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Missão

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 atua em 120
países e tem como objetivo a preservação da diversidade biológica
através da conservação das aves, dos seus habitats e da promoção
do uso sustentável dos recursos naturais.      

A SPEA foi reconhecida como entidade de utilidade pública em 2012.
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RESUMO

O arquipélago dos Açores encontra-se no hemisfério Norte e no oceano Atlântico (38º30'N, 28º00'W)
e tem tido um interesse crescente no turístico de natureza, em especial através da sua rede extensa de
trilhos pedestres distribuídos ao longo de nove ilhas. O pedestrianismo tem tido uma procura crescente,
que  pode  acarretar  impactos  negativos  nos  trilhos  e/ou  habitats  que  atravessam.  Muitos  deles
atravessam áreas protegidas com elevado interesse de conservação. Pretendemos com este trabalho
avaliar  o  impacto  da  utilização  da  rede  trilhos  pedestres  na  Zona  de  Proteção  Especial  Pico  da
Vara/Ribeira do Guilherme  (PTZPE0033). O principal objetivo de designação desta ZPE foi a proteção e
conservação do priolo (Pyrrhula murina),  ave endémica da ilha de São Miguel que se encontra  Em
perigo segundo  a  categoria  da  IUCN e  cuja  atual  área  de  distribuição  está  confinada  à  Serra  da
Tronqueira, onde se localiza a maior mancha de Laurissilva de São Miguel. Este habitat único da região
da Macaronésia encontra-se protegido por legislação nacional e europeia devido ao seu preocupante
estado de degradação provocado por intervenção antrópica. Os trilhos alvo de estudo são os 3 trilhos
oficiais de acesso (abertos e fechados) ao ponto mais elevado da ilha, o Pico da Vara: o trilho da Algarvia
(aberto), o trilho dos Graminhais (fechado) e o trilho da Lomba da Fazenda (fechado).

Com o projeto LIFE Terras do Priolo pretendemos avaliar o número de visitantes ao Pico da Vara e
que influência estes têm na entrada de invasoras ao longo dos trilhos, no pisoteio e no desenvolvimento
da  vegetação,  na  quantidade  de  resíduos  e  se  estes  contribuem para  o  aumento  de  roedores.  As
metodologias foram definidas em Comissão Consultiva do projeto Life Terras do Priolo em 2014 e em
julho de 2014 iniciou-se a implementação da metodologia, até 30 de dezembro de 2015. Neste período
foram registadas mais de 6788 passagens de visitantes.  A visitação quase que duplicou do mês de
agosto de 2014 para 2015. O trilho da Algarvia é o mais utilizado, com 92% das visitas. A maioria dos
visitantes escolhem o mês de agosto para subir o Pico da Vara entre as 8h e as 13h da tarde, havendo
uma pequeno número de visitantes (1%) que visita a área durante a noite. Os meses de novembro e
dezembro são os meses com menos registos de visitas. Foram contabilizados mais de 10.406 indivíduos
de 8 espécies invasoras. A espécie mais representativa foi cletra Clethra arborea  que contabiliza cerca
de 68,3% de todos os indivíduos. A segunda e terceira espécies mais representativas são a hortênsia
Hydrangea macrophylla e a conteira  Hedychium gardnerianum com respetivamente 15,4% e 9,7%. A
Algarvia é o trilho com maior número de invasoras e o maior número de espécies. Aqui predomina por
ordem decrescente a cletra (63%), a hortênsia (18%), a conteira (12%) e o gigante (5%). O número de
invasoras  também  diminui  à  medida  nos  aproximamos  do  Pico  da  Vara,  à  exceção  do  trilho  dos
Graminhais.  Ao longo do tempo do período de amostragem o número de invasoras aumentou com
crescimentos preocupantes para a cletra e gigante Gunnera tinctoria, respetivamente de 70% e de 18%.
O aumento do número de visitantes levou ao aumento do pisoteio tendo impactos na flora endémica e
nativa.  Foram  identificadas  41  espécies,  das  quais  12  espécies  são  endémicas,  8  espécies  são
invasoras,  2  espécies  são  endémicas  da  Macaronésia,  14  são  plantas  nativas  e  3  espécies
naturalizadas. Maioritariamente da vegetação nativa e endémicas tem taxas de cobertura a rondar os
92% e o que corresponde a 63% das espécies identificadas. A taxa de cobertura das plantas invasoras
ronda os 4%. O trilho da Algarvia tem a maior taxa de cobertura de invasoras com cerca de 71,4%,
seguido da Fazenda (17,9%) e Graminhais (6,8%). Pode-se verificar que há um aumento generalizado
da taxa de cobertura com a distância da parcela ao trilho e ao longo dos tempo (2014 para 2015).
Embora se tenha registado um crescimento generalizado das taxas de cobertura verifica-se elevadas
taxas de pisoteio nos trilhos com maior número de utentes, isto é, Algarvia, Pico da Vara e Graminhais.
Ao  longo das  monitorizações também se  verifica  que  o  pisoteio  vai  diminuindo com o aumento  da
distância ao trilho com a exceção do troço do Pico da Vara e dos Graminhais. Mas este aumento de
pisoteio fora do trilho deve-se aos comportamentos dos visitantes. Estes buscam caminhos alternativos
devido à degradação, falta de manutenção e encharcamento do trajeto original.
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O aumento do número de visitantes também tem contribuído para o aumento dos resíduos. Dos resíduos
mais  abandonados  é  o  papel  (12,3%),  destacando  as  caixas  de  bolachas  e  lenços  de  papel.  As
embalagens e o lixo orgânico são os resíduos menos encontrados onde se destacam as garrafas de
água, latas de refrigerante e as embalagens de iogurte. O trilho onde foi removido o maior peso em lixo
foi o Pico da Vara, ou seja, no troço de confluência entre o trilho (Graminhais e Algarvia) e onde se
registam o maior número de passagens dos visitantes. O número de resíduos removidos também tem
aumentado  com o  tempo neste  trilho.  Inicialmente,  desconfiamos que  com o  aumento  da  visitação
aumentaria a população de roedores devido ao aumento de resíduos que são anualmente abandonados
ao longo do trilho. Os dados demonstram flutuações sazonais de roedores ao longo das estações do
ano.  As  taxas  de  consumo dos  iscos  têm picos  máximos  e  picos  mínimos  coincidentes.  Os  picos
máximos registam-se em agosto  (2014 e 2015)  e  os  picos  mínimos em maio.  Os murganhos  Mus
domesticus têm sempre taxas de consumo mais elevadas que o rato-preto Rattus rattus com a exceção
da Algarvia, onde o rato-preto expressou as maior taxas de consumo com valores 27,8%. As variações
detetadas não aparentam variar com o aumento do número de turistas.

Aparentemente  os  impactos  são  reais,  crescentes  e  preocupantes  e  resulta  provavelmente  do
aumento do número de visitantes. É urgente iniciar as manutenções regulares dos trilhos de acesso, de
regular a visitação, estudar a capacidade de carga e encontrar soluções que permitam minimizar estes
impactos.
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1. INTRODUÇÃO

Na atualidade, aproximadamente 14% da superfície terrestre do mundo encontra-se protegida sob
alguma figura de proteção. A UICN (International Union for Conservation of Nature) define como área
protegida “um espaço geográfico claramente definido, reconhecido, dedicado e gerido mediante meios
legais ou outros tipos de meios eficazes para conseguir a conservação a longo prazo da natureza e dos
seus serviços de ecossistemas e dos seu valores culturais associados”.

Com  base  nos  objetivos  de  gestão  destas  áreas,  a  UICN  estabelece  diferentes  categorias  de
proteção entre as quais se encontra a figura de Parque Natural. Outras figuras de proteção são aquelas
que  se  encontram  dentro  da  rede  Natura  2000,  a  rede  europeia  de  áreas  de  conservação  da
biodiversidade que constam as Zonas de Proteção Especial (ZPE) estabelecidas pela Diretiva Aves e as
Sítios de Interesse Comunitário designadas pela Diretiva Habitats.

O arquipélago dos Açores encontra-se no hemisfério Norte e no oceano Atlântico (38º30'N, 28º00'W)
e é constituído por nove ilhas divididas em 3 grupos: o grupo central com as ilha Terceira, Graciosa, São
Jorge, Pico e Faial; por outro lado o grupo ocidental das Ilhas das Flores e do Corvo e finalmente a
oriental as Ilhas de São Miguel e Santa Maria.

O Parque Natural da Ilha de São Miguel foi definido pelo Decreto Legislativo Regional nº 19/2008/A
de 8 de julho. Neste são definidas as figuras de proteção, entre as quais se encontra a nossa área de
estudo: a ZPE (PTZPE0033) Pico da Vara/Ribeira do Guilherme. O principal  objetivo de designação
desta ZPE foi a proteção e conservação do priolo (Pyrrhula murina), ave endémica da ilha de São Miguel
que se encontra Em perigo segundo a categoria da IUCN e cuja área de distribuição está confinada à
Serra da Tronqueira, onde se localiza a maior mancha de Laurissilva de São Miguel. Este habitat único
da  região  da  Macaronésia  encontra-se  protegido  por  legislação  nacional  e  europeia  devido  ao  seu
preocupante estado de degradação provocado por intervenção antrópica.
Esta figura de proteção pretende, em geral,   integrar as diferentes funções de interesse público nos
diferentes campo culturais,  ecológicos,  ambientais  e sociais  para as quais os trilhos pedestres,  que
percorrem toda  a  área  protegida  e  que  permitem o  acesso  a  todos  (gestores,  técnicos,  turistas  e
população local) às áreas de interesse natural, são fundamentais. Os atuais trilhos eram usados como
vias de comunicação entre populações e para transporte de mercadorias que foram sendo abandonados
com  o  aparecimento  de  novas  vias  de  comunicação.  Posteriormente  estes  trilhos,  que  percorriam
lugares de máxima beleza e singularidade, foram restaurados e convertidos em trilhos pedestres para
lazer.

Atualmente existem 22 trilhos reconhecidos dentro de Rede de Percursos Pedestres Classificados
pelo Governo Regional dos Açores na Ilha de São Miguel, dos quais três na ZPE Pico da Vara/Ribeira do
Guilherme (Fazenda-Pico da Vara,   Algarvia,  Graminhais-Pico da Vara) e que estão a ser objeto de
estudo por parte da Ação D8 (Monitorização da utilização e impacto dos trilhos pedestre) no projeto Life
Terras do Priolo.

Dentro desta área de proteção devemos destacar o Pico da Vara, o ponto mais alto da ilha com
1103m e que devido à sua singularidade atrai numerosos visitantes e que transitam por áreas naturais de
grande valor de conservação, como são os casos, das turfeiras de cobertura e os bosques endémicos de
Juniperus considerados  como  habitats  prioritários  pela  Diretiva  Habitats.  A  elevada  afluência  de
visitantes implica diversos efeitos negativos relacionados com o seu uso: a proliferação de espécies
invasoras (flora e fauna), o pisoteio das zonas próximas ao trilho e a consequente erosão e compactação
do terreno, a acumulação de resíduos que podem levar ao aparecimento de roedores e que é uma
ameaça ao priolo e restante fauna autóctone.

Os objetivos deste estudo são: (i.) monitorização da utilização dos trilhos (número de utentes); (ii.)
monitorização  da entrada de espécies  exóticas  através  dos trilhos pedestres;  (iii.)  monitorização do
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pisoteio  na  vegetação;  (iv.)  monitorização  de  lixo  e  resíduos;  (v.)  monitorização  de  roedores  e  (vi.)
comparar a afluência de pedestrianistas com possíveis pontos de acumulação de lixo e aumento dos
pontos de roedores.

As metodologias do estudo destes impactos foram definidas e validadas na reunião da Comissão
Consultiva do projeto em março de 2014 e têm sido implementadas desde junho de 2014. Os resultados
obtidos  irão  permitir  avaliar  os  problemas mais  relevantes  e  propor  soluções para  minimizar  estes
impactos negativos derivados da presença de percursos pedestres na ZPE Pico da Vara/Ribeira do
Guilherme.
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2. METODOLOGIA

2.1. Monitorização do uso dos trilhos

A monitorização da utilização dos trilhos pedestres pretende quantificar o número de pessoas e/ou
passagens dos trilhos pedestres da ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme. A quantificação do número
de utentes realizou-se com a utilização de equipamentos de foto-armadilhagem (Fig. 1) equipados com
sensores infravermelhos.

Figura 1 – Equipamento de foto-armadilhagem (BUSHNELL TROPHYCAM).

Estes equipamentos são mais baratos que os contadores a laser e permitem também avaliar em
simultâneo não só o número de utentes, os períodos do dia de maior afluência, comportamentos (uso de
bicicletas, motas, animais de estimação etc.) e/ou a presença de outros visitantes, tais como  aves,
furões, gatos, comadrinhas, ratos e murganhos (fig. 2). As câmaras de infravermelhos foram colocadas
em diferentes pontos dos trilhos e encontram-se camuflados para que os visitantes não se apercebam da
sua presença. Estes foram colocados ao nível do solo a uma distância entre 1 a 5 metros do trilho. Para
salvaguardar o direito de privacidade das pessoas, a câmara encontra-se junto ao solo,  para captar
imagens “dos pés” não sendo possível identificar os pedestrianistas, somente contabilizá-los.

As câmaras foram colocadas estrategicamente nas entradas dos seguintes trilhos: (i) Algarvia-Pico da
Vara;  (ii) Graminhais-Pico da Vara e (iii) Lomba da Fazenda-Pico da Vara. No trilho dos Graminhais foi
difícil encontrar um local camuflado para colocar o equipamento.Assumimos que o número de utentes
dos Graminhais é dado pela diferença do número de registo da câmara de confluência de trilhos (AG) e a
câmara do trilho (i). O período de amostragem abrangeu o período entre 27 de julho de 2014 e 31 de
dezembro de 2015.

LIFE+ Terras do Priolo
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Figura 2 – Exemplos de imagens capturadas pelo equipamento de foto-armadilhagem.

Efetuaram-se visitas mensais para a manutenção das câmaras onde foram substituídas as baterias e
os cartões de memória. As imagens obtidas são posteriormente observadas e processadas no escritório
onde os dados recolhidos são posteriormente inseridos numa base de dados com a identificação do dia;
mês, ano; hora; número de pessoas e direção.

2.2. Monitorização da entrada de espécies exóticas através dos trilhos pedestres

Segundo Arteaga et al. (2008), as vias de comunicação permitem alcançar áreas remotas e muitas
das  vezes bem conservadas, mas ao mesmo tempo, facilitam a propagação de plantas exóticas e as
nativas  mais  comuns.  A utilização  de  trilhos  pedestres  é,  potencialmente,  um vetor  propagação  de
espécies invasoras e que pode estar correlacionado com o número de pedestrianistas.

Para a monitorização das principais espécies invasoras realizaram-se duas contagens anuais em
todos os trilhos, antes e depois da época alta que corresponde à época de maior afluência de pessoas,
ou seja, no início da primavera e no início do outono. O período de amostragem foi de outono de 2014 a
outono de 2015.

Os trilhos foram subdivididos em troços de 50 metros, para facilitar o processo de registo e onde
contabilizadas as principais espécies invasoras:

 Dicksonia antarctica

 Cyathea cooperi

 Rubus ulmifolius

 Gunnera tinctoria

 Hedychium gardnerianum

 Hydrangea macrophylla

 Leycesteria formosa

As contagem realizaram-se ao longo do trilho e 1,5 metros para cada lado do mesmo, usando para tal
uma vara telescópica com a dimensão pretendida para avaliar a distância. Devido às características
vegetativas das diferentes espécies invasoras foram quantificadas em função do troço percorrido. Para o
caso do Rubus ulmifolius contabilizou-se o somatório do número de manchas em função da classes de
dimensão (<1m, 1 a 3 m e >3m de comprimento).
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2.3. Monitorização do pisoteio na vegetação

A monitorização do pisoteio foi adaptada à metodologia definida por Queiróz  et al.  (2014) e foram
instalados pontos de amostragem ao longo dos trilhos a uma distância de 500m, determinados com o
auxílio de GPS. Em cada ponto de amostragem são instaladas 3 parcelas de 5x5m (25 m 2) adjacentes e
perpendiculares ao trilho, aos 0, 10 e 20 metros da margem do trilho (fig. 3).

Figura  3 – Disposição de parcelas ao longo dos trilhos

A dimensão da parcela foi já utilizada nos Açores para descrever a comunidades de flora natural,
sendo normalmente utilizados em estudos de diversidade em diferentes tipos de comunidade  (Rose et al.,

2014). Em cada parcela é identificada a taxa de cobertura de todas as plantas vasculares, a percentagem
de  solo nu e de pisoteio. Estas variáveis são determinadas por estimativa visual, por essa razão, cada
parcela é subdividido em 4 partes iguais. Os taxa foram posteriormente classificados como endémicas,
nativas, exóticas ou naturalizadas de acordo com a Listagem dos Organismos Terrestres e Marinhos dos
Açores (2010). Ou como invasoras de acordo com a Flora e Fauna Terrestre Invasora na Macaronésia
(2008).

A amostragem decorreu em 3 épocas de monitorização outono 2014, primavera 2015 e outono de
2015. As monitorizações da flora e pisoteio foram anuais (no outono, após a época alta) e a avaliação do
pisoteio nas parcelas do trilho foi semestral (antes e depois da época alta, isto é respetivamente no inicio
da primavera e do outono).  Os dados foram posteriormente introduzidos numa base de dados para
avaliar  as  possíveis  alterações  na  composição  da  comunidade  de  plantas.  Estes  dados  permitem
complementar a metodologia anterior da monitorização da entrada de espécies invasoras ao longo do
trilhos.

Foram instaladas 13 parcelas de amostragem (3 parcelas de monitorização por ponto amostrado).
Devido à sobreposição do trilho dos Graminhais-Pico da Vara e da Algarvia-Pico da Vara, subdividiram-
se os trilhos em 4 troços:

• Graminhais (início do trilho dos Graminhais até ao cruzamento do trilho da Algarvia – PV) – 4 4
pontos de amostragem;

• Algarvia (início da Algarvia ao cruzamento do trilho da Algarvia) – 2 pontos de amostragem;
• Pico da Vara (troço comum entre o trilho do trilho dos Graminhais – Pico da Vara e do trilho da

Algarvia – Pico da Vara) – 4 pontos de amostragem;
• Fazenda - 3 pontos de amostragem.
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2.4. Monitorização de lixo

O lixo é uma crescente preocupação em áreas naturais que se agrava com o aumento dos utentes
dos trilhos. Esta preocupação não vem só pelo facto da quantidade dos resíduos que são espalhados ao
longo da área protegida mas também porque são um fator de alteração de comunidades e ecossistemas.
O aumento de resíduos orgânicos poderão ser a causa de aumento da população de roedores e que são
uma grave ameaça à população do priolo.

No sentido de determinar o volume de resíduos e os locais de depósito dos mesmos foram efetuadas
duas recolhas anuais em todos os trilhos, antes e depois da época alta que corresponde à de maior
afluência de pessoas, isto é, respetivamente no início da primavera e no início do outono. O período de
recolha decorreu de outono de 2014 a outono de 2015.

Os trilhos são percorridos e recolhidos todos os seus resíduos (2 metros para cada lado do trilho).
Estes  são  classificados  de  acordo  com  a  sua  tipologia  (embalagens,  papel,  vidro,  orgânicos  e
indiferenciados) e recolhido o ponto GPS da sua localização bem como aferido o seu peso. Devido à
sobreposição subdividiu-se os trilhos em quatro troços, de acordo com o adotado no 2.3.

Estes dados foram posteriormente inseridos numa base de dados e os resíduos recolhidos foram
reencaminhados para o sistema de reciclagem do Nordeste.

2.5. Monitorização de roedores

O rato-preto  Rattus rattus,  o rato-castanho  Rattus norvegicus e o murganho  Mus domesticus são
invasores de sucesso e representam uma ameaça global aos ecossistemas insulares.  Estas espécies
ocorrem em todas as ilhas do arquipélago dos Açores, com a exceção do rato-castanho que não ocorre
na ilha do Corvo. Para além dos impactos causados a nível económico e de saúde pública, os roedores
também causam impactos nas populações de aves, por exemplo, predando os ovos e as crias de priolo,
ave endémica da ilha de São Miguel.

Para monitorizar  a variação sazonal  de roedores ao longo do tempo foram instaladas pontos de
amostragem (A a Y) ao longo dos trilhos a uma distância mínima de 250 metros. Em cada ponto de
amostragem foram montadas 10 estações de iscagem (A1, A2, A3, A4...A10) a uma distância de acordo
com o domínio vital das espécies. Cinco no trilho, a uma distância de 10 metros cada, e outras cinco fora
do trilho (paralelas ao trilho e uma distância mínima de 50 metros para que um roedor não visite mais do
que  uma  estação  de  iscagem –  distância  superior  à  área  vital  de  rato-preto). Estas  últimas  foram
alternadas, sempre que possível, para cobrir os dois lados do trilho (de acordo com a figura 4).
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Figura 4 – Esquema de amostragem e de estações de iscagem.

Cada estação de iscagem é um tubo de PVC de 400 mm x 110 mm com dimensões que permitam a
entrada de rato-preto. e impeçam a entrada de coelhos (fig. 5). As estações foram presas com arame a
duas estacas de madeira, de forma a sobrelevar a estação de iscagem do chão e impedir a acumulação
de água no seu interior e a possível remoção do isco, por parte de animais ou de intempéries. Os iscos
são constituídos por parafina e manteiga de amendoim à proporção de 9:1. A amostragem foi mensal e
decorreu de junho de 2014 a dezembro de 2015. Os iscos foram colocados num dia e removidos no dia
seguinte  para  evitar  que  o  isco  fosse  todo  consumido.  Os  dados eram depois  analisados e  foram
inseridos numa base de dados. Foi estimada a taxa de consumo de iscos para cada trilho (Taxa de
consumo % = número iscos comidos/número total de iscos *100). 

Figura 5 – Tubo de amostragem para determinação da taxa de consumo de iscos.
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3. RESULTADOS & DISCUSSÃO

3.1. Monitorização do uso dos trilhos

Durante o período de amostragem foram analisadas mais de 60.000 imagens. Foram registadas 6788
passagens de visitantes. Em 2014 (27 julho a 31 dezembro) registou-se um total de 1950 passagens de
visitantes e em 2015 foram registadas 4838. A câmara da Algarvia sofreu algumas avarias e não obteve
registos em julho e outubro de 2015. Após essas avarias, as visitas de manutenção dos equipamentos,
passaram a ser quinzenais.

Tabela 1 – Número de passagem de visitantes ao Pico da Vara pelo trilhos da Algarvia; Graminhais e Lomba da Fazenda.
AG é a câmara que regista o número de passagens de visitantes que vêm da Algarvia e dos Graminhais.

Ano Algarvia Fazenda Graminhais Total AG (Pico da Vara)

2014 822 114 1014 1950 1836

2015 2699 417 1722 4838 4421

Total 3521 531 2736 6788 6257

A Algarvia é o trilho mais procurado com um total de 3521 passagens. Este é o único trilho oficialmente
homologado pelas entidades competentes.  O trilho dos Graminhais é o segundo trilho com o maior
número de 2736 registos. Ambos os trilhos perfazem 92% do total de visitantes que acedem ao ponto
mais elevado da ilha. O trilho da Fazenda é um trilho que está oficial encerrado devido às más condições
de trilho e de sinalização e registou 8% (531) das visitas.
Em 2014, o trilho da Graminhais foi o mais visitado contrariando a tendência geral de todo o período de
amostragem. Este trilho foi restaurado em 2012 e é o trilho de mais fácil de acesso ao Pico da Vara.
Na figura 6 estão representadas o número de passagens de visitantes ao Pico da Vara ao longo de todo
o  período  de  amostragem.  Aqui  verifica-se  que  os  meses  onde  se  registaram o  maior  número  de
visitantes foi agosto de 2014 e 2015. O número de visitantes quase que duplicou. Dezembro de 2014 e
novembro de 2015 foram os meses menos procurados para subir ao Pico da Vara.

Figura 6 – Número de passagens de visitantes que acederam ao Pico da Vara.
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Obtiveram-se diferenças aparentemente significativas durante um ano de amostragem (1 outubro a 30
de setembro) entre a época baixa e alta. De 1 de outubro de 2014 a 31 de Março de 2015, época baixa
obtiveram-se 21% das visitas e de 1 de Abril de 2015 a 30 Setembro 2015, época alta, registaram-se
79%  das  visitas.  Durante  o  período  de  amostragem (fig.  7),  aproximadamente  80%  dos  visitantes
visitaram o Pico da Vara entre as 8 e as 13 horas. O maior número de visitas ocorreu pelas 10h da
manhã.

Figura 7 – Hora do dia onde se registaram o maior número de visitantes ao Pico da Vara.

3.2. Monitorização da entrada de espécies exóticas através dos trilhos pedestres

Foram efetuados transetos de contagem em três épocas: outono de 2014, primavera 2014 e outono de
2015 onde foram contabilizadas 10.406 indivíduos de 8 espécies invasoras (tabela 2). A cletra  Clethra
arborea é a  espécie  mais representativa que contabiliza  cerca de 68,3% de todos os indivíduos.  A
segunda e terceira espécie mais representativas são a hortênsia  Hydrangea macrophylla e a conteira
Hedychium gardnerianum com respetivamente 15,4% e 9,7%.

Tabela 2 – Número total de invasoras contabilizadas entre outono de 2014 e outono de 2015.

Espécie N.º Total Percentagem (%)

Cletra Clethra arborea 7105 68,28%

Cyathea cooperi 23 0,22%

Dicksonia antarctica 73 0,70%

Gigante Gunnera tinctoria 473 4,55%

Conteira Hedychium gardnerianum 1009 9,70%

Hortênsia Hydrangea macrophylla 1602 15,40%

Leycesteria formosa 5 0,05%

Silva Rubus ulmifolius 106 1,11%

Total 10.406 100%

Dos três trilhos amostrados a Algarvia foi o que registou o maior número de invasoras e o maior número
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de espécies. Na Algarvia foram contabilizados 8625 indivíduos de oito espécies diferentes. O trilho da
Lomba da Fazenda foi o segundo trilho com o maior número de invasoras e que se contabilizaram 1423
plantas de 3 diferentes espécies. O trilho dos Graminhais tinha o menor número de invasoras e foram
apuradas 358 plantas de seis espécies invasoras.

Figura 8 – Proporção de plantas invasoras por trilho da Algarvia, Lomba da Fazenda e Graminhais.
Na  figura  8  podemos  ver  quais  as  espécies  mais  representativas  por  trilho.  No  trilho  da  Algarvia
predomina, por ordem decrescente, a cletra (63%), a hortênsia (18%), a conteira (12%) e o gigante (5%).
No trilho dos Graminhais e da Lomba da Fazenda a cletra é a espécie dominante com valores de,
respetivamente, 76% e 98%.
O  maior  número  de  invasoras  (fig.  9)  verifica-se  sempre  no  início  de  cada  trilho  e  o  número  vai
diminuindo à medida que a distância do percurso aumenta e se aproxima do Pico da Vara, à exceção do
trilho dos Graminhais. No trilho da Algarvia, cerca de 98% das invasoras localizam-se nos primeiros 1500
metros de percurso. E 94% da densidade de invasoras do trilho da Lomba da Fazenda localiza-se nos
primeiros 500 metros de percurso.

Figura 9 – Variação do número de plantas invasoras por distância de trilho percorrido (trilho da Algarvia,
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Lomba da Fazenda e Graminhais.
Ao longo das 3 monitorizações (outono 2014, primavera 2015 e outono 2015) houve um aumento do

número  de  invasoras  em  todas  as  espécies  (fig.  10).  Estes  valores  parecem  ser  significativos  da
primavera 2015 para o outono de 2015 para a cletra e gigante onde registam os mais elevados  valores
de crescimento, respetivamente, de 70% e de 18%.

Figura 10 – Variação do número de plantas invasoras por época de amostragem.

3.3. Monitorização do pisoteio na vegetação

Entre o outono de 2014 e o outono de 2015 foram monitorizadas 39 parcelas de monitorização ao
longo de três épocas distintas. Foram identificadas 39 espécies, das quais 12 são endémicas, 8 são
invasoras, 2 são endémicas da Macaronésia, 14 são plantas nativas e 3 espécies naturalizadas.

No  geral,  as  parcelas  de  amostragem  são  maioritariamente  cobertas  com  vegetação  nativa  e
endémicas  com  taxas  de  cobertura  a  rondar  os  92%  o  que  corresponde  a  63%  das  espécies
identificadas (fig. 11). A taxa de cobertura das plantas invasoras rondou os 4%.
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Figura 11– Proporção da taxa de coberturas das plantas em função da sua tipologia.
Na figura 12 podemos verificar que a Algarvia é o trilho com maior taxa de cobertura de invasoras

com cerca de 71,4%, seguido da Fazenda (17,9%) e dos Graminhais (6.8%). O trilho com menor taxa de
cobertura de invasoras é o Pico da Vara (3,88%). Em termos de endemismos, a Fazenda é o trilho com a
maior  taxa  de  cobertura  (47,0%),  seguido  do  Pico  da  Vara  (33,6%)  e  dos  Graminhais  (15,7%).
Aproximadamente 96% das plantas naturalizadas encontram-se distribuídas entre o Pico da Vara e a
Algarvia.  As  plantas  nativas  apresentam  uma  distribuição  mais  equilibrada  pelos  diferentes  trilhos
ocupando em maior área os Graminhais (33,6%) e logo a seguir a Fazenda (26,2%), o Pico da Vara
(22,8%) e a Algarvia (17,5%).

Figura 12 – Proporção da taxa de coberturas das plantas em função da sua localização.

A variação da taxa de cobertura média das plantas (fig. 13) ao longo das monitorizações, de uma
forma  geral,  tem  seguido  um padrão  de  crescimento  positivo  de  2014  para  2015  com uma ligeira
diminuição na primavera. Esta breve diminuição poderá ser explicada pelo fato da monitorização ser
efetuada, no início da época alta, logo imediatamente após o inverno onde muitas das espécies anuais
ainda não são evidentes. A única exceção a esta variação da taxa de cobertura média verifica-se nas
plantas endémicas, que tiveram um ligeiro aumento na primavera.
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Figura 13– Taxa de coberturas média das plantas em função da sua tipologia ao longo das diferentes
monitorizações.

Na figura 14 pode-se verificar que há um aumento generalizado da taxa de cobertura média com a
distância da parcela ao trilho, bem como entre anos (2014 para 2015). Exceção para as parcelas do
trilho da Algarvia (a 0 metros) e dos Graminhais (10 m) onde houve uma diminuição da taxa de cobertura
aparentemente pouco significativa.  Outra tendência que se pode verificar é que quanto mais afastado as
parcelas de monitorização do trilho maior a taxa de cobertura média das plantas. O trilho da Fazenda é a
exceção porque o trilho não tem manutenção e a vegetação tem vindo a crescer e a fechar ao longo do
tempo. 

Figura 14 – Taxa de cobertura média por trilho em função da distância ao trilho.
Embora tenha havido um crescimento generalizado das taxas de cobertura médias da vegetação em

todos  os  trilhos  verificam-se  elevadas  taxas  de  pisoteio  nas  parcelas  de  monitorização  que  estão
instaladas junto dos trilhos (fig. 15). As maiores taxas de pisoteio por ordem decrescente verificam-se no
trilho da Algarvia, do Pico da Vara e dos Graminhais. Estes são os trilhos mais utilizados no acesso ao
Pico da Vara.
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Figura 15 – Pisoteio (%) por trilho em função da distância ao trilho.
Houve um aumento significativo do pisoteio nas parcelas junto do trilho da Algarvia e do Pico da Vara,

enquanto aos restantes trilhos, Fazenda e  Graminhais, a taxa de pisoteio baixou do outono de 2014
para o outono de 2015 tendo tido um ligeiro aumento primavera de 2015. Este facto pode ser explicado
por vários motivos: (i.) o número de utentes que usam o trilho da fazenda é reduzido e a vegetação tem
vindo a fechar o próprio trilho e (ii.) o trilho dos Graminhais não permite que as pessoas saiam do trilho
pelo tipo de construção. Este trilho é sobrelevado e foi construído quando as turfeiras foram restauradas
durante o projeto Life Laurissilva Sustentável.

Ao longo do tempo o pisoteio vai diminuindo com o aumento da distância ao trilho com a exceção do
trilho do Pico da Vara e dos Graminhais. Este aumento é devido ao comportamento dos visitantes que
saem do  trilho  em busca  de  um caminho  alternativo  devido  à  degradação,  falta  de  manutenção e
encharcamento do trajeto original (fig. 16). Nos Graminhais o aumento de pisoteio é pouco significativo e
é derivado das ações de monitorização e de manutenção de restauro da turfeira.

Figura 16 – Pisoteio fora do trilho no trilho Algarvia – Pico da Vara.
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3.4. Monitorização de lixo

Ao longo do período de amostragem foram efetuados 3 transetos de recolha de resíduos onde foram
recolhidos 3,390 kg de resíduos, dos quais 83,8% eram materiais indiferenciados. Muitos deles eram
materiais perdidos pelos visitantes, por exemplo um saco-cama ou uma t-shirt. Dos restantes resíduos
(fig. 17), o papel é o mais abandonado (12,3%), destacando-se as caixas de bolachas e lenços de papel.
As embalagens e os orgânicos são os resíduos menos abandonados e onde se destacam as garrafas de
água, latas de refrigerante e as embalagens de iogurte.

Figura 17 – Proporção do peso dos resíduos abandonados pelos visitantes ao Pico da Vara.
Se removermos os resíduos indiferenciados da base de dados, o trilho onde foi coletado o maior peso

em lixo foi o Pico da Vara (231 g), o trilho da Fazenda (222 g) e trilho da Algarvia (146 g). A colheita de
um maior peso de lixo no Pico da Vara seria expectável, uma vez que é o troço onde passa o maior
número de pessoas e é o troço de confluência dos dois trilhos (Graminhais e Algarvia).  O trilho da
Fazenda é o mais longo de acesso ao Pico da Vara e onde se registou um menor número de visitantes
(ver 3.1). Após a primeira colheita (fig. 18) houve um aumento do lixo nos trilhos que têm maior número
de passagem de visitantes (Pico da Vara, Algarvia e Graminhais).

Figura 18 – Peso de resíduos removidos nos diferentes trilhos por época de monitorização.
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3.5. Monitorização de roedores

A monitorização  de  roedores  decorreu  ao  longo  de  18  meses.  Durante  os  primeiros  10  meses,
monitorizaram-se  243  estações de iscagem (118  fora  do  trilho  e  125  no  trilho).  Devido  ao  elevado
número de pontos de amostragem fora do trilho, ao esforço de amostragem intenso e em áreas de difícil
acesso  e  de  elevado  risco  de  queda  do  operador  testou-se  estatisticamente  se  havia  diferenças
significativas na taxa de consumo de iscos do trilho e fora do trilho. Os resultados demonstraram que não
existem diferenças significativas dos iscos consumidos fora do trilho e no trilho (Paired t-test,  df=23,
t=1,2356, p=0,221). Assim, desde maio de 2015 a iscagem é efetuada apenas em 110 estações. Os
dados seguintes são analisados considerando apenas as taxas de consumo das estações estabelecidas
ao longo dos trilhos.

Em termos gerais, as taxas de consumo dos iscos são superiores ao longo de todo o ano para o
murganho relativamente ao rato-preto.  Ambos apresentam variações sazonais  de consumo (fig.  19),
havendo picos máximos e picos mínimos coincidentes.  Os picos máximos registaram-se em agosto
(2014 e 2015) e os picos mínimos em maio de 2015.

Os murganhos têm sempre taxas de consumo mais elevadas que o rato-preto. A taxa de consumo
dos iscos foram mais elevados em agosto de 2014 com taxas de 55% para o murganho. O mínimo
consumo foi detetado em maio de 2015 com valores de 0%. Em relação ao rato-preto o maior consumo
foi verificado em agosto de 2014 com valores de 13,9% e o mínimo consumo foi registado em maio de
2015 com 1,2% da taxa de consumo.

Figura 19 – Variação da taxa de consumo de iscos ao longo do tempo para murganho e rato-preto.
Em todos os trilhos (fig. 20) as taxas de consumo foram sempre mais elevadas para o murganho com

a exceção da Algarvia, onde o rato-preto expressou as maior taxas de consumo com valores 27,8%. O
trilho com menor consumo por rato-preto foi o dos Graminhais.

O trilho da Fazenda foi onde se registou o maior consumo de iscos por murganho com 19,4%. Os
valores  mais  baixos  foram registados  no  trilho  dos  Graminhais  e  Pico  da  Vara  com valores  muito
aproximados de, respetivamente, 11,3% e 11,0%.
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Figura 20 – variação da taxa de consumo de iscos por trilho para murganho e rato-preto.
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4. CONCLUSÃO

Os trilhos pedestres oficiais na ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme atravessam vários habitats
prioritários com elevados valor de conservação, desde o número de endemismos das espécies que estes
habitats albergam, dos serviços de ecossistemas que providenciam até às vistas únicas e deslumbrantes
que deixam qualquer visitante em êxtase. Estes habitats, devido à sua especificidade e a estarem em
constante encharcamento/humidade e com substratos barrosos, tornam-se assim frágeis ao aumento da
intensidade da visitação, o que requer constante monitorização e manutenção dos mesmos. Ao longo do
tempo houve vários trilhos homologados de acesso ao Pico da Vara, tais como o trilho da Fazenda e o
trilho da Povoação. Há outros, embora fechados e não divulgados, que  são ainda esporadicamente
usados pelos residentes locais (trilho de S. Pedro e o trilho de Santo António de Nordestinho).

Em 2014 e 2015 foram registadas mais de 6788 passagens de visitantes. Desde o verão de 2014 até
dezembro de 2015 verificou-se um aumento da visitação. Comparando os meses de verão entre os anos
(2014 para 2015) houve uma duplicação do número de visitantes. Estes números poderão ser ainda
mais elevados, pela falha do equipamento da Algarvia e também pelo tipo de equipamento selecionado
para monitorizar a visitação. Este tem erros de deteção por defeito para visitantes que viajam em grupo,
e que poderão ascender aos 50%. Este erro será aferido brevemente com contadores laser emprestados
pela Universidade de Lisboa. Este aumento de visitantes poderá ser resultado do boom de turismo de
natureza que se verificou em 2015 com a abertura dos operadores aéreos low-cost aos Açores. O trilho
da Algarvia, que é divulgado oficialmente pelo Turismo, é o mais utilizado no acesso ao Pico da Vara
registando mais de 92% de passagens.  O trilho da Fazenda, embora esteja oficialmente encerrado,
apresentou 8% das visitas. A maioria dos visitantes escolhem o mês de agosto para subir o Pico da Vara
entre as 8h e as 13h da tarde,  havendo uma pequeno número de visitantes (1%) que visita a área
durante a noite. Os meses de novembro e dezembro são os meses com menos visitas.

Arteaga et al.(2008) que demonstram que as vias de comunicação permitem alcançar áreas remotas
e muitas das vezes bem conservadas, mas ao mesmo tempo, facilitam a propagação de plantas exóticas
e as nativas mais comuns. Os trilhos pedestres da ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme não são
exceção. Ao longo dos trilhos foram contabilizados mais de 10.406 indivíduos de 8 espécies invasoras. A
espécie mais representativa foi a cletra Clethra arborea  com 68,3% de todos os indivíduos. A segunda e
terceira espécie mais representativas foram a hortênsia Hydrangea macrophylla e a conteira Hedychium
gardnerianum com respetivamente 15,4% e 9,7%.

Dos três trilhos amostrados, a Algarvia sendo o trilho mais visitado é também o que registou maior
número de invasoras e o maior número de espécies. Aqui predomina por ordem decrescente a cletra
(63%), a hortênsia (18%), a conteira (12%) e o gigante (5%). O número de invasoras também diminui à
medida  nos  aproximamos  do  Pico  da  Vara,  com  exceção  do  trilho  dos  Graminhais.  Este  trilho  foi
beneficiado, aquando da beneficiação das turfeiras do Planalto dos Graminhais durante o projeto Life
Laurissilva  Sustentável  e  as  principais  invasoras  são  anualmente  removidas,  fazendo  com  que  os
número de invasoras sejam mais reduzido. No trilho da Algarvia, cerca de 98% das invasoras localizam-
se nos primeiros 1500 metros de percurso. Ao longo do tempo do período de amostragem o número de
invasoras aumentou com crescimentos preocupantes para a cletra e gigante, respetivamente de 70% e
de 18%.

A falta de manutenção nos últimos 3 anos levou à degradação dos trilhos, que foi sendo agravada
com o aumento do número de visitantes. Esta intensidade leva ao aumento do pisoteio tendo impactos
na flora endémica e nativa. Foram identificadas 41 espécies, das quais 12 espécies são endémicas, 8
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espécies são invasoras, 2 espécies são endémicas da Macaronésia, 14 são plantas nativas e 3 espécies
naturalizadas. Maioritariamente da vegetação nativa e endémicas tem taxas de cobertura a rondar os
92% e o que corresponde a 63% das espécies identificadas. A taxa de cobertura das plantas invasoras
ronda os 4%. O trilho da Algarvia tem a maior taxa de cobertura de invasoras com cerca de 71,4%,
seguido da Fazenda (17,9%) e Graminhais (6,8%). Pode-se verificar que há um aumento generalizado
da taxa de cobertura com a distância da parcela ao trilho e ao longo dos tempo (2014 para 2015).
Embora se tenha registado um crescimento generalizado das taxas de cobertura da vegetação em todos
os trilhos verifica-se elevadas taxas de pisoteio nos trilhos com maior número de utentes, isto é, Algarvia,
Pico  da  Vara  e  Graminhais.  Ao  longo  das  monitorizações  também  se  verifica  que  o  pisoteio  vai
diminuindo  com o aumento  da  distância  ao trilho  com a  exceção do  troço  do  Pico  da  Vara  e  dos
Graminhais. Mas este aumento de pisoteio fora do trilho é devido aos comportamentos dos visitantes.
Estes buscam caminhos alternativos devido à degradação, falta de manutenção e encharcamento do
trajeto original.

O aumento do número de visitantes também tem contribuído para o aumento dos resíduos.  Dos
resíduos mais abandonados é o papel (12,3%), destacando as caixas de bolachas e lenços de papel. As
embalagens e o lixo orgânico são os resíduos menos encontrados onde se destacam as garrafas de
água, latas de refrigerante e as embalagens de iogurte. O trilho onde foi removido o maior peso em lixo
foi o Pico da Vara, ou seja, no troço de confluência entre o trilho (Graminhais e Algarvia) e onde se
registam o maior número de passagens dos visitantes. O número de resíduos removido também tem
aumentado com o tempo.

Inicialmente, temos dados para acreditar que com o aumento da visitação e consequente aumento de
resíduos que são anualmente abandonados ao longo do trilho a população de roedores também deverá
aumentar.  Quantificou-se  o  nível  de  infestação  de  roedores  através  da  determinação  da  taxa  de
consumo de  iscos  artificiais.  Os dados  demonstram flutuações sazonais  de  roedores  ao  longo  das
estações do ano. As taxas de consumo dos iscos têm picos máximos e picos mínimos coincidentes. Os
picos máximos registam-se em agosto (2014 e 2015) e os picos mínimos em maio. Os murganhos têm
sempre taxas de consumo mais elevadas que o rato-preto. Em todos os trilhos as taxas de consumo
foram sempre mais elevadas para o murganho com a exceção da Algarvia, onde o rato-preto expressou
as maior taxas de consumo com valores 27,8%. O rato-preto é uma espécie arborícola e foi detetado nos
trilhos com maior vegetação arbustiva e arbórea que é o caso da Algarvia, Fazenda e o Pico da Vara. O
trilho com menor consumo por rato-preto foi verificado nos Graminhais. No trilho da Fazenda foi onde se
registou o maior consumo de iscos por murganho com 19,4%. As variações detetadas não aparentam
variar com o aumento do número de turistas.

Todos estes impactos registados ainda necessitam de ser avaliados e estatisticamente verificados e
correlacionados  com  o  número  de  visitantes.  Aparentemente  os  impactos  são  reais,  crescentes  e
preocupantes  e  resulta  provavelmente  do  aumento  do  número  de  visitantes.  É  urgente  iniciar  as
manutenções regulares dos trilhos de acesso, de regular a visitação, estudar a capacidade de carga e
encontrar soluções que permitam minimizar estes impactos através da:

 alteração do traçado do trilho – permitir a construção de um trilho circular para diminuir a
carga de pessoas;

 requalificação do trilho com colocação de passadiço de madeira em pontos mais sensíveis;

 manutenção regular do trilho para o controlo de invasoras;

 colocação de contentores do lixo no início de cada trilho;

 e em caso extremo, o encerramento temporário do trilho para recuperação dos impactos
provocados ou por motivos de segurança dos visitantes.
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