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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
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RESUMO

As ações de monitorização do viveiro permitem controlar os custos de instalação e avaliar a sua 
capacidade produtiva. Nesta ação é avaliada a percentagem de mortalidade de plantas na estufa com 
contagem de todos os indivíduos.

A  área  de  sementeira  é  contada  o  número  de  indivíduos  que  germinaram  e  é  calculada  a 
capacidade germinativa de cada espécie. O estado vegetativo das plantas é regularmente analisado 
para saber quando será necessário proceder às acções de manutenção de monda e repicagem.

Mensalmente  é  realizada  uma  vistoria  para  detetar  qualquer  tipo  de  doença/praga  que  possa 
comprometer a sobrevivência de outras plantas. 

A monitorização das ações do viveiro vai permitir avaliar a capacidade produtiva do viveiro, avaliar o 
estado  fitossanitário  das  plantas  e  estabelecer  um controlo  de  custo/planta  e  melhorar  as  suas 
capacidades produtivas.

O objetivo deste relatório anual é informar e maximizar  o mais possível  a produção de plantas, 
mediante os métodos testados, com o máximo de espécies. 

Neste momento já se produziram cerca de 20 espécies nativas e mais de 90000 plantas desde o 
inicio do projeto, sendo que 55000 já foram plantadas nas áreas que foram intervencionadas.
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1.VIVEIROS (SEMINÁRIO)

A parte do viveiro designada seminário (local onde são colocadas as sementes para germinar) é a 
parte  fundamental  da  germinação  e  do  fornecimento  de  pequenas  plantas  para  a  estufa. 
Normalmente, a construção do seminário é efetuada exteriormente. Este é constituído por canteiros 
de terra elevada, protegidos na sua maioria por uma rede de sombra para proteger as jovens plantas 
na  altura  de  maior  calor.  Se  se  verificar  a  necessidade  convém  igualmente  ter  um  tanque  de 
abastecimento de água de modo a que na época mais seca seja importante repor a água necessária. 

1.1 Seminários construídos no projeto

Inicialmente, o seminário foi escolhido por conter uma terra fértil, situado na vila da Povoação. Este 
estava cheio de plantas exóticas (ex. fetos) e até de algumas árvores como se pode verificar nas 
seguintes fotos. Foi, igualmente, necessário reconstruir alguns muros que ocupavam parte da área 
produtiva.

Figura 1  e 2_Viveiros LIFE+ Laurissilva Sustentável, situados na vila da Povoação antes e depois 
da ação de intervenção

Os trabalhos iniciais limitaram-se à eliminação dos fetos e árvores existentes no local. Este trabalho 
foi moroso e aquele que demorou mais tempo e requereu alguma mão-de-obra. Após a eliminação do 
coberto arbóreo/arbustivo, foi necessário efetuar uma pequena escavação para que a terra mais fértil 
ficasse por cima. No final, cavaram-se os canteiros e colocou-se na parte mais elevada dos canteiros 
a terra mais fértil que se tinha conseguido na escavação. Finalmente, procedeu-se à sementeira das 
várias espécies endémicas.

Após esta sementeira que foi efetuada entre setembro e novembro de 2009, verificou-se que o 
espaço para novas sementeiras estaria limitado (haveria semente em “stock”).  Iniciou-se, então, a 
procura de novos locais para o efeito  e durante o ano de 2010 construiu-se um pequeno seminário 
nas Furnas em terrenos cedidos pela SPRAçores. Este viveiro tem a condicionante de se encontrar 
algo  distante  das  áreas  de  intervenção.  Foi  sendo  construído  de  modo  a  receber  o  resto  das 
sementes que foram recolhidas durante a época de 2009. Tem simplesmente 6 canteiros, mas que se 
pretenderá alargar neste ano de 2012, com Folhado (Viburnum treleasei), Azevinho (Ilex azorica) e o 
Cedro do mato (Juniperus brevifolia) como se pode verificar na fotografia seguinte:
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Figura 3_Seminário nas Furnas com canteiros preparados

No final de 2010, verificou-se que ainda não havia espaço livre para novas sementeiras devido ao 
fato  que  algumas  sementes  demoram  mais  de  um  ano  a  germinar  e  viveiros  ficam  cheios  de 
sementes  durante  mais  de  um ano,  pelo  que  decidiu-se  construir  um  seminário  maior  para  as 
necessidades do projeto.

Desta forma, foi construído novo seminário numa área de intervenção experimental (Labaçal/Pico 
da Vereda) com capacidade para receber a grande quantidade de sementes que são recolhidas. Este 
terreno era, antes da intervenção, totalmente dominado por plantas exóticas e tal como no viveiro, 
situado na Povoação, teve que sofrer uma pequena limpeza e nivelamento do terreno de modo  a ter 
condições adequadas para receber visitantes e ser um local  onde se pudessem efetuar todas as 
sementeiras  necessárias.  Este  seminário  contém 32  canteiros,  na  sua  maioria  para  Urze  (Erica 
azorica) e Azevinho, sementes que existiam em “stock” durante 2011. Ao redor dele foi colocada uma 
rede protetora para evitar a entrada de coelhos/ou outros animais e também uma vala de drenagem 
para evitar acumulações de água. Este pequeno seminário foi construído de forma que os custos de 
produção e transporte de plantas para o local definitivo seja reduzido.

A partir deste momento, o projeto tem na sua constituição 76 canteiros prontos a receber sementes 
que poderão ser recolhidas. 

Figura 4_Seminário no Labaçal/Pico da Vereda

No final, semeiam-se e retiram-se as plantas para a estufa bem como as plantas de raiz nua para a 

plantação final.  Estes canteiros vão sendo substituídos todos os anos com novas sementeiras  e 

novas plantas.
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1.2 Resultados

Dos três  seminários,  o  que possuí  resultados  há  mais  tempo é o  da  Povoação  com canteiros 
semeados desde setembro de 2009 e donde se retiraram cerca de 35000 plantas até agosto de 2011. 
Em seguida, verificar-se-á o esquema das primeiras sementeiras.

Depois de muitos destes canteiros estarem vazios, efetuaram-se novos canteiros entre setembro e 

dezembro de 2011 com sementes de germinação mais  rápida  (Urze,  Queiró,  Faia,  Louro  e  Pau 

Branco), como se pode ver no seguinte esquema.
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Inicialmente, o seminário da Povoação tinha na sua constituição 38 canteiros de várias espécies 
nativas e endémicas dos Açores, nomeadamente Azevinho, Louro, Urze, Faia, Pau Branco, Cedro-
do-Mato, Ginja e Folhado.

A monitorização que era efetuada para seguir  os processos da germinação das sementes era 
realizada  mensalmente  para  verificar  ao  pormenor  se  o  processo  decorria  normalmente.  Para 
algumas espécies os resultados foram imediatos. 

Na época 2009/2010, as sementes que foram colocadas nos canteiros foram simplesmente secas 
(pelo menos durante 2 semanas) e semeadas. Os melhores resultados verificaram-se na Urze e Faia 
de onde se retiraram 35000 e 3500 plantas, respetivamente. Nas restantes plantas, a germinação 
verificou-se até bem cedo (cerca de 3 meses), mas no que respeita às taxas de germinação estas 
estão abaixo de 5%, como por exemplo o Pau branco, Ginja e Cedro do mato.

Figura 5 _Germinações de Urze nos canteiros exteriores

Visto que os resultados do resto das germinações não atingiu o esperado, no inicio de 2010, os 
canteiros  nas  Furnas  efetuaram–se  no  terreno  cedido  pela  SPRAçores  para  a  germinação  das 
restantes sementes.

As sementes que foram semeadas nestes canteiros foram Folhado, Azevinho e Cedro-do-mato. 
Passado 6 meses, já se obtiveram resultados das sementes de Cedro do mato, retirando cerca de 
100 plantas, o que correspondeu abaixo de 5% de taxa de germinação. As restantes germinações só 
aconteceram passado quase 2 anos depois (janeiro de 2012) e também abaixo das expectativas com 
taxas de germinação muito baixas.

Figura 6_Germinações de Cedro-do-mato nos canteiros exteriores
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Na  época  2010/2011,  procedeu-se  aos  canteiros  na  área  do  Labaçal/Pico  da  vereda.  Estes 
serviram de base para a plantação da área.

Os melhores resultados verificaram-se no final de 2011 onde se efetuaram sementeiras de Urze, 
Folhado e Azevinho. Só se verificou germinação nos canteiros de Urze enquanto que nos canteiros 
de Folhado e Azevinho as sementes apodreceram provavelmente devido a chuva (zona de maior 
altitude) e ao solo mais fraco para estas espécies. 

Para os restantes canteiros que tinham plantas de estacaria (ramos de plantas maiores) e plantas 
que se recolheram ao longo da estrada da Tronqueira (já que ia ser efetuada uma limpeza ao longo 
da estrada), estas estão a recuperar após o choque resultante do transplante, contando-se cerca de 
1700 plantas para reflorestação.

Figura 7 e 8_Germinações de Urze em 2011 e plantas de Queiró a recuperar

Apesar  de tudo  ainda  nesta  época  2011/2012  no seminário  da Povoação,  remodelaram-se  os 
canteiros e semearam-se com espécies de germinação mais rápida, tais como Faia, Queiró, Louro, 
Ginja e Pau branco. 

Os melhores  resultados  obtidos  para  espécies  semeadas no  exterior  foram as  Urzes  em que 
simplesmente se secaram e semearam nos canteiros, colocando apenas algum substrato por cima 
para evitar perda de sementes. Retiraram-se destes seminários cerca de 35000 plantas. Os canteiros 
exteriores de Queiró iniciaram-se em 2011 e os resultados são bastante positivos retirando-se quase 
1500 plantas e  ainda muitas para repicar (transplantar  para os vasos/cuvetes)  para o viveiro.  O 
tratamento da Queiró foi igual ao da Urze.

No caso das Faias, retiraram-se cerca de 3500 plantas no exterior e efetuou-se um tratamento 
semelhante ao que se efetuou para a Urze.

Relativamente ao Folhado, as sementes foram colocadas algum tempo em água (no mínimo 2 
semanas), semeou-se mas apenas se observaram resultados após quase 2 anos.

O tratamento das sementes de Azevinho implicou a remoção da polpa, após cerca de 3 semanas a 
um mês em água. Neste caso e à semelhança do Folhado, só se verificaram resultados quase 2 anos 
depois.

Para as restantes espécies, Ginja, Pau branco, Louro e Cedro-do-mato os progressos não foram 
tão  positivos  devido  a  vários  fatores  como  foi  o  tipo  de  solo  (solos  pobres  e  pedregosos)  não 
adequado para  as  sementes,  o  fato  das sementes  não estarem maduras  quando se semearam 
consequentemente devolvendo resultados não fora do esperado.
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Figura 9_Canteiros pedregosos que dificultam a germinação

1.3 Tratamento que foi efetuado a cada espécie

Louro (Laurus azorica)

Esta espécie foi semeada em setembro de 2009. O tratamento que se efetuou às sementes foi 
simplesmente recolher em maduro e semear diretamente no solo, não se retirou a polpa. 

Só germinaram 2 plantas que se encontram na estufa. Estas demoraram 6 meses a germinar e não 
dispomos de mais resultados passado mais de um ano, o que indica que este não foi  o melhor 
método. Infelizmente, no ano de 2010 também não se conseguiu recolher sementes de Louro.

Em 2011, recolheram-se cerca de 65 litros de semente, colocaram-se em água (1 semana), depois 
retirou-se  a  polpa  e  secou-se  alguns  dias  (convém não  ser  mais  do  que  1  semana),  tendo  se 
semeado posteriormente. Efetuaram-se 8 canteiros exteriores, esperando-se resultados em 2012.

Azevinho (Ilex azorica)

Esta  espécie  foi  semeada  em  setembro  de  2009.  O  tratamento  efetuado  nas  sementes  foi 
simplesmente colher em maduro e semear diretamente no solo, não se retirou a polpa.

Germinaram cerca de 100 plantas em 3 canteiros, o que foi muito pouco para a quantidade de 
semente recolhida. O tempo de germinação foi de 18 meses.

Em 2010, recolheram-se 70 litros de frutos que foram colocados em água (2 semanas no mínimo), 
a polpa foi removida e secou-se pelo menos uma semana. Semearam-se 3 canteiros na área do 
Labaçal e não houve germinações, depois verificou-se que as sementes estavam a apodrecer (talvez 
devido ao solo fraco).

Em 2011, recolheram-se cerca de 80 litros de fruto. Os canteiros vão ser efetuados na zona das 
Furnas porque o solo é de maior qualidade. O tratamento efetuado é igual ao de 2010. Os resultados 
demoram algum tempo a aparecer, deste modo estas sementeiras deverão ser efetuadas fora da 
estufa em canteiros de modo a libertar espaço no interior da estufa.
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Figura 10_Azevinho a germinar

Pau Branco (Picconia azorica)

Esta espécie foi semeada em setembro de 2009. O tratamento que se efetuou com as sementes foi 
simplesmente colher em maduro e semear diretamente no solo, não se retirou a polpa.

Estas  sementes  começaram  a  germinar  muito  lentamente  após  6  meses.  Apesar  de  tudo 
repicaram-se cerca de 100 exemplares, sendo que este não será o melhor método de germinação. 

No  ano  de  2010,  recolheram-se  cerca  de  6000  sementes  que  foram  colocadas  em  água  (3 
semanas) e a sua polpa removida sendo o período de secagem de 1 semana. Estas semearam-se 
em 5 canteiros de onde se retiraram cerca de 100 plantas, talvez devido ao solo pobre onde estavam 
inseridos.

Em 2011, recolheram-se cerca de 40 litros, efetuou-se o mesmo processo que no ano de 2010 e 
semearam-se em 4 canteiros, esperando ver resultados em breve.

Figura 11_Pau-branco a germinar

Urze (Erica azorica)

Esta espécie foi semeada em setembro de 2009. O tratamento que se efetuou com as sementes foi 
recolher maduro, secar num local seco e fresco e semear passado cerca de 15 dias.

Os resultados foram surpreendentes sendo que passado 3 meses já existiam plantas a germinar. 
Esta espécie tem características de pioneira/colonizadora em áreas que foram cortadas recentemente 
o  que  coincide  com  a  rapidez  e  elevada  taxa  de  germinação.  Tem sido  uma  espécie  de  fácil 
germinação.

No ano de 2010, foram recolhidos cerca de 200 litros, secando-se e semeando-se como se tinha 
efetuado no ano anterior. Os resultados foram igualmente positivos, mesmo em solos mais pobres. 
No ano de 2011, recolheram-se 160 litros de semente secou-se e guardou-se porque ainda não se 
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tinha procedido à repicagem de todas as plantas que germinaram dos anos anteriores. No total, já se 
retiraram cerca de 35000 Urzes e muitas mais estão para retirar. É uma das espécies a semear em 
canteiros.

Figura 12_Urze a germinar em canteiros exteriores

Faia (Morella faya)

Esta espécie foi semeada em setembro de 2009. O tratamento que se efetuou com as sementes foi 
recolher-se maduro e semeou-se, não se retirou a polpa.

Os resultados foram bastante positivos sendo que as primeiras germinações surgiram 3 meses 
depois, estimando-se, cerca de 3500 faias retiradas no primeiro ano de produção.

No ano de 2010, recolheram-se 100 litros de sementes que foram tratadas, colocadas em água (2 
semanas), retirou-se a polpa e secou-se (nunca mais de uma semana). No final semeou-se em 3 
canteiros, no entanto passado mais de 1 ano, ainda não há resultados. O que indica que apesar de 
esta ser uma planta que é pioneira em zonas de menor altitude requer algum solo de qualidade para 
germinar e pelo que parece não aconteceu neste 2º ano.

  
Em 2011 recolheram-se 200 litros de semente e semearam-se em 14 canteiros exteriores, não se 

efetuando qualquer tratamento tal como no primeiro ano, esperando resultados positivos em breve.
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Figura 13_Faia germinada no 1º ano de produção

Folhado (Viburnum treleasei)

Esta espécie foi semeada em setembro de 2009 e algumas em novembro de 2009. O tratamento 
que se efetuou foi a simples recolha e semear diretamente no solo. Em 2011, passado quase 2 anos, 
retiraram-se 50 plantas de folhado. Para além de morosos, os resultados nos primeiros anos não 
foram animadores.  Isto deverá ser  devido ao tipo de solo que é pedregoso e as infestantes são 
igualmente um problema.

Na época de 2010, recolheram-se cerca de 75 litros de folhado e efetuaram-se mais 3 canteiros nas 
furnas. O tratamento que efetuado foi colocar em água (pelo menos 2 semanas) e secagem posterior. 
Vão-se retirar as plantas em janeiro de 2012, mas de qualquer das formas as taxas de germinação 
são baixas.

Em 2011, obtiveram-se cerca de 40 litros de folhado, colocaram-se em água (2 semanas) estiveram 
a secar uma semana e semearam-se. A diferença quando comparado com anos anteriores foi que a 
semente foi recolhida mais tarde para assegurar melhor germinação.

Esta espécie, tal e qual como o Azevinho, deverá ser efetuada a sementeira no exterior, devido à 
morosidade das sementes a germinar. Outra nota é que esta planta recupera e no meio natural há 
muitas regenerações que permitem combater as outras infestantes.

Figura 14_Folhado a germinar em solos pedregosos e com infestantes
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Ginja (Prunus azorica)

Esta  espécie  foi  semeada em novembro de 2009 e passado cerca de 3  meses começaram a 
germinar. As sementes foram recolhidas e semeou-se diretamente no terreno, não se retirando a 
polpa. Apesar de não se ter efetuado nenhum tratamento, as plantas germinaram e repicaram-se 
cerca de 100 plantas, embora se tenham semeado cerca de 5000 sementes. Mais uma vez uma taxa 
de germinação muito baixa.

Em 2010, apenas se efetuaram sementeiras no interior da estufa, não tendo resultados exteriores.
Em 2011,  recolheram-se  cerca  de  10  litros  de semente,  colocaram-se  em água 2 semanas e 

maceraram-se retirando a polpa, secou-se 1 a 2 dias e semearam-se em 3 canteiros. Os resultados 
no exterior não tem demonstrado boas indicações, é uma espécie adequada para germinar no interior 
da estufa. Só se efetuaram estas sementeiras porque tínhamos alguma disponibilidade de semente.

Figura 15 _Ginja a germinar nos canteiros exteriores

Cedro do mato (Juniperus brevifolia)

Esta espécie  foi  semeada em novembro de 2009 e germinaram cerca de 5 meses depois.  As 
sementes foram recolhidas e semeou-se diretamente no terreno. Repicaram-se cerca de 100 plantas 
um ano depois.

Para melhorar a germinação do cedro do mato, efetuou-se um canteiro de germinação nas Furnas 
onde o solo  era  melhor.  No entanto,  em 6000 sementes  retiraram-se 100 plantas,  uma taxa de 
germinação muito baixa.

No ano 2011, recolheram-se cerca de 5 litros de semente que vão ser semeadas dentro da estufa. 
Estas vão ser tratadas e ser recolhidas o mais maduras possível, porque o estado de maturação da 
semente  influencia  a  germinação.  Esta  é  uma  espécie  que  é  muito  difícil  encontrar  sementes 
maduras.

Queiró (Calluna vulgaris):

A Queiró foi uma espécie recolhida apenas em 2010 e cujos primeiros canteiros de germinação 
foram realizados em 2011. O tratamento que efetuado foi igual ao da Urze (recolher, secar e semear).

Realizou-se um canteiro exterior e verificou-se que a germinação era mais ou menos uniforme. A 
maior dificuldade reside no fato que é difícil manter a semente no solo impedindo que se espalhe pelo 
ar. Deste modo, colocaram-se as sementes com um pouco de terra por cima. A germinação deste 
canteiro foi positiva germinando mais de 1500 plantas que vão sendo repicadas.

Em 2011/2012, efetuaram-se 2 canteiros nas Furnas de modo a termos uma produção constante no 
viveiro e recolheram-se cerca de 120 litros de Queiró.
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  Figura 16 e 17_Canteiros de Queiró semeados e germinação de Queiró passado 10 meses

Em conclusão, para efetuar canteiros exteriores as espécies recomendadas são: Urze, Queiró e 
Faia. Para espécies com muita semente disponível num ano e naquelas que não se conseguir efetuar 
canteiros interiores especialmente  para  as seguintes  espécies:  Azevinho,  Folhado  e Pau branco, 
recomenda-se guardar  as sementes.  Estas espécies necessitam de solo  rico  em nutrientes e se 
possível  utilizar  substrato  para  cobrir  a  sementeira.  As  restantes  espécies,  e  mesmo estas  três 
referidas, se houver espaço dentro da estufa convém efetuar caixas de germinação dentro da estufa, 
já que se obtém maiores taxas de germinação.
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2. ESTUFA

A estufa do projeto LIFE+ Laurissilva Sustentável foi construída entre maio e agosto de 2009 e 
possuí uma área interior de 416 m².

Esta  tem como intuito  o  desenvolvimento das  sementes,  a  melhoria  das taxas  de germinação 
(número  de  sementes  que  nascem)  de  cada  espécie  e  proporcionar  um  desenvolvimento  e 
crescimento adequado das plantas.

A estufa como possui um ambiente controlado (com sistema de rega, controlo de luminosidade e 
temperatura) permite que as plantas tenham todo o conforto para a germinação e crescimento ideal.

Após  um  crescimento  adequado,  as  plantas  deverão  ser  colocadas  no  exterior  de  modo  a 
adaptarem-se às condições ambientais, ou seja a adaptação à chuva, vento e sol, para quando se 
efetuar a plantação definitiva já se encontrarem adaptadas às condições locais.

Figura 18_Estufa Life+ Laurissilva Sustentável

2.1.Constituição da Estufa

A estufa do Projeto LIFE+ Laurissilva Sustentável tem no seu interior 13 bancadas de crescimento e 
germinação  de  plantas.  Construíram-se,  também,  46  mesas  de  madeira  para  interior  e  exterior, 
desenhadas para otimizar a colocação dos recipientes para plantas.

A  estufa  dispõe,  no  seu  interior,  de  um  sistema  automático  de  rega  que  permite  regular  a 
quantidade de água necessária para cada espécie.  Em 2010, foi  também instalada uma rede de 
sombra que possibilita a regulação da luminosidade por bancada e a redução da temperatura interior.

No ano de 2011, concluiu-se a instalação da estufa colocando os ventiladores que reduzem o 
excesso de calor dentro da estufa.

Esta é visitada regularmente para verificar possíveis problemas. Semestralmente, mede-se uma 
amostra das plantas para verificar o seu crescimento, taxas de mortalidade e taxas de germinação 
específicas. Cada bancada, geralmente, tem presente apenas uma espécie para facilitar a contagem 
da germinação, mortalidade e o crescimento. 
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Figura 19_Ventiladores colocados na Estufa

2.2. Espécies e resultados na Estufa

Urze (Erica azorica)

As  primeiras  Urzes  foram  semeadas  em  setembro  e  novembro  de  2009.  Estas  exibiram  um 
crescimento lento pelo que passado um ano obteve-se plantas de menos de 5 cm. Este crescimento 
deve-se ao facto de estas terem germinado no interior da estufa, processo que é muito mais lento que 
no exterior. 

Estas plantas foram repicadas em finais de novembro e princípio de dezembro de 2010.
Algumas destas urzes semeadas dentro da estufa ainda estão a ser repicadas e encontram-se a 

germinar em 6 caixas.
Efetuaram-se mais algumas caixas em 2011, mas de facto para a quantidade de Urzes bastariam 

os canteiros exteriores. As caixas interiores devolvem bons resultados mas ocupam espaço para as 
outras espécies igualmente importantes.

O tratamento que se efetua para a Urze é recolher, secar (normalmente 2 semanas) e semear em 
caixas de germinação, normalmente o tempo de germinação dura entre 4 a 6 meses.

A data da repicagem (transplante de plantas para cuvetes ou vasos) é de 6 a 8 meses, dependendo 
das condições. Normalmente, tem mais 3 a 6 meses em estufa. E posteriormente, demora mais 3 
meses em adaptação (passar as plantas para o exterior) para plantação. Todo este processo desde a 
repicagem pode ficar reduzido a um ano, dependendo dos crescimentos das plantas.

Relativamente às taxas de germinação torna-se muito complicado avançar resultados dado que não 
conseguimos saber quantas sementes estão de facto nas caixas ou nos canteiros devido a que as 
sementes são microscópicas.

A taxa de crescimento é de 8 a 10 cm anuais na estufa, crescendo muito mais quando colocadas no 
exterior e plantadas no local definitivo.

A taxa de mortalidade vai desde os 10 aos 33%, dependendo das condições, sabendo que estas 
plantas nunca devem ser repicadas com mais de 5cm senão teremos mortalidades muito altas.

A estufa conta neste momento com cerca de 22000 Urzes e muitas mais no exterior para repicar.
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Figura 20_Caixas de germinação de Urze

Figura 21_Cuvetes de Urze no exterior para plantação

Uva-da-serra (Vaccinium cylindraceum)

As  primeiras Uvas  foram semeadas em novembro  de 2009 e germinaram 6 meses depois.  O 
tratamento efetuado foi colocar em água (menos de uma semana), macerar e coar com um filtro 
(porque as sementes são pequenas).  Posteriormente,  efetuaram-se caixas  de germinação com a 
semente espalhada uniformemente. Estas foram repicadas 11 meses depois de terem sido semeadas 
e vão ser plantadas no local definitivo um ano depois do seu crescimento. Ou seja esta espécie, está 
2 anos na estufa (sendo os últimos 6 meses de adaptação), podendo estar mais tempo em estufa 
para acelerar o seu crescimento.

Em  2010,  efetuaram-se  igualmente  caixas  de  germinação  que  levaram  o  mesmo  tratamento, 
embora os resultados não foram tão positivos como no ano anterior. Estes resultados indicam que 
possivelmente  as  caixas  de  germinação  teriam  excesso  de  água  em alguns  casos  e  falta  dela 
noutros, isto tem a ver com o sistema de rega que as sementes estavam expostas.

Os resultados de 2011, também não foram positivos devido ao sistema de rega que foi efetuado. No 
final  de  2011,  efetuaram-se  mais  8  caixas  de  germinação  com o  sistema de  rega  adequado as 
necessidades da semente.
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O tratamento que é efetuado à Uva implica recolha,  colocar  em água (no máximo 1 semana), 
macerar e coar com uma rede ou filtro e secar 1 semana. Se tiver muita semente convém guardar 
num local seco e fresco.

O tempo de germinação é de 5 a 6 meses.
A data da repicagem para vasos é de 5 a 11 meses, dependendo das condições das plantas. Estas 

devem ser repicadas com um mínimo de 2 cm. Seguidamente, passam mais de 10 a 12 meses na 
estufa e finalmente 3 a 6 meses de adaptação, antes de ser plantada no local definitivo. 

Para esta espécie nunca convém ter menos de 2 anos em viveiro.
As taxas de germinação até hoje em dia nunca superaram os 10%, tendo sido retirados dados entre 

8 e 9%.
A taxa de crescimento da espécie é muito lenta nunca passando os 4cm anuais, desenvolvendo-se 

um pouco mais fora da estufa quando adaptadas.
A taxa de mortalidade foi no máximo de cerca de 21%, mas variou entre os 5 e 10%. Muitas vezes, 

a mortalidade aumenta com a repicagem mal efetuada (normalmente quebra de raízes secundárias).

A  estufa  conta  neste  momento  com  1000  uvas,  esperando  ter  melhores  resultados  após  os 
insucessos de 2010 e 2011.

Figura 22_Uvas da serra nos vasos

Cedro do mato (Juniperus brevifolia)

Os cedros do mato foram semeados em 2009, 2010 e 2011, na estufa. No entanto sem resultados 
até à data. As únicas plantas que germinaram foram as do exterior com o tratamento referido. Ou seja 
os resultados negativos desta espécie parecem indicar que a semente se recolhe muito cedo e o 
tratamento efetuado a ela é ineficaz, ou as árvores onde se recolhe a semente são imaturas e não 
produzem semente viável. Deste modo, tentaremos recolher a semente o mais madura possível e em 
árvores sãs, o que na ilha de São Miguel não é muito fácil porque as árvores foram muito exploradas 
no passado.

Mesmo assim conseguiram-se produzir mais de 200 plantas com os seguintes resultados.
As sementes foram recolhidas de outubro a dezembro semearam-se diretamente sem tratamento e 

germinaram 4 a 6 meses depois, repicaram-se um ano depois de serem semeadas.
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Após de um ano na estufa para o seu desenvolvimento, estas devem ser colocadas, pelo menos 3 
meses, no exterior para adaptação as condições climatéricas. Ou seja esta espécie deverá estar mais 
de 2 anos na estufa com 3 meses no exterior para adaptação.

O tempo de germinação é de 4 a 6 meses.
A repicagem para vasos deverá  efetuar-se  de 6  a  12 meses,  dependendo das  condições das 

plantas, e estas devem ser repicadas com um mínimo de 3 a 5 cm.
Seguidamente,  passam 1 ano na estufa e finalmente 3 a 6 meses de adaptação antes de ser 

plantada no local definitivo.
Para esta espécie nunca convém ter menos de 2 anos em viveiro.
As taxas de germinação até hoje em dia nunca superaram 1%, tendo que melhorar o método de 

recolha de semente.
A taxa de crescimento da espécie ronda os 5 a 7 cm anuais, desenvolvendo-se um pouco mais fora 

da estufa quando adaptadas.
A taxa de mortalidade, com os poucos resultados que temos observado varia entre 2 a 5%.

A estufa conta  neste  momento 210 Cedros,  esperando  no futuro  melhores  germinações desta 
espécie.

Figura 23_Cedro-do-mato em vasos prontos a plantar

Faia-da-terra (Morella faya)

As primeiras Faias foram semeadas, em setembro de 2009, dentro da estufa e germinaram 6 a 8 
meses depois (um pouco mais lento que no exterior).

Estas foram repicadas 2 a 3 meses depois de germinar, estiveram 1 ano e meio em estufa (6 
meses no exterior) e foram todas plantadas.

Na  sementeira  de  2010,  houve  tratamento  da  semente  em  que  se  retirou  a  polpa.  Este 
procedimento revelou-se infrutífero, já que as germinações foram quase nulas, possivelmente devido 
ao calor que se fez sentir no final do outono e ao excesso de rega nas caixas de germinação.

Em  2011,  efetuaram-se  sementeiras  mas  não  existem  resultados  disponíveis  até  à  data.  De 
qualquer das formas, o resultado das germinações exteriores é bem melhor que no interior da estufa.

O tratamento que até este momento resultou melhor foi recolher, secar (2 semanas) e semear em 
caixas de germinação.

O tempo de germinação é de 6 a 8 meses.
A data da repicagem das plantas é de 2 a 4 meses depois da germinação, poderão repicar-se com 

2 cm ou mais. Estas plantas vão diretamente para cuvetes.
Para a planta se desenvolver, fica 6 meses em estufa e depois no mínimo 6 meses no exterior, se 

bem que estas podem aguentar mais alguns meses em estufa.
A taxa de germinação da faia varia entre os 20 a 30% dentro da estufa, dependendo das condições 

das sementes.
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A taxa de crescimento anual varia entre 10 a 12 cm dentro da estufa e quando plantadas tem um 
crescimento superior a 30cm anuais.

A taxa de mortalidade vai desde os 10 aos 35%. Sendo que as mortalidades maiores devem-se às 
condições rigorosas da estufa no verão, com temperaturas superiores a 40º C.

A estufa conta neste momento com 120 Faias e esperando que muitas mais germinem no exterior e 
algumas no interior.

Figura 24_Faias nas cuvetes, na estufa

Figura 25 _As mesmas Faias, 8 meses depois no exterior

Queiró (Calluna vulgaris)

As primeiras Queirós foram semeadas em fevereiro  de 2011. Recolheram-se apenas em 2011 
devido ao sucesso com as outras duas pioneiras (Faia e Urze). E a recolha de Queiró resultaria em 
mais uma espécie nativa “pioneira” a produzir.

As primeiras germinações aconteceram 3 meses depois, como aconteceu na Urze. Também se 
verificou que as germinações no exterior eram melhores e assim as caixas de germinação de Queiró 
não ocupavam espaço no interior da estufa, de qualquer das formas viu-se que estas germinavam 
bem dentro da estufa.

Estas  primeiras  plantas  foram  repicadas  2  meses  após  a  germinação  e  visualizou-se  que  a 
mortalidade estava muito alta cerca de 30% inicial.  Então deixaram-se crescer mais um pouco e 
repicaram-se com 5cm e assim a mortalidade da Queiró baixou até por volta dos 10%.

Como em 2012 não há muito espaço para a germinação no interior da estufa, não se efetuaram 
caixas  de  germinação,  apenas  em canteiros  exteriores.  As  repicagens  de  Queiró  nas  caixas  de 
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germinação de 2011 ainda estão a ser efetuadas esperando que resultem em algumas centenas de 
plantas.

O tratamento que se efetua à Queiró é recolher, secar (no mínimo 2 semanas) e semear em caixas 
de germinação.

O tempo de germinação é de 3 a 6 meses.
A data da repicagem deve ser um pouco tardia, já que as plantas têm que se desenvolver e ter mais 

de 5cm (senão a mortalidade é elevada) e mais de 3 meses após a germinação, podendo durar até 1 
ano como está a acontecer nas caixas de germinação. 

Neste momento, as primeiras plantas estão em estufa há um ano e já estão prontas para passar 
para o exterior (pelo menos 3 meses), para depois serem plantadas no local definitivo.

O único dado da taxa de germinação foi de 13%, mas necessárias mais medições para verificar 
este resultado.

Para a taxa de crescimento, os dados apurados são que varia entre 5 a 12 cm anuais, mas que se 
terão de retirar mais dados para verificar isto.

A taxa de mortalidade ronda os 10%, mas se a planta não tiver condições então a taxa rondará os 
30%.

A estufa conta neste momento com 600 Queirós e mais de 1000 para repicar.

Pau branco (Picconia azorica)

Os primeiros Paus brancos foram semeados em 2009 e apenas no exterior.
As primeiras sementeiras efetuadas no interior foram em outubro de 2010 com sementes cedidas 

pela universidade dos Açores. As sementes foram tratadas e germinaram muito bem 4 meses depois.
As sementeiras que foram efetuadas entre dezembro de 2010 e janeiro de 2011 com sementes 

recolhidas no campo. Foi realizado algum tratamento mas não se removeu a casca protetora dos 
cotilédones. Estas germinaram 6 meses depois, mas mais lentamente que nas sementes cedidas pela 
universidade dos açores.

Deste  modo  em  dezembro  de  2011,  efetuaram-se  sementeiras  com  o  tratamento  adequado 
efetuado às sementes, retirando-lhes a casca. Duas semanas depois, verificou-se que as sementeiras 
estavam a ser “atacadas” por alguns passeriformes (nomeadamente a Alvéola-cinzenta ou Avezinha-
de-nossa-senhora Motacilla cinerea patriciae (Vaurie 1957) que se alimentam de insetos e vermes 
que poderiam estar no substrato de germinação dentro das caixas. Isto só se verificou nas caixas de 
germinação do Pau branco.

As germinações no interior são um pouco mais rápidas (4 a 6 meses) do que no exterior (a partir de 
6 meses), deste modo parece-nos uma espécie que se houver espaço dentro da estufa é ideal para 
efetuar caixas de germinação.

As repicagens devem ser efetuadas de 2 a 6 meses após a germinação, deverão estar mais de 15 
meses em estufa (pelo menos 3 meses no exterior).

As  melhores  germinações  obtidas,  foram a  partir  de  sementes  recolhidas  bem maduras,  após 
alguns dias em água (não mais de uma semana), macerar, secar um pouco (2 semanas no mínimo) 
em lugar fresco, e depois retirar a casca com cuidado para não quebrar o embrião interior.

O tempo de germinação é de 4 a 6 meses.
A data da repicagem é de 2 a 6 meses dependendo do crescimento da planta, estas poderão 

repicar-se com mais de 2 cm. As plantas vão diretamente para vasos.
Para a planta se desenvolver bem deverá ficar um ano em estufa e no mínimo 3 meses no exterior 

para  adaptação,  mas  se  os  vasos  forem  suficientemente  grande  (mais  de  1500  cm³)  poderão 
aguentar mais de 2 anos em estufa antes de serem plantados.

A taxa de germinação do Pau branco varia entre os 20 e 36% quando retirada a casca do embrião, 
e varia entre 2 e 7% quando semeada com a casca. Deste modo, convém apostar na retirada da 
casca do embrião visto que esta dificulta a germinação.

O crescimento anual observado situa-se entre os 12 a 14 cm, dentro da estufa.
A taxa de mortalidade varia 2 e os 5%. Apesar de serem taxas de mortalidade relativamente baixas, 

convém relembrar que são espécies muito atacadas por insetos e larvas.

A estufa conta neste momento com 1000 Paus brancos.
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Figura 26_ Pau branco a germinar

Figura 27_Pau branco já desenvolvido

Louro (Laurus azorica)

Os  primeiros  Louros  foram semeados  em 2009  e  apenas  no  exterior.  Neste  ano,  apenas  se 
repicaram 2 plantas.

No ano  seguinte,  verificou-se  que  a  floração  e  frutificação  do  Louro  não  aconteceu  e  não  se 
efetuaram sementeiras.

Em 2011, recolheram-se cerca de 60000 sementes, efetuaram-se 5 caixas no interior da estufa e o 
resto em canteiros exteriores.

O tratamento efetuado à semente baseou-se na recolha em maduro,  em colocar no máximo 1 
semana em água, macerar, retirando a polpa, secar 1 ou 2 dias (não mais do que isso) e semear em 
caixas no interior.

Em setembro de 2011, efetuaram-se as caixas de sementeira com tratamento. Verificou-se que um 
mês depois as sementes começaram a germinar.

As germinações no interior da estufa (1 a 2 meses) são mais elevadas que no exterior (mais de 6 
meses).

As repicagens devem ser efetuadas 2 a 5 meses após a germinação com plantas com mais de 2cm 
indo diretamente para vasos.

Estas deverão estar mais de um ano em estufa após a germinação e mais de 3 meses no exterior 
para adaptação. No total, a planta deverá estar em estufa pelo menos 18 meses.

As taxas de germinação retiradas recentemente variam entre os 40 e 70% com a remoção da polpa 
que cobria a semente, mas possivelmente este valor aumentará.

O crescimento anual é um dado que requer alguma investigação mas que variará entre os 7 e 12 
cm.

A taxa de mortalidade para já é nula mas podendo no futuro ir possivelmente até aos 5%.
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A estufa, neste momento, conta com 700 louros e podendo aumentar num futuro próximo.

Figura 28_Germinações de Louro 2 meses depois de serem semeados

Figura 29_Louros em vasos 4 meses após a germinação

Sanguinho (Frangula azorica)

Os primeiros Sanguinhos foram semeados em 2009 e não germinou uma única planta. 
No ano seguinte, semearam-se 2 caixas e os resultados foram iguais. O que poderá ser explicado, 

nesse ano, pelo excesso de água nas caixas de germinação.
Um dos problemas do Sanguinho é a dificuldade de encontrar semente e esta poderá muitas vezes 

não ser viável.
No ano de 2011, recolheram-se cerca de 1500 sementes maduras, colocaram-se em água pelo 

menos  2  semanas,  maceram-se,  removeu-se  a  polpa  e  secaram-se  durante  uma  semana. 
Semearam-se em caixas no interior.

Com este tratamento, efetuaram-se as caixas de germinação em setembro de 2011. Sendo que 2 
meses depois começaram a germinar.

As germinações ocorrem 2 a 4 meses depois de serem semeadas.
As repicagens devem ser efetuadas de 1 a 4 meses depois da germinação, convém repicar plantas 

pequenas (com mais de 1 cm) já que esta espécie é muito atacada por insetos. As plantas deverão ir 
diretamente para vasos.

Geralmente, as plantas deverão estar mais de um ano em estufa após a germinação e mais de 3 
meses no exterior. No total, a planta deverá estar em estufa pelo menos 18 meses.

As taxas de germinação retiradas, recentemente, variam entre 30 a 55% podendo aumentar no 
futuro.

O crescimento anual é um dado que necessita de mais ensaios, mas que variará entre os 7 e 12 
cm.

A taxa de mortalidade para já é nula mas podendo no futuro ir possivelmente até aos 5%.
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A estufa neste momento conta com 500 Sanguinhos e podendo aumentar num futuro próximo.

Figura 30_Primeiros Sanguinhos a Germinar

Figura 31_Primeiros Sanguinhos em Vasos

Folhado (Viburnum treleasei)

Os  primeiros  Folhados  foram  semeados  apenas  em  2010,  já  que  se  verificou  que  estes 
germinavam muito lentamente. Porque os primeiros Folhados a surgir foram semeados em canteiros 
exteriores ainda no projeto anterior (LIFE Priolo) e só 2 anos depois, em 2010, foram repicados. Desta 
forma, as sementeiras de Folhado no interior são desaconselháveis. Até ao momento, ainda não se 
verificaram as germinações das sementeiras interiores ainda.

A semente de Folhado deve ser recolhida bem madura e esse poderá ser um dos problemas que 
contribuem para a dificuldade de germinação da espécie.

A polpa é muito difícil retirar nas sementes desta espécie, deste modo recolhem-se bem maduras e 
secam-se (menos de uma semana) e semeiam-se .

As melhores germinações ocorreram 23 meses após as sementeiras.
As repicagens devem ser efetuadas 6 meses após a germinação quando as plantas tiverem mais 

de 3 cm. Esta espécie deverá ir diretamente para vasos.
Desde que entram na estufa, devem estar 18 meses (sendo que pelo menos 3 meses no exterior).

As taxas de germinação são muito baixas até à data, sendo inferiores a 1%. 
O crescimento anual é um dado que não está disponível mas resultados provisórios apontam para 

crescimento anual de 5 a 7 cm.
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A taxa de mortalidade é vai até aos 5% mas poderá variar se a taxa de germinação aumentar.

A estufa conta neste momento com cerca de 500 folhados.

Figura 32_Primeiros Folhados em vasos.

Azevinho (Ilex azorica)

Os primeiros azevinhos foram semeados em 2010, já que se verificava que estes germinavam 
muito lentamente. Com esta espécie sucedeu o mesmo que ao folhado, em que demoravam mais de 
2 anos a germinar por vezes. E até ao momento não obtivemos resultados no interior da estufa.

A semente de azevinho deve ser recolhida madura e macerada. O principal problema está no fato 
que a casca que envolve o embrião é muito dura e assim demora muito tempo a germinar.

As melhores germinações ocorreram 18 meses após as sementeiras.
As repicagens devem ser efetuadas 2 a 4 meses depois da germinação, já que as plantas têm um 

crescimento rápido. Esta espécie deverá ir diretamente para vasos.
É uma espécie  que deverá estar  15 meses na estufa  (3  meses no exterior),  já  apresenta  um 

crescimento bastante acentuado e rápido.

As taxas de germinação são muito baixas, sendo inferiores a 1%.
O crescimento anual parece ser positivo, mas precisamos de mais dados, neste momento de 15 a 

17 cm anuais.
A taxa de mortalidade vai até aos 5%, mas podendo aumentar se a taxa de germinação aumentar.

A estufa conta neste momento com cerca de 150 Azevinhos

Tamujo (Myrsine africana)

Os primeiros Tamujos foram recolhidos em 2010 (fevereiro e março) e foram semeados em abril e 
germinaram em dezembro de 2010. 

Em 2011, repetiu-se o mesmo processo e as plantas germinaram em dezembro de 2011.
O problema principal dos Tamujos é que não há muita semente disponível e tem de se percorrer 

muitos locais para se recolher em quantidade suficiente.
Nos dois anos, recolheram-se cerca de 1600 sementes anualmente.
O tratamento que foi efetuado foi recolher em maduro, colocar em água pelo menos 2 semanas, 

macerar e remoção da polpa, secando 2 ou 3 dias e semearam-se em caixas de germinação interior.
As germinações ocorrem de 8 a 10 meses após a sementeira.
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As repicagens devem ser efetuadas 4 a 6 meses após germinação, quando as plantas tiverem no 
mínimo 2 cm. As plantas deverão ir diretamente para vasos.

As plantas deverão estar um ano em estufa (sendo os últimos 3 meses no exterior para adaptação), 
no total desde a sementeira, o tempo mínimo de estufa de 18 meses.

As únicas taxas de germinação apuradas variam entre os 50 e os 65%.
O crescimento anual é um dado que ainda necessita testes mas que varia entre 4 a 7 cm.
As taxas de mortalidade variam entre os 10 e os 14%.

A  estufa  conta  neste  momento  com  cerca  de  1000  tamujos,  esperando  repicar  mais  alguns 
brevemente.

Figura 33_Primeiros Tamujos a germinar

Herbáceas

Todas as herbáceas recolhidas passam pelo mesmo processo de recolha e tratamento que as 
anteriores.  Recolher  a  semente,  secar  (pelo  menos  2  semanas  e  semear).  O  tempo normal  de 
germinação é de 2 semanas a 1 mês.

Repicam-se normalmente 2 a 3 meses depois, e cerca de 6 a 8 meses estão em estufa. Pelo 
menos 2 meses no exterior da estufa para adaptação. No total, as plantas estão aproximadamente 
um ano  após  germinação.  As  herbáceas  normalmente  não  se  recolhem  em  grande  quantidade 
(normalmente até 500gramas) e temos vindo a efetuar caixas de germinação com algumas espécies.

Patalugo-menor (Leontondon rigens)

Esta foi a primeira espécie recolhida em 2010 (cerca de 1kg, se bem que a amostra continha muitos 
ramos). Houve, igualmente, cedência de espécimes por parte da universidade dos Açores para ajudar 
na germinação. No momento da recolha, esta espécie poderá confundir-se com o Patalugo-maior 
(Leontondon filii) mas como ambas são endémicas dos Açores não haverá grande problema, muitas 
vezes só se distinguem quando a planta já tem mais de um ano.

Recolheu-se em 2011,  aproximadamente 1  kg e  em 2 semanas germinaram.  De referir  que a 
recolha já é feita com as plantas que foram plantadas no exterior da estufa em 2010.

Neste momento, a estufa conta com 136 patalugos e mais alguns para repicar.

_29



Figura 34 e 35_Patalugo germinado 2 semanas depois de ser semeado e um Patalugo Gigante 1 
ano depois de ser plantado

Vidália (Azorina vildalii)

Desta espécie foi recolhido,  em novembro de 2010, cerca de 50 gramas, já que não há muita 
semente disponível, secou-se, semeou-se e um mês depois já tínhamos plantas a germinar.

O mesmo processo está a ser  aplicado em 2011/2012 para continuar a ter plantas em estufa, 
germinaram em duas semanas.

Neste  momento,  a  estufa  conta  com 420  plantas  e  a  maioria  está  destinada  ao  projeto  ilhas 
santuário para aves marinhas, nomeadamente destinadas ao Ilhéu de Vila Franca. Além de deste, 
cedem-se plantas destas para os visitantes da estufa colocarem nos seus jardins e tornar esta bela 
planta num símbolo natural dos açores.

Figura 36_Germinações de Vidália duas semanas depois de serem semeadas.

As restantes espécies a seguir indicadas foram semeadas apenas em 2011 e germinaram todas em 
2 semanas:

Erva-leiteira (Euphorbia azorica)-esta espécie produziu 5 plantas que já foram plantadas. Outras 
apareceram espontâneas na estufa, foram colocadas em vasos e cresceram muito bem.

Malfurada (Hypericum foliosum)- espécie que foi recolhida e que germinou bem. Já no início do ano 
esta  espécie  foi  recolhida  no  sistema  de  rega  e  germinou  espontaneamente  na  estufa.  Teve 
crescimentos muito bons cerca de 10cm por ano e dando muita semente.

Hera (Hedera azorica)- espécie em que se recolheram 100 sementes e que teve 74% de taxa de 
germinação. Deve dar-se especial atenção ao plantar esta espécie que é trepadeira, esta só se deve 
plantar em florestas já bem conformadas ou em sítios onde se possa controlar.
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Lysimachia  azorica- espécie que se encontra facilmente em zonas a descoberto de vegetação, 
nasceu espontaneamente e produziram-se cerca de 20 exemplares na estufa.

Luzula multiflora- espécie em que se recolheu cerca de 100 gramas e que se semeou na estufa e 
germinou 2 semanas depois. Esta encontra-se em locais sem muita vegetação à sua volta.

Bracel-do-mato  (Festuca  jubata)-  espécie  que  foi  recolhida  ao  longo  da  costa  para  efetuar 
sementeira no ilhéu de vila franca e da qual se efetuaram 3 caixas de germinação, germinando muito 
bem.

Figura 37_Germinações de Bracel-do-mato duas semanas depois de serem semeadas 

Figura 38_Primeiras Malfuradas plantadas e com fruto

As restantes espécies nativas, indicadas na lista seguinte, são espécies da ilha de São Miguel e da 
Tronqueira  muito  são  difíceis  de  encontrar  e  que  tentaremos  de  algum  modo  recolher  alguma 
semente se possível:

Espigos de cedro (Arceuthobium azoricum)- espécie raramente visualizada na serra da Tronqueira 
e que apenas se desenvolve nos ramos de cedro-do-mato;

Labaça-das-ilhas (Rumex azoricus)- espécie muito rara na serra da Tronqueira:

Trovisco macho (Euphorbia stygiana)- espécie muito rara na serra da Tronqueira;

Alegra  campos  (Smilax  canariensis)-  espécie  que  por  vezes  se  pode  observar  na  serra  da 
Tronqueira e que se poderão recolher no futuro, mas atenção ao local onde se irão plantar porque é 
uma planta trepadeira;

Conchelo-do-mato (platanthera micranta)- espécie rara, visualizada em zonas de baixa altitude.
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Para as restantes espécies, o sucesso não tem sido tão importante, como é o caso dos fetos.
Para  estes  tem-se  recolhido  algumas  sementes  (esporos)  para  tentar  germinar,  mas  até  este 

momento ainda não se obtiveram resultados para as seguintes espécies:

Feto-real (Osmunda regalis)

Feto-do cabelinho (Culcita macrocarpa)

Língua de vaca (Elaphoglossum semicylindricum);

Feto-do-botão (Woodwardia radicans);

Figura 39_Bancadas exteriores da Estufa

A estufa é monitorizada regularmente e de 4 em 4 meses efetua-se a contagem das plantas. Para 
além da contagem, verificam-se todos os parâmetros descritos em cima por espécie. Deste modo e 
ao longo  de um ano,  conseguimos ter  uma produção mais  ou menos constante  de plantas que 
permitiu ter em estufa cerca de 25000 plantas ao longo dos últimos meses, como se pode visualizar 
no  gráfico  seguinte.  Podendo  no  futuro  chegar  as  30000  ou  35000  plantas  produzidas 
constantemente.
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Gráfico 1_Nº de plantas observadas na Estufa
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3. PLANTAÇÕES

As plantações têm sido efetuadas desde o início de 2010, quando as primeiras plantas começaram 
a sair. Até este momento plantaram-se 53000 plantas, distribuindo-se pela serra da Tronqueira, ilhéu 
de Vila Franca, planalto dos Graminhais.

Em  2011,  foi  até  agora  um  ano  forte  de  plantação,  plantando-se  mais  de  40000  plantas, 
principalmente, na área do Labaçal/Pico da vereda. Em 2012/2013, a plantação incidirá mais na nova 
área de intervenção a baixa altitude, a Mata dos Bispos.

Seguidamente o gráfico com a quantidade de espécies plantadas.

Gráfico 2_Nº de Plantas plantadas

Figura 40_Milhares de plantas prontas a serem plantadas pela equipa de campo, neste caso Urze e 
Faias
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Figura 41_Plantações com voluntários

4. ATIVIDADES NOS VIVEIROS

Além das atividades normais decorrentes do funcionamento do viveiro, iniciaram-se em 2010 as 
primeiras experiências de visitas guiadas à estufa para a população em geral. Contaram-se cerca de 
360 visitantes em várias atividades até ao final de 2011. 

Na sua maioria,  os visitantes do viveiro  em 2011 foram,  essencialmente,  estudantes desde da 
escola primária até aos estudantes universitários.

As atividades desenvolvidas foram: visitas relacionadas com o programa “Ciência Viva no verão” 
com a atividade “Da semente à Planta”,  visitas com escolas locais, e visitas pontuais de turistas/ 
locais que queriam visitar o viveiro e conhecer o projeto.

Figura 42_Visitas ao viveiro com as escolas
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5. CONCLUSÃO

Como  já  demonstrado  pelas  monitorizações  efetuadas,  a  monitorização  da  estufa  é  muito 
importante para saber dados sobre o crescimento, mortalidade e germinação de cada espécie. 

Este  planeamento  é  relevante  para  no  que no futuro  se  possa concretizar  e  desenvolver  uma 
metodologia para saber quantas espécies se podem produzir e quantas plantas poderão estar dentro 
da estufa para o seu desenvolvimento, isto porque poderá não haver espaço para todas as plantas se 
não se efectuar uma correcta monitorização.

Para além deste planeamento da capacidade da estufa e de espécies, é essencial saber as taxas 
de germinação por espécie. As taxas de germinação evitam em muito um trabalho desnecessário de 
recolha de semente em excesso e isso foi verificado no projeto.

A capacidade maxima da estufa andará por volta das 40000 a 45000 plantas, não é objetivo obter 
muitas plantas mas as mais diversas possíveis, entre herbáceas, fetos, arbustivas e arbóreas.
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