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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.         

                                                                                  www.spea.pt
                               

    www.facebook.com/spea.Birdlife
      https://twitter.com/spea_birdlife

Relatório da implementação de um pomar de Uva-da-serra. 
Relatório da ação C7 do Projecto LIFE Laurissilva
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, 2012

Coordenação do projeto: Joaquim Teodósio

Coordenação técnica: Filipe Figueiredo

Equipa:Rui Botelho, Fábio Rodrigues, Lourdes Peñil, Borja Iriate, Maria Jesus 
Iturri,Luís Medeiros, Imanol Mendizabal, Ander Lasa, José Mendonça, José 
Pacheco, André Fernandes, Bruno Oliveira, Hilberto Correia, José Tavares, 
Marcelino Oliveira, Tibério Arruda, Hélder Festa, Manuel Frias, Vítor Costa, Armando 
Silva, António Pimentel, Nuno Melo e José Aguiar.

Citação: Figueiredo, F. 2012. Relatório anual do viveiro. Sociedade Portuguesa para 
o Estudo das Aves, Lisboa (relatório não publicado)

_3

http://www.spea.pt/


ÍNDICE

RESUMO                          05

1. ESCOLHA DAS MELHORES PLANTAS PARA O POMAR     06

2. INSTALAÇÃO DO POMAR                                     08

3. MONITORIZAÇÃO/CONCLUSÃO         11

4_C7_Implementação de um pomar de Uva-da-serra



RESUMO

A implementação  do  pomar  de  uva-da-serra  (Vaccinium cylindraceum)  foi  instalado  através  de 
protocolos de produção definidos para outras espécies de Vaccinium sp. 

A uva da serra é uma espécie endémica que poderá ser viável para produção de fruto ajudando a 
arranjar alternativas agrícolas produtivas para a região.

Os pomares são um local de teste para verificar a rentabilidade de produção biológica de um frruto  
de  uma  espécie  endémica.  Este  objetivo  surgiu  no  âmbito  de  inverter  a  presente  situação  de 
importação de Mirtilo (Vaccinium corymbosum) que poderá facilmente efectuar uma hibridação com a 
espécie endémica destruindo o seu património genético endémico.

Foram  instaladas  500  plantas  de  uva  da  Serra  nos  terrenos  cedidos  pelo  CMIF  (Centro  de  
Investigação e Monitorização das Furnas) produzidas a um compasso de 1x0,7m. Estas plantas foram 
desenvolvidas no viveiro do projecto durante 2 anos. Para além deste foi instaldado um pomar de 
estacas de uva-da-serra com 700 plantas ao mesmo compasso.

Esta ação é importante porque cria uma alternativa agrícola económica para a região combatendo o 
lobby existente de produção de mirtilos exóticas valorizando as espécies endémicas.
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1. ESCOLHA DAS MELHORES PLANTAS PARA O POMAR

A ação C7 implicava a construção de um pomar de uva da serra (Vaccinium cylindraceum).
Desde o início do projeto, recolheram-se sementes e estacas (para enraizamento) para posterior 

plantação e criação do pomar desta espécie.
Para as plantas provenientes de sementes, recolheram-se as melhores sementes que vinham de 

plantas-mãe  mais  produtivas,  ou  seja  com  melhores  frutos.  Estas  foram  recolhidas  em  lugares 
distintos na serra da Tronqueira e Planalto dos Graminhais, como se poderá verificar na foto seguinte.

Figura 1_Recolha de sementes de uva-da-serra

Estas sementes foram,  posteriormente,  tratadas como explicado no relatório  anual  do viveiro  e 
estiveram em desenvolvimento durante 2 anos, antes de serem plantadas no pomar de uva-da-serra.

Figura 2 e 3_Plantas de Uva da serra prontas a serem  plantadas
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Para as plantas provenientes de estacas, recolheram-se estacas, desde o início do projeto, que 
foram transportadas e colocadas na estufa a enraizar. Durante o ano de 2010, houve muitas perdas e 
verificou-se que este não seria o melhor método.

Figura 4_Estacas de uva-da-serra colocadas dentro da estufa

Novos  ensaios  foram  realizados  para  melhorar  os  resultados  anteriores,  mais  estacas  foram 
recolhidas  e  colocadas  na  serra  da  Tronqueira,  em  Sphagnum  sp.  Os  resultados  foram 
surpreendentes e no espaço de um ano as estacas já tinham desenvolvido raízes com mais de 20cm, 
como se poderá verificar nas fotos seguintes.

Figura 5_Estacas de uva da serra colocadas no sphagnum, já enraizadas após um ano
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2. INSTALAÇÃO DO POMAR

A instalação  do  pomar  foi  relativamente  rápida,  após  a  escolha  do  local  e  as  plantas/estacas 
estarem disponíveis para a sua construção.

O local de implantação deste pomar está localizado perto da lagoa das furnas em antigos pomares 
de frutos que existiam no local, em terrenos cedidos pelo Centro de Monitorização e Investigação das 
Furnas (CMIF).

A equipe técnica do projeto decidiu implementar dois tipos de pomares: de estacas e de plantas 
provenientes por semente.

Estavam então  disponíveis  500 plantas  provenientes  de  semente  e  700  estacas.  O compasso 
utilizado  foi  de  1m/0,70m.  Sendo que  a área  ocupada por  cada  pomar  é  de  350  m² e  490  m², 
respetivamente. A instalação envolveu algum trabalho de remoção de exóticas existentes no local e  
levantamento de alguns muros existentes no local, como se poderá verificar nas fotos seguintes.

Figura 6 e 7_Limpeza do terreno antes e depois, para a instalação do pomar de uva-da-serra

Figura 8 e 9_Instalação do pomar, de plantas provenientes de semente
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Figura 10 e 11_Pomar de uva-da-serra  já instalado com protetores 

Figura 12 e 13_Limpeza do pomar de uva-da-serra, proveniente de estacas, verificando-se a enorme 
quantidade de raízes de conteira e pedras.
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Figura 14,15 e 16_Evolução da construção do pomar desde o início até a sua implementação

Figura 17_Pomar já instalado com estacas de uva-da-serra
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3. MONITORIZAÇÃO/CONCLUSÃO

Com todo o trabalho de instalação já realizado, é importante observar a evolução da plantação. 
Todos os dados de mortalidade e crescimento das plantas irão ser registados a partir da sua data de 
instalação.

A  monitorização  será  efetuada  periodicamente,  para  registo  dos  parâmetros  anteriores  e 
manutenção do pomar para que no futuro se obtenham muitos e bons frutos.

Este tipo de pomar foi efetuado, para além de uma prespetiva conservacionista da espécie, mas  
também para dar a conhecer o valor que esta poderá ter na sociedade açoriana e poder dar algum 
rendimento para quem no futuro quiser explorar esta como produção agricola.

Figura 18 e 19_Uvas -da -serra com flor e fruto, respetivamente

_11


