Esquemas de
monitorização das acções
de remoção de exóticas e
de produção e plantação
de espécies nativas
Relatório da acção F5 do
projecto LIFE Priolo

SOCIEDADE PORTUGUESA PARA O ESTUDO DAS AVES
Outubro 2008

Trabalhar para o estudo e conservação das aves e seus habitats, promovendo um
desenvolvimento que garanta a viabilidade do património natural para usufruto das
gerações futuras.
A SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves é uma organização não
governamental de ambiente que trabalha para a conservação das aves e dos seus
habitats em Portugal. Como associação sem fins lucrativos, depende do apoio dos sócios
e de diversas entidades para concretizar as suas acções. Faz parte de uma rede mundial
de organizações de ambiente, a BirdLife International, que actua em mais de 100 países e
tem como objectivo a preservação da diversidade biológica através da conservação das
aves, dos seus habitats e da promoção do uso sustentável dos recursos naturais.

O Projecto LIFE/Priolo “Recuperação do habitat do Priolo na ZPE Pico da
Vara/ribeira do Guilherme” .
O Projecto LIFE/Priolo é uma parceria da SPEA com a Câmara Municipal do Nordeste, o
Centro de Conservação e Protecção do Ambiente da Universidade dos Açores (CCPA), a
Direcção Regional dos Recursos Florestais (DRRF), a Secretaria Regional do Ambiente e
do Mar (SRAM) e a Royal Society for the Protection of Birds (RSPB).

Esquemas de monitorização das acções de remoção de exóticas e de
produção e plantação de espécies nativas. Relatório da acção F5 do
Projecto LIFE Priolo
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, 2008
Direcção:

Luís Costa

Coordenação do projecto:

Joaquim Teodósio

Citação: Ceia, R. & C. Silva 2008 Esquemas de monitorização das acções de remoção de
exóticas e de produção e plantação de espécies nativas. Relatório da acção F5 do Projecto
LIFE Priolo. Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, Lisboa.

2

Esquemas de monitorização das acções de remoção de exóticas e de produção e plantação de espécies
nativas. Relatório da acção F5 do Projecto LIFE Priolo

Acrónimos
CCPA: Centro de Conservação e Protecção do Ambiente da Universidade dos
Açores
DAP:

Diâmetro à Altura do Peito (h=1,3 m)

DRRF: Direcção Regional dos Recursos Florestais
ISTA:

International Seed Testing Association

RSPB: Royal Society for the Protection of Birds
SFN:

Serviço Florestal do Nordeste

SPEA: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
UAc:

Universidade dos Açores

VMA:

Valores Máximos Admissíveis

ZPE:

Zona de Protecção Especial (no âmbito da Directiva 79/409/CEE –
Directiva Aves)
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RESUMO
Este relatório tem como propósito a apresentação dos resultados e conclusões dos
“Esquemas de monitorização das acções de remoção de exóticas de produção e
plantação de espécies nativas”, tarefa referente à Acção F5 do Projecto LIFE Priolo.
A monitorização das acções de intervenção no terreno é fundamental para que estas
atinjam o sucesso desejado. Os protocolos estabelecidos no início do Projecto LIFE
Priolo compreendiam um programa de monitorização que actuava em três fases:
monitorização da produção de plantas nativas, monitorização da remoção de espécies
exóticas e monitorização da plantação de espécies nativas. A estes esquemas
integrados de avaliação do sucesso das medidas de intervenção foram adicionados
dois outros estudos de monitorização, monitorização da frutificação de Azevinho e
monitorização de cursos de água e solo, de modo a conseguir uma avaliação mais
abrangente do impacto destas medidas no terreno.
Quer a monitorização da produção quer da plantação de espécies nativas revelaram
resultados tranquilizadores face à demanda de plantas para acções de plantação e
posterior estabelecimento das mesmas no local. Já as acções de remoção de
espécies exóticas demonstram que existe uma boa recuperação das espécies nativas
do habitat, no entanto esta pode ser acompanhada pela reinvasão das principais
espécies exóticas.
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INTRODUÇÃO
A Zona de Protecção Especial do Pico da Vara / Ribeira do Guilherme situa-se numa
das áreas mais ricas e interessantes dos Açores porque alberga diversas comunidades
faunísticas e florísticas de elevado interesse de conservação, bem como um conjunto
de habitats prioritários que são considerados pela Directiva Habitats (92/43/CEE),
como habitats a preservar e a conservar (exemplo: os Matos Macaronésicos
Endémicos, Florestas Macaronésicas de Juniperus sp. e Laurissilvas Macaronésicas).
Com o objectivo de promover a conservação de um dos valores faunísticos único e
mais importante desta região, o Priolo, encontra-se em execução um dos mais
inovadores projectos de conservação de natureza de Portugal, o Projecto LIFE Priolo
“Recuperação do habitat do Priolo na ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme” – LIFE
NAT/P/000013. Com este, pressupõem-se o estabelecimento de medidas de
conservação do habitat do Priolo (Pyrrhula murina) com o objectivo não só de
promover a espécie mas também a recuperação dos habitats de Laurissilva, que ao
longo do último século têm sofrido fortes alterações, quer por mudança do uso do
solo, resultado da acção do homem, quer pela invasão das áreas naturais por
espécies exóticas extremamente agressivas que são uma grave ameaça ao equilíbrio
ecológico deste habitat.
A monitorização das acções de intervenção no terreno constitui por si uma acção do
projecto, quer pela sua contribuição para a boa prossecução das actividades quer
pelo elevado consumo de recursos humanos e logísticos. Esta monitorização das
actividades de intervenção no habitat pensou-se desde logo que teria de ser realizada
de forma contínua ao longo de todo o projecto, conforme exigido pela situação de
ameaça em que o Priolo se encontra. As alterações no habitat pretendem-se em larga
escala pelo que o seu impacte sobre o ecossistema também será elevado. A
monitorização contínua de todas as acções desempenha um papel fundamental para
assegurar que os objectivos são alcançados de acordo com a calendarização e os
objectivos propostos.
Os esquemas de monitorização foram alvo de discussão, como resultado das
experiências desenvolvidas durante o 1º ano de projecto, tendo sido elaborados
protocolos para as diferentes situações sujeitas a monitorização no seguimento das
conclusões resultantes da 2ª reunião da Comissão Científica do projecto (Acção F3).
Alguns protocolos preliminares tinham entretanto sido elaborados pelos parceiros
CCPA e SFN/DRRF nomeadamente:
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“Recuperação de Prunus lusitanica ssp azoricaI - Um Endemismo Açoriano em
Extinção” (CCPA)



“Produção e Plantação de Vaccinium cylindraceum Smith – Um Endemismo
Açoriano” (CCPA)



“Recuperação das Comunidades Vegetais e Repovoamentos com Espécies
Nativas” (CCPA)



“Interacção dos Protocolos de Plantação das Espécies Nativas com o Controlo
da Erosão do Solo na ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme” (CCPA)



“Propagação das Espécies Lenhosas Endémicas dos Açores” (SFN)
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ACÇÃO F5

2.1.

DENOMINAÇÃO DA ACÇÃO F5
“Esquemas de monitorização das acções de remoção de exóticas e de produção e
plantação de espécies nativas” (Acção F5 do Projecto LIFE “Recuperação do habitat
do Priolo na ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme” cuja concretização é da
responsabilidade da SPEA).

2.2.

DESCRIÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUA NECESSIDADE
A complexidade e dificuldade da intervenção no habitat realizada durante o projecto
implicam que ocorra uma monitorização constante dos resultados de cada acção,
reforçada pelo facto de existir uma forte dependência entre as várias acções previstas
no projecto. As alterações no habitat pretendem-se em larga escala pelo que o seu
impacto sobre o ecossistema também será elevado. A monitorização contínua de
todas as acções é fundamental para assegurar que os objectivos são alcançados de
acordo com a calendarização e os objectivos propostos. Esta acção articula-se com
as acções D1 a D9 e está associada directa ou indirectamente às principais ameaças
detectadas para o Priolo na área de intervenção do Projecto LIFE Priolo:


Invasão de plantas exóticas que causam a redução do habitat disponível para o
Priolo (Ameaça 1);



Ausência de alimento no fim do Inverno e início da Primavera (Ameaça 2);



Ausência de alimento no Verão (Ameaça 3);



Ausência de um plano da gestão da ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme
(Ameaça 5);



Desarticulação entre as medidas de protecção do Priolo e seu habitat e as
restantes políticas sectoriais com impacto na ZPE Pico da Vara / Ribeira do
Guilherme (Ameaça 6).

Os resultados da monitorização foram apresentados nas reuniões trimestrais da
Comissão Executiva, sendo elaborado um documento anual global para cada reunião
da Comissão Consultiva.
A monitorização das acções de recuperação do habitat incluiu 3 fases distintas:
Fase 1 – Monitorização da produção de plantas nativas;
Fase 2 – Monitorização da remoção de espécies exóticas;
Fase 3 – Monitorização da plantação de espécies nativas.

7

Esquemas de monitorização das acções de remoção de exóticas e de produção e plantação de espécies
nativas. Relatório da acção F5 do Projecto LIFE Priolo

3

ESQUEMAS DE MONITORIZAÇÃO DAS ACÇÕES DE REMOÇÃO DE EXÓTICAS
E DE PRODUÇÃO E PLANTAÇÃO DE ESPÉCIES NATIVAS

3.1.

FASE 1 – MONITORIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PLANTAS NATIVAS

3.1.1. INTRODUÇÃO
Esta é uma acção fundamental para o sucesso da recuperação do habitat, sendo
importante para avaliar as necessidades de plantação nas áreas limpas de exóticas e
definir os objectivos de produção. A produção deve ser monitorizada de modo a
assegurar que esses objectivos se cumprem e as necessidades de plantação são
correspondidas. O programa de monitorização da produção de plantas nativas foi
definido pelo coordenador do projecto e respectivos assistentes de projecto, em
colaboração com os técnicos do Centro de Conservação e Protecção do Ambiente
(CCPA), dos Serviços Florestais do Nordeste (SFN) bem como da restante Comissão
Consultiva do projecto. Os resultados de produção foram avaliados periodicamente
nas reuniões da Comissão Executiva.
3.1.2. METODOLOGIA
A monitorização da produção de plantas nativas decorreu tanto ao nível da produção
de espécies lenhosas nativas pelos SFN, como ao nível da produção de plantas
herbáceas nativas pelo CCPA.
No que diz respeito à produção de espécies lenhosas nativas pelos SFN, foi efectuada
em 2005 uma avaliação da faculdade germinativa das espécies Ilex azorica, Prunus
azorica e Vaccinium cylindraceum. Este estudo teve por base a sementeira em viveiro
de 1031, 145 e 8750 sementes de Ilex azorica, Prunus azorica e Vaccinium
cylindraceum, respectivamente, e avaliação do número de plantas germinadas para
cada uma das espécies.
No que se refere à produção de plantas herbáceas nativas pelo CCPA, foram
efectuados vários ensaios de germinação com as espécies Leontodon filii e Luzula
purpureosplendens entre 2005-07. Foram também desenvolvidos ensaios com
Vaccinium cylindraceum utilizando sementes do Banco de Germoplasma do
Departamento de Biologia da UAc, que se trata de uma espécie lenhosa nativa. As
sementes de Leontodon filii e Luzula purpureosplendens provieram quer de recolha na
Serra da Tronqueira pela equipa do Projecto LIFE Priolo, quer do Banco de
Germoplasma do Departamento de Biologia da UAc, sendo que para cada lote de
sementes foram realizados um ou mais ensaios. Esses ensaios consistiam na
realização de 4 repetições de 100 sementes e decorreram em câmaras climatizadas,
com controlo automático de temperatura (precisão de 1ºC) e iluminação fornecida por
6 lâmpadas fluorescentes, segundo as normas do ISTA (2004).
3.1.3. RESULTADOS
Na sequência da sementeira de Ilex azorica, Prunus azorica e Vaccinium cylindraceum
nos viveiros dos SFN, foram auferidas taxas de germinação de 16,0%, 52,4% e 8%
para cada uma das espécies, respectivamente (Tabela1).
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Tabela 1. Dados de germinação obtidos pelos SFN referentes à sementeira de espécies lenhosas nativas.
Espécie

Nº sementes/m

2

Nº de plantas/m

2

Germinação

Ilex azorica

1031

165

16,0 %

Prunus azorica

145

76

52,4 %

Vaccinium cylindraceum

8750

700

8,0 %

Os dados obtidos pelo CCPA para a germinação de plantas herbáceas nativas revela
que estas espécies apresentam taxas de germinação superiores às espécies lenhosas
(Tabela 2).
Tabela 2. Dados de germinação obtidos pelo CCPA referentes à sementeira de vários lotes de espécies nativas,
com distintos tempos de conservação.
Espécie

Ensaios

Tempo de
conservação
(meses)

Temperatura

Fotoperíodo

Germinação

Luzula
purpureosplendens

3

2

10-20ºC

8h

70,8 %

Luzula
purpureosplendens

5

14

10-20ºC

8h

86,2 %

Leontodon filii

1

2

20º C

8h

52,3 %

Leontodon filii *

7

14

20º C

8h

31,8 %

Leontodon filii

6

84

20º C

8h

91,0 %

Vaccinium
cylindraceum

8

-

15º C

8h

58,5 %

* O modo de conservação inadequado deste lote permitiu o desenvolvimento de fungos.

Verificou-se que houve também uma maior taxa de germinação de Vaccinium
cylindraceum em câmara climatizada, com controlo de temperatura e fotoperíodo, em
relação à obtida pelos SFN nos seus viveiros no Nordeste.
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a)

b)
Figura 1. Tabuleiros de enraizamento com Luzula purpureoplendens (a) e Leontodon filii (b).

3.1.4. CONCLUSÃO
Das espécies lenhosas nativas avaliadas nos viveiros dos SFN observou-se uma
elevada taxa de germinação para Prunus azorica, sendo que a taxa de germinação de
Vaccinium cylindraceum é reduzida. Esta mesma espécie, quando germinada em
câmara climatizada no CCPA, apresenta uma taxa de germinação sete vezes superior.
Este facto pode estar relacionado também com o local de proveniência das sementes
e/ou com o tempo de conservação das mesmas.
Verificou-se que o tempo de conservação das sementes de Leontodon filii, em sílica e
à temperatura ambiente, não leva à perda de capacidade germinativa, tendo mantido
elevadas taxas de germinação após sete anos (84 meses) em conservação, sendo por
isso uma espécie passível de conservação no Banco de Sementes.
Relativamente aos ensaios de germinação de Luzula purpureosplendens, não foi
encontrada qualquer referência bibliográfica relativa às condições de germinação da
espécie. As sementes não apresentaram dormência e as taxas de germinação obtidas
foram
superiores
a
outras
espécies
do
mesmo
género
(http://tomclothier.hort.net/page03.html#1). Com base no número de ensaios que
podem decorrer em simultâneo no modelo de câmara climatizada, a duração de cada
ensaio e as taxas de germinação da espécie, foi realizada uma estimativa da
capacidade de produção em laboratório. Este número ronda as 20.000 plantas/ano,
utilizando uma câmara passível de receber 10 ensaios de 2 em 2 meses.
Vaccinium cylindraceum, em comparação com as duas espécies herbáceas anteriores,
possui uma taxa de germinação menor, um maior período de duração de ensaio,
rápida perda de viabilidade das sementes (à temperatura ambiente) e limitação do
tempo de conservação das sementes até 2 meses em frio. Estes factos levam a
apontar um método misto de germinação de sementes seguido de micropropagação
para aumentar a capacidade de produção. Assim, numa câmara com 10 ensaios,
4000 sementes (obtidas a partir de 200g de frutos) e produção de 2000 plantas, é
possível obter ao final de três repicagens in vitro e nove meses de germinação,
180.000 plantas para aclimatização.
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3.2.

FASE 2 – MONITORIZAÇÃO DA REMOÇÃO DE ESPÉCIES EXÓTICAS

3.2.1. INTRODUÇÃO
A remoção das principais espécies exóticas na área de intervenção do Projecto LIFE
Priolo (Hedychium gardneranum e Clethra arborea) exige conhecimentos técnicocientíficos relevantes, exigência acrescida pela utilização de métodos de remoção
química. O impacto destes métodos no terreno merece particular acompanhamento.
Os objectivos a atingir assim como o esquema de monitorização de impacto potencial
sobre o Priolo foram avaliados de forma contínua ao longo de todo o processo. Na
definição do programa de monitorização da remoção de espécies exóticas foi
preponderante, para além do contributo de Comissão Consultiva do projecto, a
consultoria da empresa Wildlife Management International, dentro do contributo na
acção D2 do projectol.

3.2.2. METODOLOGIA
Com a finalidade de promover a monitorização das acções de gestão de habitat foram
levados a cabo dois tipos de acções.
Tendo por objectivo a caracterização florística e a monitorização da mesma após as
acções de remoção de exóticas, de modo a acompanhar a evolução do habitat face
às acções de intervenção, foram definidas 86 parcelas de monitorização de 2x2 m. O
estabelecimento no terreno destas parcelas foi feito aleatoriamente dentro da área de
floresta laurissilva sujeita a intervenção, sendo que 15 delas foram instaladas nas áreas
de floresta laurissilva do Pico Bartolomeu e da Malhada, de modo a servirem de
controlo para o estudo caso todas as parcelas dentro da área sujeita a intervenção
fossem intervencionadas. O número de parcelas 2x2 m, monitorizadas anualmente em
função do número de anos decorridos entre a remoção de exóticas e a monitorização,
está explicado na Tabela 3.
Tabela 3. Número de parcelas 2x2m monitorizadas anualmente em função do número de anos decorridos entre
a remoção de exóticas nessas parcelas e a monitorização.
Anos decorridos entre a intervenção e a monitorização
0

1

2

3

2005

86

-

-

-

2006

59

27

-

-

2007

36

23

27

-

2008

28

8

23

27

Total

209

58

50

27

Nestas parcelas de amostragem de 2x2 m foi contado o número de indivíduos
presente de qualquer espécie vegetal (nativas lenhosas, principais exóticas, fetos e
herbáceas). No caso das espécies nativas lenhosas e das principais exóticas, as
contagens eram discriminadas obedecendo a quatro classes de tamanho
(Regeneration h<5 cm, Seedling 5 cm<h<150 cm, Sapling h>150 cm & DAP<5 cm,
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Tree h>150 cm & DAP>5 cm) e uma classe Resprouted para plantas que haviam
rebrotado. No caso dos fetos as contagens correspondiam ao número de frondes de
cada espécie. No caso das espécies herbáceas, como algumas vezes era impossível
determinar o número de indivíduos presentes o seu número aproximado era estimado
tendo por base a área da parcela ocupada por essas espécies.
Com o propósito de avaliar a eficácia da remoção das espécies exóticas e os efeitos
desta remoção nas espécies nativas lenhosas foram instaladas 29 parcelas de 10x10
metros (15 intervencionados e 14 não intervencionados) em manchas de floresta
laurissilva e em derrocadas.
Tabela 4. Tabela resumo por anos das principais alterações nas acções de monitorização do projecto LIFE
Priolo
Ano
2005

Tarefas
20 Parcelas 10x10m instalados e inventariados
Perderam-se os dados devido a problemas informáticos
13 Parcelas monitorizadas das 20 parcelas
11 Parcelas instaladas e inventariadas a baixas altitudes

2006

Mudança de Observador
Análise preliminar dos dados
Mudança de metodologia de análise
Mudança de Base de Dados

Desde de 2005 tem-se tentado estabelecer um protocolo de monitorização mas
alguns factores, nomeadamente de coordenação de trabalhos de campo, a sua
compatibilização com trabalhos de monitorização e a mudança de observador,
limitaram uma correcta avaliação da acção de controlo químico. A monitorização com
a nova metodologia foi efectuada em 2006, 2007 e 2008 em 6 novas parcelas de
monitorização. Em 2008, uma das parcelas sofreu danos e retirou-se do processo de
amostragem devido à destruição de um dos fios que delimitava o perímetro da parcela
e ficou danificado.
Nas restantes 5 parcelas de amostragem de 10x10 m foi contado o número de
indivíduos pertencentes a espécies lenhosas nativas e às principais exóticas. No caso
das espécies nativas lenhosas as contagens apenas eram efectuadas para as duas
classes de tamanho superiores (Sapling h>150 cm & DAP<5 cm, Tree h>150 cm &
DAP>5 cm), enquanto que para as principais espécies exóticas eram tidas em conta
quatro classes de tamanho definidas (Regeneration h<5 cm, Seedling 5 cm<h<150
cm, Sapling h>150 cm & DAP<5 cm, Tree h>150 cm & DAP>5 cm). Foram também
marcadas, sempre que presentes, 10 indivíduos de Clethra arborea pertencentes à
classe Tree e outros 10 indivíduos pertencentes à classe Sapling. Nestes indivíduos
era medido o perímetro basal (h=20 cm), altura e estado fitossanitário de modo a
avaliar a eficácia do herbicida na sua remoção.
Quer para as parcelas de 2x2 m quer para as de 10x10 m a distribuição aleatória das
parcelas de monitorização no terreno foi implementada com o auxílio de um SIG do
local. Assim sendo, foi criada uma rede de pontos aleatórios a partir de um buffer de
50 m em torno dos trilhos dentro da área de intervenção, de modo a minimizar as
difíceis condições de acesso a estas áreas, aquando da instalação e monitorização
das parcelas (Figura 2).

12

Esquemas de monitorização das acções de remoção de exóticas e de produção e plantação de espécies
nativas. Relatório da acção F5 do Projecto LIFE Priolo

Figura 2. Parcela de monitorização (à esquerda) e acesso às parcelas de monitorização (à direita).

Na Figura 3 estão assinaladas as localizações das parcelas de amostragem (2x2 m e
10x10 m) instaladas no âmbito do estudo de monitorização das acções de remoção
de espécies exóticas.

Figura 3. Localização das parcelas de monitorização 2x2 m e 10x10 m instaladas no âmbito das acções de
monitorização da remoção de espécies exóticas.

3.2.3. RESULTADOS
De modo a permitir uma melhor compreensão da caracterização florística antes da
remoção das exóticas e da evolução do habitat após esta intervenção decorrer, a
exposição dos resultados da análise dos dados alusivos à monitorização das parcelas
13
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2x2 m entre 2005-08 é feita em quatro partes separadas: plantas lenhosas nativas,
principais espécies exóticas, fetos e plantas herbáceas.
Os gráficos obtidos derivam da análise conjunta do número de indivíduos
contabilizados em todas as parcelas de monitorização no mesmo estado de
intervenção, ou seja, todas as parcelas não intervencionadas (n=209), todas as
parcelas intervencionadas há um ano (n=58), todas as parcelas intervencionadas há
dois anos (n=50) e todas as parcelas intervencionadas há três anos (n=27).
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2

Figura 4. Densidades (nº de plantas/m ) obtidas para as várias espécies nativas lenhosas, discriminadas por
classes de monitorização (Regeneration, Seedling, Sapling, Tree e Resprouted) tendo em conta os anos
decorridos após a remoção de exóticas. Ter em atenção o facto do eixo vertical não obedecer sempre à mesma
escala em todas os gráficos.
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Ao analisar os gráficos de densidade das várias espécies nativas lenhosas (Figura 4)
verifica-se que a maioria destas espécies (Erica azorica, Ilex azorica, Juniperus
brevifolia, Laurus azorica e Viburnum trileasei) está presente em maiores densidades
nas parcelas intervencionadas, aumentando a densidade sucessivamente nas parcelas
onde a remoção de exóticas ocorreu há mais tempo. A única excepção foi Viburnum
trileasei, cuja densidade obtida foi menor nas parcelas intervencionadas há três anos,
grande parte devido a uma redução das classes de menor tamanho (Regeneration e
Seedling).
As espécies Vaccinium cylindraceum e Myrsine retusa apresentam um padrão distinto
do obtido para a maioria das espécies lenhosas nativas. A densidade destas duas
espécies é significativamente maior nas parcelas não intervencionadas que nas
parcelas onde ocorreu a remoção de exóticas, apresentando nestas últimas parcelas
valores de densidade idênticos independentemente do ano em que ocorreu a
intervenção.
Não foram detectados indivíduos tanto de Frangula azorica como de Prunus azorica
três anos após a intervenção. Isto deve-se ao facto de estas duas espécies existirem
no terreno em densidades bastante reduzidas o que faz com que não tenham estado
presentes em nenhuma das 27 parcelas de amostragem que foram amostradas três
anos após a sua limpeza em 2005, não estando por isso relacionado com o processo
de intervenção.
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2

Figura 5. Densidades (nº de plantas/m ) obtidas para as principais espécies exóticas, discriminadas por classes
de monitorização (Regeneration, Seedling, Sapling, Tree e Resprouted) tendo em conta os anos decorridos após
a remoção de exóticas. Ter em atenção o facto do eixo vertical não obedecer sempre à mesma escala em
todas os gráficos.

Ao analisar os gráficos de densidade das principais espécies exóticas (Figura 5)
verifica-se que existe uma densidade significativamente menor de Clethra arborea e de
Hedychium gardneranum nas parcelas monitorizadas após as acções de intervenção.
No entanto, as classes de menor tamanho (Regeneration e Seedling) nunca
desaparecem por completo e nas parcelas monitorizadas três anos após a intervenção
verifica-se um aumento da densidade de indivíduos Resprouted. Nos casos
observados para Cryptomeria japonica e Pittosporum undulatum, as densidades
registadas no terreno foram muito reduzidas, daí que não exista um padrão evidente
da sua remoção após a intervenção. Verifica-se no entanto, um decréscimo da
densidade das classes de maior tamanho (Sapling e Tree) nas parcelas
intervencionadas.
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2

Figura 6. Densidades (nº de frondes/m ) obtidas para as espécies de fetos tendo em conta os anos decorridos
após a remoção de exóticas.

Ao analisar o gráfico com as densidades obtidas nas parcelas 2x2 m para as espécies
de fetos detectadas (Figura 6) verifica-se a densidade geral de fetos é superior nas
parcelas que foram intervencionadas hà mais tempo. As espécies que apresentam um
maior desenvolvimento nessas parcelas onde ocorreu a remoção de espécies exóticas
são Blechnum spicant, Dryopteris azorica, Selaginella kraussiana e Athyrium filixfemina.
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2

Figura 7. Densidades (nº de plantas/m ) obtidas para as espécies herbáceas tendo em conta os anos decorridos
após a remoção de exóticas.

Ao analisar o gráfico com as densidades obtidas nas parcelas 2x2 m para as espécies
herbáceas detectadas (Figura 7) verificamos que existe uma menor densidade destas
espécies nas parcelas avaliadas um ano após a intervenção, no entanto, aquando da
monitorização da parcelas dois e três anos após a remoção das exóticas os valor total
de densidade de espécies herbáceas supera os obtidos nas parcelas não
intervencionadas. Uma espécie que ocorre progressivamente em maiores densidades
após a remoção das exóticas é Lysimachia azorica, enquanto que Calluna vulgaris
aparenta ter a relação inversa. Parte deste maior valor de densidade de Calluna
vulgaris nas parcelas não intervencionadas pode ser explicado pelo facto de esta
espécie existir em densidades elevadas na zona do Pico Bartolomeu, onde foram
instaladas 10 das parcelas de controlo e onde não ocorreu remoção de exóticas.
No que se refere às parcelas de monitorização de 10x10 m apresentam-se os dados
apurados em 2007. Estes dados demonstram que a pressão provocada pelas
espécies invasoras varia na razão de 3:1 (em média, 6,40 plantas/m2 de exótica para
2,15 de plantas nativas/m2).
Das espécies nativas, aquela que regista a maior densidade média é o Louro L. azorica
(0,40 plantas/m2), seguido da Urze E. azorica (0,19 plantas/m2) e do Folhado V. trileasei
(0,18 plantas/m2). As espécies nativas com menor densidade foram o Sanguinho F.
azorica (0,01 plantas/m2) e o Cedro-do-mato J. brevifolia (0,05 plantas/m2). Nestas
contagens não foram incluídas as densidades de Seedling. Foram contabilizadas as
espécies com classes dendrométricas susceptíveis de produzir alimento para o Priolo
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(Tree e Sapling). Dessas espécies, as mais importantes são I. azorica e V.
cylindraceum.
Com os métodos desenvolvidos através da Acção D2 e aplicados nas Acções D3 e
D4, a densidade de plantas nativas sofreu uma redução de 1% e as espécies que
sofreram maiores perdas devido ao controlo químico são: Myrsine retusa (23%), Erica
azorica (22%) e Ilex azorica (6%) (Tabela 5).
Tabela 5. Dados de mortalidade de espécies de plantas nativas devido ao controlo de exóticas.
Espécie
Erica azorica
Frangula azorica
Ilex azorica
Juniperus brevifolia
Laurus azorica
Myrsine retusa
Vaccinium cylindraceum
Viburnum trileasei

Dens.de Inventariação (100m2)
111
4
64
30
238
62
82
108

Dens. de Monitorização (100m2)
87
2
60
32
261
48
91
117

Sobrevivência
78%
50%
94%
107%
110%
77%
111%
108%

Mortalidade
22%
50%
6%
-7%
-10%
23%
-11%
-8%

Em termos gerais houve uma redução de 1% de espécies nativas e 97% de espécies
exóticas.
2

Das espécies exóticas, as mais dominantes em densidade (plantas/m ) são,
respectivamente a Cletra e a Conteira. O controlo químico adoptado demonstra uma
redução de 98% na densidade de Hedychium gardnerianum e uma eficácia de
controlo de Clethra arborea de 89% (referente à mortalidade das árvores – Tabela 6)
com uma redução de densidade de 97%.
Tabela 6. Eficácia do controlo em Clethra arborea.
Parcelas
40
41
42
43
44
45
Total

Percentagem de Mortalidade após controlo químico
Inventariação (n.º árvores vivas)
Monitorização (n.º árvores vivas)
15
0
18
0
12
1
13
0
19
3
17
6
94
10

Mortalidade
100%
100%
92%
100%
84%
65%
89%

Em 2008, devido à perda de uma das parcelas de amostragem, determinaram-se os
novos valores de densidade para uma amostra de 5 parcelas para a primeira
monitorização (após o controlo) e o seu acompanhamento (2ª monitorização ano a
seguir há primeira – Tabela 7).
2

Tabela 7. Densidade de exóticas mas parcelas 40-44 (plantas/100 m )
Espécie Inventariação 1ª Monitorização 2ª Monitorização Red Início -> 1ª Red 1ª -> 2ª
Cletra
263,80
7,40
31,00
97%
88%
Conteira
816,40
18,20
7,75
98%
99%
Incenso
1,00
0,00
0,40
100%
60%
Criptoméria
0,80
0,00
1,00
100%
-25%
Total
1082,00
25,60
40,15
98%
96%
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Em termos totais, houve uma redução de 98% de exóticas após o controlo químico e
um ano a seguir verificou-se uma diminuição da mortalidade em 2% (98% para 96 %).
As espécies que diminuem a taxa de mortalidade após a limpeza e controlo químico
são a Cletra, o Incenso e a Criptoméria. Considerando apenas as espécies com
valores de amostragem mais significativos (Cletra e Conteira) a Cletra é a única que
apresenta diminuição de mortalidade. Ao observarmos a Tabela 8, podemos verificar
que dois anos após o controlo químico há um aumento de 12% da densidade de
Cletra em que são plantas provenientes de regeneração natural (Classes Regeneration
e Seedling) e rebentamento de árvores tratadas (propagação vegetativa). Para as
restantes espécies exóticas, a tendência de ocorrência de regeneração natural é
semelhante.
2

Tabela 8. Densidade de cletra por classe dendrométrica (plantas/100 m )
Classe
Inventariação 1ª Monitorização 2ª Monitorização
Regeneração
45,20
1,20
12,80
Seedling
127,4
2
11
Sapling
83,00
4,00
3,40
Tree
7,20
0,20
0,00
P. Veget.
1,00
0,00
3,80
Total
263,80
7,40
31,00

3.2.4. CONCLUSÃO
Regra geral, a componente vegetal nativa do habitat de floresta laurissilva recupera
favoravelmente após a remoção das espécies exóticas, sendo de notar que o controlo
químico é efectuado nas exóticas planta a planta de forma aminimizar os efeitos nas
plantas nativas. Tanto as espécies nativas lenhosas com os fetos ocorrem em maiores
densidades após as acções de intervenção neste habitat. Já as espécies herbáceas
sofrem uma diminuição de densidade aquando da intervenção, provocada pelo
pisoteio da equipa de intervenção no terreno, no entanto recuperam favoravelmente já
no segundo ano após essa intervenção. Uma espécie que responde bastante bem à
remoção das exóticas é Lysimachia azorica, cuja densidade aumenta para mais do
dobro nos locais três anos após a remoção das exóticas em relação aos locais
invadidos. É também provavelmente devido ao pisoteio humano que duas das
espécies nativas lenhosas, Myrsine retusa e Vaccinium cylindraceum, sofrem uma
diminuição da sua densidade, nomeadamente nas classes de tamanho inferiores. Em
futuras acções de gestão de habitat estas duas espécies devem ser tidas em conta de
modo a que a sua recuperação seja favorecida. No que respeita às principais espécies
exóticas verificou-se que as classes de maior tamanho, que são aquelas susceptíveis
de enriquecer o banco de sementes no solo através da produção de semente, sofrem
um decréscimo acentuado. Apesar disso, a remoção completa destas espécies não é
possível apenas com uma intervenção, uma vez que permanecem (ou germinam) com
alguma frequência indivíduos das classes de menor tamanho. É por isso necessário
continuar os trabalhos desenvolvidos até agora, porque ao abrir espaço para permitir o
desenvolvimento das espécies nativas podemos estamos a criar também algumas
condições de reinvasão das espécies exóticas.
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3.3.

FASE 3 – MONITORIZAÇÃO DA PLANTAÇÃO DE ESPÉCIES NATIVAS

3.3.1. INTRODUÇÃO
A plantação com sucesso das plantas nativas constitui o principal objectivo último do
projecto. A monitorização do seu sucesso nas diferentes áreas de intervenção foi
sujeita à definição de um esquema de monitorização específico, ao longo de todo o
projecto. O programa de monitorização da plantação de espécies nativas foi definido
pelo coordenador do projecto e respectivos assistentes de projecto, em colaboração
com a restante Comissão Consultiva do projecto, com o objectivo de obter uma taxa
anual de mortalidade para as várias espécies baseada nos indivíduos plantados.
3.3.2. METODOLOGIA
Na época de plantação de 2004/2005 foram marcados, após a sua plantação, 90
indivíduos de Ilex azorica e 41 indivíduos de Prunus azorica. Em 2005/2006 foram
amostradas as seguintes espécies: Juniperus brevifolia (48 indivíduos), Vaccinium
cylindraceum (100 indivíduos), Ilex azorica (100 indivíduos), Prunus azorica (100
indivíduos) e Erica azorica (50 indivíduos). Nestas duas épocas as plantas marcadas
foram plantadas em várias áreas distintas ao longo das orlas da Estrada da Tronqueira,
derrocadas e nos arredores do Miradouro da Tronqueira. O sucesso de plantação das
plantas marcadas nestas duas épocas foi avaliado em 2007.
Na época de plantação de 2006/2007, decidiu-se efectuar também a marcação de
indivíduos plantados no decorrer na Acção C2 do Projecto LIFE Priolo, “Corte de
Criptoméria nas zonas de floresta degradada nas áreas tampão adjacentes ao
projecto”. Aqui pretendeu-se também testar o possível efeito da plantação em áreas
onde ocorreu o controlo de exóticas com herbicida e em áreas onde este controlo
ocorreu sem recurso a herbicida. Assim sendo, foram marcados 100 indivíduos de
cada espécie (Juniperus brevifolia, Ilex azorica, Vaccinium cylindraceum, Prunus
azorica, Erica azorica), onde 50 indivíduos foram plantados na zona onde existiu
aplicação de herbicida e os restantes 50 indivíduos na zona onde esta aplicação não
ocorreu. O sucesso de plantação das plantas marcadas nesta época foi avaliado em
2008.
3.3.3. RESULTADOS
A análise dos dados recolhidos acerca do sucesso de plantação permitiram-nos aferir
taxas de mortalidade para as várias espécies (Tabela 9).
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Tabela 9. Taxas de mortalidade para as várias espécies obtidas por intermédio da marcação de diferentes
indivíduos no decorrer das várias épocas de plantação (2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007).
Nº de indivíduos marcados

Mortalidade

Ilex azorica

90

2%

Prunus azorica

41

12%

Juniperus brevifolia

48

4%

Vaccinium cylindraceum

100

11%

Ilex azorica

100

3%

Prunus azorica

100

16%

Erica azorica

50

28%

Juniperus brevifolia

50

0%

Vaccinium cylindraceum

50

2%

Ilex azorica

50

0%

Prunus azorica

50

0%

Erica azorica

50

14%

Juniperus brevifolia

50

6%

Vaccinium cylindraceum

50

2%

Ilex azorica

50

0%

Prunus azorica

50

2%

Erica azorica

50

6%

2004/2005

2005/2006

2006/2007 (zona com herbicida)

2006/2007 (zona sem herbicida)

Dois anos após a plantação dos indivíduos marcados de Ilex azorica e Prunus azorica
durante a época de plantação de 2004/2005, estas espécies apresentaram valores de
mortalidade de 2% e 12% respectivamente. Estas mesmas espécies quando avaliadas
acerca da sua taxa de mortalidade, um ano após a plantação e marcação de
indivíduos na época de 2005/2006, apresentam valores idênticos mas ligeiramente
mais elevados (3% para Ilex azorica e 16% para Prunus azorica).
3.3.4. CONCLUSÃO
Em geral os indivíduos marcados plantados na época 2005/2006 apresentam taxas de
mortalidade mais elevadas quando comparados com os indivíduos marcados
plantados na época 2006/2007, que também foram avaliados um ano após a sua
plantação. Este facto deve-se provavelmente ao facto dos indivíduos marcados na
época de 2005/2006 terem já sido plantados muito tardiamente em relação ao período
estabelecido para a época de plantação.
Apesar de não existir um efeito evidente na taxa de mortalidade da plantação em zona
onde ocorreu controlo de espécies exóticas com herbicida, a Urze Erica azorica, talvez
em virtude de ser uma espécie mais sensível às condições do meio (apresentou em
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geral as maiores taxas de mortalidade), se tenha ressentido face a uma possível
presença residual de herbicida no solo.
A espécie que apresentou menores taxas de mortalidade e consequentemente maior
sucesso de plantação é o Azevinho Ilex azorica, sendo por isso uma planta utilizada
para plantação de zonas mais agrestes, como por exemplo a berma de estradas ou
caminhos e zonas mais expostas ao vento.
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4

OUTROS ESQUEMAS DE MONITORIZAÇÃO

4.1
4.1 .

MONITORIZAÇÃO DA FRUTIFICAÇÃO
FRUT IFICAÇÃO DE AZEVINHO

4.1.1. INTRODUÇÃO
O Azevinho Ilex azorica é uma espécie endémica do arquipélago dos Açores com
elevado interesse de conservação. Para além de ser uma espécie estruturante da
floresta de Laurissilva é também uma espécie com elevada importância alimentar para
o Priolo, uma vez que os botões florais desta espécie são um recurso alimentar
extremamente importante para o Priolo no final do Inverno e início da Primavera.
Neste estudo de monitorização da frutificação de Azevinho pretende-se determinar a
sua variação anual, bem como a influência da remoção de exóticas na frutificação.
4.1.2. METODOLOGIA
Este estudo, inicialmente não previsto como esquema de monitorização das acções
de remoção de exóticas, foi iniciado em Outubro de 2006, sendo repetido no mesmo
período de 2007, que corresponde ao período de frutificação do Azevinho.
Foram determinados três transectos (dois em área invadida e um em área
intervencionada), ao longo dos trilhos de trabalho na área de intervenção do Projecto
LIFE Priolo, idênticos na estrutura e composição florística bem como na altitude (Figura
8). Nesses transectos, era estabelecida uma paragem aproximadamente a cada 20 m,
num total de 40 paragens. Avançava-se 2 m para a esquerda (de modo a minimizar o
efeito de orla criado pela abertura dos trilhos) e identificava-se o Azevinho mais
próximo com altura superior a 1,5 m. O número total de frutos nesse indivíduo era
contado/estimado e era registado o perímetro basal (a 20 cm do solo). O mesmo
procedimento era repetido para o lado direito do transecto, sendo obtida para cada
transecto uma amostra de 80 indivíduos.

Figura 8. Localização geográfica dos três transectos seleccionados para realizar a monitorização da frutificação
de Azevinho. A vermelho estão assinalados os transectos em área invadida e a azul o transecto em área
intervencionada.
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O Azevinho é uma espécie dióica, existindo por isso formação de fruto apenas nos
indivíduos do sexo feminino. O rácio sexual dos indivíduos monitorizados não foi tido
em conta, assumindo-se que tal não varia entre transectos. Foi também um
pressuposto deste estudo que não existirá influência local em nenhuma das três áreas
amostradas pelos transectos.
4.1.3. RESULTADOS
Foi realizada uma ANOVA com as medições de perímetro basal dos indivíduos para os
diferentes transectos nos dois anos, de modo a descobrir possíveis diferenças na
distribuição desta espécie nas várias áreas. Apesar de a ANOVA apontar a existência
de diferenças significativas entre transectos (F2, 474=3,04; p=0,049), estas não são
discriminadas através do teste de Tukey para nenhum dos transectos em qualquer
dos anos.
De modo a ponderar diferenças na produção de frutos entre indivíduos de tamanhos
distintos, foi calculada para cada registo a taxa de produção de frutos, que
corresponde ao quociente entre o número total de frutos e o perímetro basal de cada
indivíduo (Figura 9). Foi realizada uma ANOVA com os dados da taxa de produção de
frutos nos dois anos para os vários transectos de modo a descobrir diferenças de
produção anuais ou para áreas diferentes. Os resultados da ANOVA para a taxa de
produção de frutos apontam para a existência de diferenças significativas (F2,474=23,05;
p<0,001
p<0,001 ) entre os transectos, não existindo interacção entre os factores Ano e
Transecto. O teste de Tukey discriminou diferenças entre o transecto do Miradouro e
os outros dois transectos em ambos os anos.

8
2006
Fruit production rate
(Total fruits/Basal perimeter)

6

2007

4
2
0
Cleared

Non cleared A

Non cleared B

-2
-4

Figura 9. Média e desvio padrão da taxa de produção de frutos anual (número de frutos/perímetro basal) em
cada transecto.
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4.1.4. CONCLUSÃO
Os perímetros basais dos indivíduos amostrados são idênticos em todos os
transectos, o que demonstra que não existem diferenças na distribuição desta espécie
entre as áreas escolhidas ou uma possível amostragem selectiva de indivíduos entre
transectos.
Apesar de ter sido registada uma maior taxa de produção de frutos em 2007 em todos
os transectos, esta variação anual não foi significativa para nenhum dos transectos
realizados.
Existe uma taxa de produção de frutos bastante maior no transecto em área
intervencionada do que nos outros dois transectos em áreas invadidas. Uma
explicação evidente para este facto é que nesse transecto, uma vez que corresponde
a uma área intervencionada em 2005, a remoção de Clethra arborea pode ter sido de
grande importância permitindo um menor ensombramento dos Azevinhos e
consequentemente a um aumento da produção de frutos.
Os resultados deste estudo são importantes indicadores da importância do controlo
da vegetação exótica.

4.2.
4.2 .

MONITORIZAÇÃO DOS CURSOS
CURSOS DE ÁGUA E DO SOLO

4.2.1. INTRODUÇÃO
Um dos esquemas de monitorização que não foi previsto no projecto inicial foi a
monitorização da contaminação dos cursos de água e do solo. Este tipo de
monitorização tem como objectivo o controlo da carga de químicos libertados no
meio. Os compostos utilizados na erradicação das espécies exóticas, apesar de serem
relativamente inócuos, poderão ser prejudiciais para os organismos aquáticos pelo que
é importante a realização de análises de controlo nos cursos de água e ao próprio solo
da zona intervencionada.
Este trabalho de monitorização está integrado no “Estudo hidrológico da bacia
hidrográfica da Ribeira do Guilherme e avaliação das características pedológicas da
ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme”.
4.2.2. METODOLOGIA
Foram recolhidas localmente amostras de água em duas estações distintas: a estação
1 junto à zona de captação de água utilizada para consumo humano, localizada a
montante da área de intervenção, e a estação 2 a jusante da área de intervenção. As
amostras foram recolhidas para posterior análise física, química e bioquímica da água.
As análises foram realizadas em laboratórios certificados e acreditados para o efeito.
Sendo que os parâmetros físico-químicos – pH, condutividade, temperatura e oxigénio
dissolvido – pelo facto da sua avaliação ter de ser efectuada no local de colheita, foram
analisados através do multiparâmetro. A análise dos herbicidas, considerados como
substâncias tóxicas, foi determinada através de espectrofotometria de absorção
molecular segundo o Standard Methods for Examination of Water and Wastewater
(APHA, 1995).
A carência bioquímica de oxigénio analisada no Laboratório do Serviço de Ambiente foi
testada através de garrafas OxiTop. Os restantes parâmetros, denominados de
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indesejáveis, foram analisados através de Kits no Laboratório do Serviço de Ambiente
em São Miguel.
Localmente foram também recolhidas cinco amostras de solo representativas dos
habitats definidos no âmbito do Projecto LIFE Priolo, três em área intervencionada e
duas em área invadida. Analisaram-se as propriedades físico-químicas das amostras
de solo (pH, teor em água, granulometria, expansibilidade, permeabilidade e limites de
consistência).
4.1.3. RESULTADOS
O que se refere às análises da qualidade da água, todos os resultados obtidos no
grupo dos parâmetros físico-químicos estão em conformidade com os valores
máximos admissíveis (VMA) definidos pelo Decreto-Lei 236/98 de 1 de Agosto, que
regulamenta a qualidade da água para consumo humano. Os resultados obtidos para
os parâmetros indesejáveis revelaram valores inferiores aos VMA definidos nas normas
de qualidade de água para consumo humano. No grupo de parâmetros tóxicos todos
os resultados obtidos estão de acordo com as normas de qualidade, não se
registando qualquer excepção ou reserva.
Através da análise das propriedade físico-químicas das amostras de solo pode-se
observar que as amostras apresentam um elevado teor em água, baixo pH, grandes
variações nas características granulométrica, em geral com reduzida expansibilidade e
grau de permeabilidade baixo.
4.1.4. CONCLUSÃO
Tendo em conta as características de qualidade da água para usos múltiplos, ambas
as estações apresentam qualidade excelente, sendo águas isentas de poluição, aptas
a satisfazer potencialmente as utilizações mais exigentes em termos de qualidade.
Esta classificação corrobora os resultados que indicam que a água da Ribeira do
Guilherme está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas pelo
Decreto-Lei 236/98 de 1 de Agosto, podendo ser utilizada para consumo da
população.
Quanto às propriedades físico-químicas do solo analisadas nas várias amostras
recolhidas verificou-se serem muito idênticas no que respeita a qualquer dos
parâmetros analisados, muito em consequência do clima específico da área de estudo
com um elevado teor de água.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A acção F5 do Projecto LIFE Priolo, concluída com a elaboração deste relatório,
apresenta resultados animadores no que respeita à produção de espécies nativas,
obtendo-se taxas de germinação que permitem o suprimento de plantas para as
acções de plantação. A monitorização da plantação das várias espécies revelou que,
em geral, os indivíduos plantados apresentam taxas de mortalidade baixas, variando
estas taxas entre espécies.
Ao nível da evolução do habitat, após as acções de remoção de espécies exóticas, a
monitorização provou que espécies nativas lenhosas e fetos apresentam um
desenvolvimento imediato após as acções de intervenção, enquanto as espécies
herbáceas só conseguem prosperar dois anos após a intervenção uma vez que sofrem
um efeito lesivo imediato aquando da intervenção. A remoção das espécies exóticas
também favorece o restabelecimento do habitat ao nível do aumento da produção de
frutos, nomeadamente de Azevinho, acelerando o processo de recuperação. No
entanto, os resultados destas acções de monitorização alertaram também para o facto
de a abertura de áreas para o desenvolvimento de espécies nativas ser acompanhado
pela reinvasão das principais espécies exóticas.
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