
(estes nutrientes podem contribuir para a degradação/substituição das comunidades vegetais oligotróficas 
típicas dos ambientes higrófilos).

A criação de faxinas mortas compreende, grosso modo, as seguintes fases:

1. colher localmente os ramos mortos ou vivos (neste caso convém deixar passar uns dias até que sequem), 
com diâmetro na base até 3 cm e comprimento ajustado às necessidades no terreno;

2. formar os molhos com cerca de 30 cm de diâmetro, atando-os com arame ou corda de sisal a cada 40-50 cm;

3. abrir um rego no sentido pretendido, com profundidade suficiente para enterrar cerca de 2/3 do diâmetro 
dos molhos;

4. colocar os molhos no rego, fixando-os com estacas enterradas de forma oblíqua;

5. enterrar os molhos parcialmente (até 2/3) com a terra removida na abertura do rego.
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38 - Esquema de construção de faxinas mortas



5 - recuperação de espécies ausentes no urzal-tojal higrófilo

No caso de espécies características dos matos higrófilos estarem muito mal representadas em determinadas 
parcelas, ou mesmo no limiar da extinção a nível regional, poderá ser equacionada a possibilidade de se 
proceder à recuperação das suas populações. Contudo, é conveniente confirmar previamente a presença 
pretérita da(s) espécie(s) na região, utilizar material de reprodução colhido o mais próximo possível do local 
de intervenção e respeitar a distribuição geográfica de subespécies (caso existam). A recuperação deverá 
ser abandonada caso o material de reprodução mais próximo ocorra a grandes distâncias, ou seja, que ultra-
passem claramente a capacidade de dispersão da espécie em causa.

Para a Genista ancistrocarpa em Montemuro (e eventualmente para a Genista anglica no Alvão), o trans-
plante parece configurar um método razoável a adoptar na recuperação de núcleos da espécie, tendo em 
atenção a taxa média de sucesso obtida (57,0%) após 6 meses [3]. Por conseguinte, onde a espécie está 
ausente, propõe-se a criação de pequenos de núcleos populacionais através do seguinte procedimento 
durante o período de repouso vegetativo: i) seleccionar as áreas a recuperar em ambiente higrófilo, vedan-
do-as (e.g. 3 x 3 m) com rede ovelheira (1,0 m ou 1,2 m); ii) colher os exemplares da espécie a transplantar; 
iii) efectuar a plantação por compressão (em furos ou fendas), adoptando um compasso irregular com uma 
distância média entre as plantas de 30 a 50 cm. A vedação pode ser removida quando os núcleos da espécie 
estiverem bem estabelecidos e as plantas com bom vigor vegetativo.

No caso da Erica tetralix e da Erica ciliaris, o método que produziu melhores resultados em Montemuro (5,7 
núcleos/m2 em 50% das parcelas para a primeira espécie e 16,7 núcleos/m2 em 75% das parcelas para a segun-
da) foi o espalhamento de solo colhido em populações próximas já existentes [3] e [8]. Assim, nas áreas 
onde as espécies já não existem, propõe-se a criação de pequenos de núcleos populacionais (um a dois por 
área húmida) das espécies através do seguinte procedimento a realizar durante o Inverno/Primavera (até 
meados de Maio): i) seleccionar as áreas a recuperar em ambiente higrófilo, vedando-as (e.g. 3 x 3 m) com 
rede ovelheira ( 1,0 m ou 1,2 m); ii) fazer a colheita de solo debaixo de plantas das espécies pretendidas para 
garantir que este contém sementes, em áreas próximas ao local a recuperar; iii) na área a recuperar, proceder 
à exposição de solo por decapagem dos 4 a 5 cm superficiais num quadrado de 1 x 1 m (Fig.39); iv) espalhar 
uniformemente a terra com sementes sobre a superfície decapada, compactando-a suficientemente para 
que fique unida ao solo exposto e não flutue em caso de cheia. A vedação pode ser removida quando os nú-
cleos da espécie estiverem bem estabelecidos e as plantas com bom vigor vegetativo.
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40. Regeneração de Erica ciliaris

39. Solo exposto por decapagem.
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