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RESUMO

O projeto Laurissilva Sustentável resultado de uma parceria entre a Sociedade Portuguesa para o 
Estudo das Aves (SPEA), a Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM) e a Câmara Municipal 
da Povoação, financiado pelo Programa Life+ da Comissão Europeia, tem como principal objectivo a 
proteção dos habitats naturais existentes na Zona de Proteção Especial (ZPE) Pico da Vara/Ribeira 
do Guilherme, sendo de destacar a intervenção pioneira na recuperação dos 75 hectares de turfeiras 
do Planalto dos Graminhais.

Por forma a termos uma melhor visão dos trabalhos que estão a ser desenvolvidos o presente 
relatório apresenta as ações C3,remoção de espécies exóticas; C5, aplicação de metodologias de 
recuperação  no  habitat  natural  turfeiras;  E1,  monitorização  das  ações  de  controlo  de  exóticas  e 
recuperação  de  habitat.  Por  forma a  ser  mais  perceptível  as  mesmas,  sempre  que  considerado 
pertinente, foram subdivididas por trabalhos específicos. 

Para além da sua importância como habitat natural prioritário, as turfeiras desta área assumem uma 
enorme importância enquanto reservatórios naturais de água. Contudo estas turfeiras encontram-se 
em avançado estado de degradação, sendo as principais causas da sua degradação a drenagem 
para permitir o pastoreio do gado e a presença de espécies exóticas invasoras, nomeadamente a 
Gunnera  tinctoria,  a  Clethra  arborea  e  a  Dicksonia  antarctica.  A  invasão  por  estas  espécies  foi 
possibilitada  pelas  fortes  alterações  provocadas  pelo  Homem  que  alteraram  e  degradaram 
profundamente toda a área de turfeira diminuindo o seu nível de encharcamento e possibilitando a 
instalação de espécies invasoras.

As ações estavam inicialmente previstas para ser iniciadas em 2010. Contudo, devido a questões 
burocráticas associadas ao processo de cessação dos contractos de arrendamento das pastagens 
baldias  sob  gestão  do  Governo  Regional,  processo  levado  a  cabo  pela  Secretaria  Regional  de 
Agricultura  e  Florestas (SRAF) que foi  concluído em Abril  de 2011,  apenas foi  possível  iniciar  a 
maioria dos trabalhos no verão de 2011. 

Os trabalhos que presentemente estão a ser levados a cabo têm por base os levantamentos de 
campo efectuados em 2009,  nos quais  para os 75 hectares intervencionados pelo  projeto  LIFE+ 
Laurissilva  Sustentável  foram identificados  15  750m de  valas  de  drenagem,  20  000m de  muros 
divisórios e 8 000m de acessos, bem como vegetação existente (vegetação natural, plantações de 
Criptoméria e áreas invadidas por plantas exóticas). O planeamento e acompanhamento destas ações 
tem  contado  com  o  apoio  do  técnico  da  Royal  Society  for  the  Study  of  Birds,  Norman  Russel 
responsável pela gestão das turfeiras da Reserva de Fornisard Flows, Escócia, e que desde 2010 
tendo vindo. Os trabalhos que estão a ser desenvolvidos incluem a remoção de exóticas com especial 
enfase  na Gunnera tinctoria, corte das cortinas de criptoméria na área central, encerramento de valas 
de  drenagem  e  antigos  acessos,  construção  da  vedação  e  construção  do  novo  troço  do  trilho 
pedestre.  Estes  trabalhos  terão  continuidade  em 2012,  até  ao  final  do  projeto  LIFE+ Laurissilva 
Sustentável.
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1. ENQUADRAMENTO 

Com o seu ponto mais alto a 947 metros de altitude, a área central do planalto dos Graminhais 
apresenta a maior mancha de turfeiras de altitude da ilha de São Miguel estendendo-se por mais de 
100 hectares,  habitat  único não só no arquipélago  açoriano como também no contexto  nacional, 
estando incluída parcialmente na ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme e totalmente protegido pelo 
Parque  Natural  de  Ilha  de  São  Miguel  e  pela  proposta  de  SIC  Serra  da  Tronqueira/Graminhais 
apresentado no início deste projeto. Este habitat constitui o único local na ilha de São Miguel onde 
nidifica a Narceja (Gallinago gallinago), e é igualmente uma área de ocorrência de Priolo (Pyrrhula 
murina), espécie que apenas pode ser encontrada na parte oriental da ilha de São Miguel.

Para além da sua importância como habitat prioritário a nível regional, nacional e comunitário em 
termos de conservação de natureza e biodiversidade, as turfeiras desta área assumem uma enorme 
importância  enquanto  reservatórios  naturais  de  água.  Contudo  estas  turfeiras  encontram-se  em 
avançado estado de degradação, sendo as principais causas da sua degradação a drenagem para 
permitir o pastoreio do gado e a presença de espécies exóticas invasoras, nomeadamente o Gigante 
(Gunnera tinctoria), a Cletra (Clethra arborea) e o Feto da Tasmânia (Dicksonia antarctica). A invasão 
por estas espécies foi possibilitada pelas fortes alterações provocadas pelo Homem que alteraram e 
degradaram profundamente  toda  a  área  de  turfeira  diminuindo  o  seu  nível  de  encharcamento  e 
possibilitando a instalação de espécies invasoras.

 Com o intuito de promover a recuperação de 75 hectares de turfeira o projeto LIFE+ Laurissilva 
Sustentável (LIFE 07/NAT/P/000630), uma parceria entre a SPEA, o Governo Regional e o Município 
da Povoação, desenvolveu um plano de Ação que foi iniciado em 2009 com o levantamento detalhado 
deste habitat e com os primeiros trabalhos de remoção de frutificação de Gunnera tinctoria e contado 
desde o início com a colaboração da DRRF, através dos Serviços Florestais do Nordeste.

A DRRF foi a entidade responsável por um dos principais marcos deste processo, a cessação da 
actividade de pastoreio em toda esta área através da cessação dos contratos de arrendamento para 
estas áreas baldias, um processo moroso que foi finalmente concluído em Abril de 2011, tendo-se 
igualmente proposto a desenvolver ações para a recuperação de 24 hectares de turfeiras numa área 
adjacente à área do projeto LIFE+ Laurissilva Sustentável.

As ações de recuperação foram elaboradas com base nos pareceres das Comissões Consultivas do 
projeto (que inclui membros de universidades dos Açores, de Coimbra e das Canárias) e pelo parecer 
do responsável  da maior  reserva natural  de turfeira do Reino Unido (Normand Russell,  da Royal 
Society for the Protection of Birds). 

De forma a termos uma visão geral das ações previstas para a área apresentamos o cronograma 
dos trabalhos para a área de intervenção do projeto LIFE a desenvolvidos em 2011 e a desenvolver 
em 2012.

(Corpo de texto Arial, 10 pontos, justificado, espaçamento entre linhas de 1.0, cor preto, avanço especial de 1ª linha por 0,3 cm, 
espaçamento entre parágrafos de 6 pontos antes e depois, margens de página: esquerda-3cm e direita
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Figura 1 - Cronograma das ações propostas para 2011 e 2012.

Tabela 1 – Cronograma das ações a levar a cabo em 2011 e 2012 com vista à requalificação ambiental das turfeiras do 
Planalto dos Graminhais



2. Ação C3 – CONTROLO VEGETAÇÃO EXOTICA  

As espécies exóticas invasoras que representam uma maior ameaça ao habitat natural do Planalto 
dos Graminhais são o Gigante (Gunnera tinctoria),  Fetos-arbóreos (Dicksonia antartica  e  Cyathea 
cooperi), Cletra (Clethra arborea), Hortênsias (Hydrangea macrophylla) e Silvas ( Rubus sp.).

O Gigante é uma espécie que neste momento é considerada uma invasora com carácter agressivo 
para  a  ilha  de  São Miguel,  já  dominante  em pastagens  em áreas  circundantes  às  turfeiras  dos 
Graminhais sendo a espécie que representa um maior risco para este habitat. É uma invasora com 
grande capacidade e velocidade de expansão cujo controlo é de difícil  implementação devido ao 
grande poder de propagação quer por sementes quer por rebentação dos rizomas.

Desde 2009 a equipa do projeto tem procedido à remoção das frutificações de Gigante nas áreas de 
intervenção  e  zonas  adjacentes  com  vista  a  controlar  a  sua  dispersão.  Neste  dois  anos  foram 
removidas várias toneladas de frutificações que após a remoção, realizadas entre os meses de Abril e  
Junho antes da maturação das frutificações, foram ensacadas e transportadas para o Aterro Municipal 
do Concelho do Nordeste.

Em 2011, após a cessação dos contratos de arrendamento, foi iniciado em Maio a remoção das 
plantas. Esta remoção, dada a sensibilidade deste habitat, foi realizada de forma manual pela equipa 
do projeto,  que foi reforçada com 5 homens por um período de 6 meses contratados à empresa 
Irmãos Duarte  Lda.,  foram removidos os rizomas das plantas e  as frutificações.  Dada a elevada 
quantidade de plantas localizadas no interior da turfeira e dada a dificuldade de transportar tão grande 
quantidade de material para locais onde se possa aceder com os veículos, optou-se por acumular 
todo o material recolhido dentro de sacas em locais seleccionados. Esta foi uma Ação de grande 
envergadura tendo-se recolhido aproximadamente 32 toneladas de material, tendo-se utilizado para o 
efeito 2000 horas de pessoal. 

Após o final da recolha foram seleccionados dois locais de aterro, seleccionados em áreas mais 
secas e mais degradadas, tendo-se aberto uma vala com 3m de profundidade, tendo-se depositado 
todo o material biológico que tinha sido recolhido, posteriormente cobriu-se todo este material com 
uma camada  de  mais  de  1m de  solo  e  na  superfície  recolocou-se  a  vegetação  que  tinha  sido 
previamente retirada.
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Figura  1 – Equipa  de  campo a remover  as frutificações de  Gunnera  tinctoria  nas 
turfeiras do Planalto dos Graminhais
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Figura 4 – Equipa de campo a depositar no aterro os rizomas e as frutificações de 
Gunnera tinctoria recolhidos nas turfeiras do Planalto dos Graminhais (Julho 2011)

Figura  2  – Equipa  de  campo  a  transportar  as  frutificações  e  rizomas  de  Gunnera 
tinctoria  nas turfeiras do Planalto dos Graminhais

Figura 3 – Rizomas e as frutificações de Gunnera tinctoria recolhidos nas turfeiras do 
Planalto dos Graminhais (Junho 2011)



Nas bermas do caminho florestal dos Graminhais e ao longo da parte superior do trilho pedestre que 
vem da Povoação na área do corte de criptoméria abandonado e que se encontra muito invadido de 
Gunnera foi aplicado, com base na informação fornecida pela DRRF, o herbicida com o composto 
activo Triclopir (GURU) a uma concentração de 15% quer através de aplicação foliar quer através do 
método de “cut and paint”.

Para a  área do Planalto  dos Graminhais  e  áreas adjacentes estão identificadas duas espécies 
exóticas de Fetos-arbóreos, a Dicksonia antartica e Sphaeropteris cooperi. 

O Sphaeropteris cooperi é uma espéce invasora com focos de invasão conhecidos no Havai, Ilhas 
Reunião e  Ilhas Maurícias.  Relativamente à  Dicksonia  antartica com base na informação que foi 
recolhida, os Açores são dos primeiros lugares no mundo em que esta espécie é dada como invasora  
pelo  que  não  existe  de  momento  protocolos  estabelecidos  de  erradicação.Numa  primeira  fase 
pensou-se que o simples corte do “tronco” seria suficiente para a eliminação da planta, tendo sido 
dada instruções à equipa de campo para proceder nesse sentido. Contudo passado sensivelmente 
um mês após esta intervenção verificou-se que a quase totalidade dos fetos-arbóreos está a rebrotar 
pelo está a ser levado um teste com os três compostos activos que se têm mostrado mais eficazes o 
Triclopir (GURU), o Glifosato (Roundup Ultra) e o Metasulforão de Metilo (Ally). Estes testes foram 
iniciados em Julho de 2011 e devem prolongar-se por um ano.

A  Cletra  apresenta  desenvolvimentos  distintos  consoante  os  locais,  assim  no  meio  da  turfeira 
apresenta plantas pouco desenvolvidas e sem frutificações que têm sido removidas manualmente, 
enquanto que ao longo dos caminhos,  nas valas de drenagem, linhas de erosão e no meio das  
cortinas  de  criptoméria  encontramos  plantas  de  grandes  dimensões  que  foram intervencionadas 
segundo o método “cut and paint” com a aplicação do herbicida Ally. 

As  Hydrangea  macrophylla foram  plantadas  ao  longo  das  divisórias  tendo-se  dispersado  em 
algumas áreas no interior das cortinas de criptoméria e linhas de água. A remoção manual destas 
plantas é difícil e dada e sua grande capacidade de regeneração não dá garantias de sucesso pois 
corre-se sempre o risco de deixar algum material vegetativo. Foi testada a erradicação por aplicação 
de herbicidas com aplicação foliar, Os herbicidas que foram testados nas parcelas de monitorização 
foram o  Triclopir (GURU), o Glifosato (Roundup Ultra) e o Metasulforão de Metilo (Ally), apesar de 
não ter sido possível acompanhar estes testes por um longo período foi possível verificar que nenhum 
dos  herbicidas  foi  totalmente  eficiente,  contudo  aquele  que  aparentemente  apresentou  melhores 
resultados foi o Triclopir.

Relativamente ao Rubus sp., encontram-se maioritariamente ao longo dos muros divisórios e nas 
áreas mais degradadas a cotas mais baixas em que já existe uma transição para um tipo de habitat 
distinto, os prados naturais. Ao nível dos métodos de controlo e erradição propostos em áreas mais 
sensíveis  foi  realizada a sua remoção manual  enquanto que nas áreas onde exista  uma grande 
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Figura 5 – Local do aterro após a conclusão dos trabalhos (Julho 2011)



concentração pode ser aplicado herbicida, sendo o considerado mais específico o composto activo 
Triclopir (Guru) através de aplicação foliar. Com efeito testou-se durante o final de Junho com o apoio  
dos  estagiários  do projeto  a  aplicação foliar  planta  a  planta  utilizando o  herbicida GURU a uma 
concentração de 15%, tendo-se obtido grande sucesso com mais de 90% de mortalidade.

Em  2012  vai-se  proceder  novamente  aos  trabalhos  de  remoção  de  exóticas,  com  especial 
incidência na Gunnera tinctoria, uma vez que se tem observado no campo o aparecimento de plantas 
jovens provenientes de sementes, esta será uma Ação de menor envergadura relativamente a 2011, 
indo-se igualmente proceder á aplicação de herbicida foliar nas áreas adjacentes. Relativamente às 
restantes exóticas serão realizados ações pontuais.

 Com base nos resultados obtidos em 2012 deverá ser  planificado o modelo  de intervenção a 
médio/longo prazo.
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3. Ação E 1.2 – MONITORIZAÇÃO DAS ações DE CONTROLO DE GIGANTE, 
CLETRA E FETO-ARBÓREO               

A Gunnera tinctoria é a espécie que neste momento representa a maior ameaça para os habitats de 
turfeiras  activas  do  Planalto  dos  Graminhais,  já  sendo  dominante  em  pastagens  em  áreas 
circundantes. É uma invasora com grande capacidade e velocidade de expansão cujo controlo é de 
difícil implementação devido ao grande poder de propagação quer por sementes quer por rebentação 
dos rizomas.

Assim foi levado a cabo entre Abril e Junho de 2010 um levantamento detalhado com recurso a 
GPS de todas as plantas de Gigante no interior da área de intervenção do projeto LIFE+ Laurissilva  
Sustentável,  nos  24hectares  que  estão  a  ser  recuperados  pela  DRRF  e  em  áreas  adjacentes, 
cobrindo mais de 100 hectares. 

Em resultado deste levantamento foram identificadas mais de 4900 plantas, distribuídas por mil 
localizações, sendo que em 65% destes locais foram identificadas plantas com frutificações.

Com vista  a avaliar o sucesso das intervenções dos últimos anos, de acompanhar a distribuição 
desta espécie e de apoiar os trabalhos de remoção a realizar no verão de 2012 será feito um novo 
mapeamento  da  Gunnera entre  Abril  e  Maio,  utilizando-se  a  mesma  metodologia  utilizada 
anteriormente.
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Figura 6 – Mapa da distribuição e concentração de Gunnera tinctoria em 2010



Aquando  da  II  Reunião  Consultiva  do  projeto  no  verão  de  2010  foi  considerado  igualmente 
pertinente levar a cabo um levantamento usando a metodologia acima apresentada para as espécies 
invasoras  Dicksonia antartica  e  Clethra arborea. Este levantamento foi levado a cabo entre Abril e 
Maio de 2011 através da equipa técnica do projeto com o apoio de estagiários.

Com base neste levantamento verificou-se que ao contrario do Gigante que apesar de ser uma 
invasora recente tendendo-se a espalhar por toda a área de turfeiras, a  Clethra arborea distribui-se 
preferencialmente por áreas mais secas ao longo dos caminhos, valas de drenagem, linhas de água,  
nas clareiras das plantações de criptoméria e nas áreas mais degradadas a cotas mais baixas. Esta 
limitação para se desenvolver no interior das turfeiras é mais visível quando comparamos parâmetros 
com o desenvolvimento da planta e a capacidade para produzir frutificações, pois as plantas em áreas 
mais encharcadas e com turfeiras bem desenvolvidas apresentam um desenvolvimento muito limitado 
e mesmo as plantas que aparentam ser mais antigas têm crescimentos aproximados de 5ocm e não 
apresentam nem florações nem frutificações.

Ao nível dos Fetos-arbóreos a espécie dominante na área do Planalto é a Dicksonia antartica tendo-
se contudo observado alguns indivíduos de  Sphaeropteris  cooperi  a cotas mais baixas em áreas 
menos expostas como cortinas de criptoméria e margens de linhas de água. 

Foram  identificados  mais  de  6000  indivíduos  distribuídos  por  toda  a  área  embora  as  maiores 
concentrações estejam localizadas em áreas sobreelevadas ao longo dos muros divisórios de terra e 
ao longo das valas de drenagem. Esta espécie aparenta ter uma grande resistência às condições de 
encharcamento  constante  podendo  já  ser  encontrados  alguns  indivíduos  isolados  em áreas  que 
apresentam algumas das melhores manchas de turfeira. 

Dado que para esta espécie existe uma grande lacuna de conhecimento vai  ser feito um, novo 
levantamento em 2012 para os fetos-arbóreos em simultâneo com o levantamento a realizar para a 
Gunnera.
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Figura 7 – Mapa do grau de maturação dos indivíduos de Gunnera tinctoria, em 2010
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Figura 8 – Mapa da distribuição e concentração de Clethra arborea ,em 2011

Figura 9 – Mapa das dimensões dos indivíduos de Clethra arborea, em 2011
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Figura 10 – Mapa da distribuição e concentração de Dicksonia antartica,em 2011



4. Ação C5 - CONSTRUÇÃO DE VEDAÇÃO  

Com vista a impedir o acesso do gado e a destruição deste habitat sensível  por praticantes de 
desportos motorizados foi definido a implantação de vedações ao longo de toda a área logo no início 
do projeto, em 2009, contudo devido à complexidade e morosidade que rodeou todo o processo de 
cessação dos contratos de arrendamento a implantação desta vedação apenas foi iniciada no verão 
de 2011. Um dos aspectos importantes no processo de cessação foi de que os lavradores foram 
avisados que era expressamente proibido a permanência de gado no interior desta área.

O projeto inicial desta Ação previa a instalação de uma vedação composta por paus tratados e “rede 
ovelheira” com 1,7m de altura, ao longo do caminho que faz fronteira com a área do projeto a Oeste e 
nos acessos e divisórias das antigas pastagens baldias a jusante na parte Norte, numa extensão total 
de aproximadamente 1200m.

Nestes dois anos do projeto foram analisadas várias questões relativamente a este tipo de vedação 
tendo-se concluído que esta não representava a melhor solução para este caso dado, que, por um 
lado o elevado custo destes materiais e o facto deste tipo de vedação ser muitas vezes alvo de 
vandalismo e furto especialmente nesta área isolada e por outro lado não resolvia a questão das 
escorrências do caminho para o interior da turfeira.

A escorrência das águas da chuva provenientes do caminho de terra que liga os Graminhais à 
Achada representam uma grave ameaça às turfeiras desses locais pois associado ao seu regime 
torrencial  estas  águas  transportam  uma  grande  quantidade  de  detritos  que  têm  vindo  a  ser 
depositados no interior da área levando à cobertura e destruição das áreas de  Sphagnum criando 
áreas sem vegetação e abrindo caminho à entrada de espécies invasoras, especialmente  Gunnera 
tinctoria mas igualmente Scrophularia auriculada e Leycesteria formosa.

Após verificar no terreno que as áreas que ao longo do caminho mantinham os muros divisórios de 
terra intactos apresentavam boas áreas de turfeira optou-se por avançar para a construção de muros 
de terra ao longo de todo o caminho, tendo-se utilizado para o efeito uma retroescavadora de 4  
toneladas, alugada Irmãos Duarte, Lda. A terra utilizada para a construção dos muros foi retirada no 
local, tendo-se novamente recoberto com vegetação as áreas sujeitas a extrAção. Foram construídos 
452m de novos muros com 1,5m de altura,  foram recuperados 110m de muros já  existentes,  os 
restantes  570m  de  muros  encontram-se  em  boas  condições  e  foram  apenas  alvo  de  algumas 
intervenções pontuais. Por forma a impedir a erosão dos muros construídos e por forma a permitir a 
criação de uma sebe viva estão a ser plantada uma linha de plantas lenhosas nativas, as espécies 
seleccionadas foram a Erica azorica, o Juniperus brevifolia e o Vaccinium cylindraceum, tendo sido já 
plantadas 2000 plantas.

Associados à construção destes muros, foram construídos na parte interior diques a cada 20m, 
tendo-se construído 12 diques que vão limitar as escorrências de água e permitir que a água aí retida  
promova uma mais rápida recuperação da turfeira adjacente.

Um problema que estava  associado ao caminho eram as águas da chuva,  que caso ficassem 
canalizadas ao longo da estrada de terra iriam provocar uma grande erosão na mesma, assim, e com 
vista a também ter mais um input de água foram implantadas bacias de sedimentação com diâmetro 
aproximado de 10m e com uma profundidade média de 1,5m, as mesmas foram projectadas para que 
no futuro se possam recolher os sedimentos com o auxílio de uma retroescavadora. Estas bacias 
foram localizadas de forma a cobrir, em conjunto com duas valas de drenagem que já existiam no 
passado, toda a extensão do caminho distando entre si aproximadamente 100m tendo sido instaladas 
5 estruturas.

Em Janeiro de 2012 foi registado uma entrada ilegal de motociclos na área de intervenção que 
causaram estragos em áreas que já tinham sido intervencionadas. Estes estragos apesar de muito 
localizados levaram á  necessidade  de  reforçar  os  muros  tendo-se  para  o  efeito  construído  uma 
vedação em madeira com uma extensão de 20m na antiga entrada dos caminhos que cobriam a área 
(figura 17). 
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Figura 11 – Mapa das várias tipologias de vedação que estão a ser  implementadas na área de 
intervenção do projeto.

Figura 12 – Máquina retroescavadora e equipa de campo a construir o muro divisório
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Figura 13 – Visão exterior do novo muro divisório Figura  14  – Visão  da  parte  interior  do  muro  divisório 
podendo-se ver os diques a cada 20m

Figura  15  – Bacia  de  sedimentação  já  apresentando 
acumulação de água no interior

Figura 16 – Plantação de linha de sebe viva com plantas 
endémicas

Figura 17 – Vedação de madeira instalada em Janeiro de 2012



5. Ação C5 - CORTE DE CORTINAS DE CRIPTOMÉRIAS             

A plantação das cortinas de Criptoméria no planalto dos Graminhais está associada à tentativa de 
utilização  destas  áreas  para  a  exploração  agropecuária,  constituindo  estas  cortinas  de  abrigo 
barreiras contra os ventos, desempenhando igualmente um papel importante na drenagem dos solos. 
Associados  a  estas  barreiras  de  vegetação  ocorrem  fenómenos  de  condensação  de  neblinas  e 
nevoeiros, retendo grandes volumes de água que são conduzidos directamente para as linhas de 
água localizadas a jusante e que em muitos locais provocou o aparecimento de linhas de erosão com 
gargantas com vários metros de alturas no interior destas cortinas. 

Com vista a permitir uma dispersão mais homogénea destas neblinas na turfeira, permitindo assim a 
retenção de água pelos briófitos e vegetação rasteiras e para que nesta área existam apenas plantas 
nativas,  foi proposto pelos técnicos que acompanham o projeto o corte parcial  destas cortinas de 
criptoméria no interior da área de intervenção numa extensão total de 1,8 hectares. Esta é uma Ação  
que não estava inicialmente prevista nas ações do projeto, estando a ser executada pela equipa de 
campo. 

As áreas que foram cortadas em 2010 e 2011 foram seleccionadas com base no levantamento de  
campo efectuado pela equipa da SPEA e no parecer dos técnicos da DRRF e foram tidas em conta  
por  um  lado  as  mais-valias  da  remoção  dessas  cortinas  de  criptomérias  nas  áreas  de  turfeira 
adjacentes e  por  outro  lado o não colocar  em risco a  deposição de material  resultante  do corte 
florestal nas linhas de água e os custo económicos de um corte em grande escala no interior de linhas 
de  água  que  apresentam  declives  muito  elevados  e  que  obrigariam  a  utilização  de  maquinaria 
específica.  

As cortinas de criptoméria que foram consideradas mais pertinentes de ser removidas são as que se 
encontravam a  cotas  mais  elevadas,  localizadas  na  zona  central  da  área  de  intervenção,  estas 
cortinas  apresentavam na  sua  maioria  plantas  pouco  desenvolvidas  que  não  eram passíveis  de 
exploração florestal. Esta Ação foi iniciada em 2010 tendo sido cortadas as duas áreas a cotas mais  
elevadas perfazendo uma área de aproximadamente 1 hectare.  Em 2011 foram cortadas as áreas a 
cotas mais baixas, já no interior das linhas de água tendo sido uma intervenção mais difícil dado as 
arvores cortadas serem de maior dimensão produzindo-se maior quantidade de resíduos florestais 
tendo-se em algumas áreas ter de se recorrer ao apoio da retroescavadora para retirar estes resíduos 
da linha de água.
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Figura 18 – áreas aprovadas para o corte florestal das cortinas de criptoméria 
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Associado  ao  corte  florestal  e  dado  estarmos  a  trabalhar  em  áreas  que  foram  artificialmente 
transformadas em áreas de escoamento de águas, com muros de terra laterias, estarem dispostas 
paralelamente ao declive canalizam a água rapidamente para as cabeceiras das linhas de água a 
jusante criando regimes torrenciais, foi necessário a construção de diques de retenção com vista a 
promover a diminuição da velocidade das escorrências e a acumulação da água. Na área 4 (ver figura  
18) dado ser aquela que apresentava uma área que recebia os maiores volumes de água e cuja  
retenção proporcionaria maiores valias para as áreas adjacentes, foi levado a cabo conjuntamente 
com o  corte  florestal  a  remoção  das  tocas  de  criptoméria  e  a  remoção  dos  muros  divisórios  a 
construção de 4 diques de grandes dimensões distando entre si 20m. A sua construção envolveu a 
utilização de retroescavadora de 4Ton., no seu interior foi colocada uma membrana plástica por forma 
e impedir a perda de água e consequente erosão do dique dado o solo utilizado ser muito permeável  
(pomítico), sendo recoberto com vegetação pela equipa de campo.

Na área 3 (ver figura 18), dado se tratar de uma garganta profunda em que a construção de diques 
não teria qualquer benefícios para as áreas de turfeiras circundantes optou-se pela construção de um 
único  dique,  utilizando  a  metodologia  acima  referida,  na  parte  superior  desta  área  por  forma  a 
dispersar a água pela zona adjacentes. Este dique com um comprimento inicial de 72m possibilitou a 
criação da maior lagoa em toda a área de intervenção. Na área em que se procedeu ao corte dado o  
seu grande declive levaria a que caso nada fosse feito ocorreriam derrocadas, optou-se pela criação 
de patamares a ser reflorestados com endémicas.
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Figura 19 – Trabalhos de corte florestal realizados em 
2010

Figura 20 – Recolha e armazenamento das ramagens 
resultantes do corte florestal

Figura 21 – Área 4 antes do corte florestal



 

Todas as áreas que foram cortadas e que não possuíam vegetação foram numa primeira fase 
plantadas com Erica azorica ulizando-se para o efeito compassos bastante apertados com menos de 
1m,  tendo-se  plantado  4000  plantas.  Numa segunda fase,  de  uma forma mais  espaçada,  serão 
plantados Juniperus brevifolia, Vaccinium cylindraceum, Ilex azorica, Laurus azorica e Calluna vulgari.

Nas parcelas cortadas em 2010 na parte superior foi construído pela equipa do projeto em Fevereiro 
de 2012 um dique com estrutura em madeira, enchimento em terras e cobertura e vegetação que está 
a apresentar uma boa retensão de água pelo que esta metodologia será replicada na outra área 
cortada nesse ano.   
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Figura 22 – Área 4 depois de se realizar o corte florestal e a construção dos diques de 
retenção (Setembro 2011)

Figura 23 – Área 3 antes do corte florestal Figura 24 – Pormenor do interior da área 3 antes 
do corte florestal

Figura 25 – Área 3 depois de se realizar o corte florestal e a construção do dique de retenção 
(Setembro 2011)



6. Ação C5 - REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DE ANTIGOS ACESSOS E VALAS 
DE DRENAGEM

As turfeiras do planalto dos Graminhais sofreram num passado recente uma forte Ação antrópica, 
com o intuito de criar área de alimentação para o gado, associado a este processo de arroteias foram 
criados  acessos,  extensas  valas  de  drenagem  e  muros  de  compartimentação  que  levaram  a 
alterações do regime hídrico das turfeiras aí existentes. Estas alterações artificiais, ao reduzirem a  
capacidade de acumulação e retenção da água e promovem a canalização de elevados caudais 
superficiais, provocaram a destruição da vegetação da turfeira, a invasão de espécies exóticas, e 
importantes fenómenos de erosão que levam ao arrastamento de solo das turfeiras e aumentam as 
possibilidades de derrocadas nas linhas de água a jusante.

Durante o primeiro ano do projeto LIFE+ Laurissilva Sustentável foi realizado um levantamento das 
linhas de água com influência nos 75 hectares da área de intervenção do projeto, nos 24 hectares que 
serão recuperados pela DRRF e áreas adjacentes. Foram identificados 11 km de linhas de água, na 
sua maioria apresentam um regime torrencial estando secas grande parte do ano, excepção feita às 
linhas de água que vão dar origem à Ribeira da Achada que, devido a recolherem a água proveniente 
da melhor  mancha de turfeira  da área do projeto  e  devido a que numa das suas cabeceiras se 
encontram uma boa mancha de floresta Laurissilva, apresenta um curso de água contínuo.

Foi identificado um elevado número de valas de drenagem e linhas de erosão em toda a área  
prospectada tendo sido identificados um total de 21,9 Km, destes, 11,9Km encontram-se no interior da 
área  de  intervenção.  De  referir  que  este  tipo  de  estruturas  pode variar  entre  menos  de  1m de 
profundidade e gargantas profundas com mais de 3m de profundidade. 

Ao nível dos acessos, foram identificados 9,3 km de acessos sendo que apenas o caminho que faz 
fronteira a Oeste com a área do projeto é actualmente utilizada e mantida sendo classificado como 
Caminho Florestal. Os restantes acessos foram abandonados, não sendo possível circular dada a sua 
degradação e apresentando-se neste momento como áreas de escorrência que têm potenciado a 
degradação destes habitats naturais.

Os muros divisórios representam um dos maiores impactes a este habitat dado que criaram uma 
elevada compartimentação deste habitat impedido a livre circulação de água entre estes espaços. 
Nos 99 hectares prospectados foram identificados 42 km de muros divisórios, sendo que 28 km estão 
na área do projeto.
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Figura 26 – Levantamento dos acessos, das valas de drenagem, linhas de erosão e muros divisórios 
para os 75 hectares intervencionados pelo projeto LIFE+ Laurissilva Sustentável e áreas adjacentes



Com o intuito de “renaturalizar” o regime hídrico desta área por forma a que a água se distribua de  
uma forma mais homogénea por toda a turfeira, foi desenvolvido um modelo de Ação que tem por 
base o fecho dos acessos e das valas de drenagem e a abertura de muros divisórios.

As ações propostas foram desenvolvidas tendo por base o parecer do técnico da RSPB Normand 
Russell, técnico responsável pela reserva de Forsinard Flows, uma das mais importantes reservas de 
turfeira do Reino unido e que desde 2010 tem acompanhado projeto, tendo já se deslocado a São 
Miguel por três vezes, a ultima foi em Fevereiro deste ano. 

Estas ações podem-se dividir em dois tipos de ações, ações com recurso a meios mecanizados e 
ações manuais, tendo sido projectadas inicialmente mais de 700 intervenções. 

6.1 ações realizadas de forma mecanizada

As ações com meios mecanizados foram iniciadas em Junho de 2011 e prolongaram-se até final de 
Setembro tendo sido realizadas com uma Retroescavadora  de 4 toneladas, alugada Irmãos Duarte 
Lda., esta  máquina  está  equipada  com  rastos  com  vista  a  minimizar  o  impacte  no  solo  e  na 
vegetação.

 Ao nível dos rastros da máquina de referir que no caso escocês a máquina com que trabalham foi  
equipada com rastros mais largos de forma minimizar o impacte na turfeira e permitindo-lhe trabalhar 
mesmo em áreas mais sensíveis, nos Açores não existe nenhuma máquina com estas características 
e equipar uma máquina especificamente para esta Ação seria financeiramente inviável  pelo que a 
utilização  da  máquina  ficou  restrita  aos  acessos  no  interior  da  área  de  intervenção  e  zona 
circundantes e na área superior da turfeira onde está a ser implantado o trilho pedestre, área esta que 
se encontra muito degradada e seca.

O intuito desta intervenção é o de permitir a dispersão da água por toda a área envolvente de forma 
a se restabelecer as dinâmicas hídricas existentes anteriormente nesta área, limitando a perda de 
água  através  das  valas  de  drenagem  e  dos  acessos  abandonados,  muitos  deles  funcionando 
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Figura 27 – Mapa de todas as intervenções planeadas para os 75 hectares intervencionados pelo 
projeto LIFE+ Laurissilva Sustentável 



actualmente como linhas de erosão, de forma a minimizar o impacte das escorrências superficiais de 
água que têm levado à erosão e arrastamento de sedimentos e igualmente permitir que estas áreas 
voltem a ter acesso à água ao longo de todo o ano, ao contrário do que acontece actualmente. Facto  
este facilmente comprovável  pela maior  parte dos acessos estar  coberto por musgos,  líquenes e 
herbáceas o que significa que esta área é seca durante uma grande parte do ano, ao contrário das 
áreas em redor.

A metodologia adoptada constituiu na construção de diques em terra ao longo dos acessos e valas 
de drenagem e abertura das paredes laterais, esta técnica teve por base os trabalhos já executado 
em outras partes do mundo e foi adaptada ao local pelo técnico da RSPB.

Os diques foram construídos do seguinte modo, numa primeira fase a camada superficial da estrada 
constituída por vegetação e turfa oxidada foi removida (10 a 15 cm de profundidade), em seguida 
construi-se o dique retirando-se terra dos muros laterais e de áreas circundantes, em seguida este 
material foi compacto e final mente os diques fora recobertos com a vegetação que foi inicialmente  
retirada do caminho e das paredes divisórias. Este último passo foi acompanhado pela equipa de 
campo  que  faz  a  distribuição  da  vegetação  se  necessário  colheu  mais  vegetação  nas  zonas 
circundantes por forma a recobrir totalmente esta construção.

A localização e quantidade dos diques teve por base o levantamento inicial efectuado, tendo-se 
para o efeito elaborado um no projeto elaborado em ambiente SIG (ArcView 3x e ArcGis 9x) em que 
se fez a correlação entre o levantamento efectuado e o declive da área. Assim para as áreas que 
apresentavam declives superiores a 10% foi definida a construção de diques com intervalos de 20m 
entre si, de forma a controlar a velocidade das escorrências, especialmente nos acessos que descem 
ao longo da vertente Norte, contudo nas áreas com menor inclinação especialmente nos acessos que 
estão perpendiculares ao declive dado as escorrências não apresentarem tanta velocidade optou-se 
por utilizar um espaçamento de 40m, esta decisão foi igualmente uma forma de reduzir custos. 

Numa  segunda  fase  foi  realizada  foi  levada  a  cabo  a  marcação  no  campo  dos  locais  a 
intervencionar.  Esta  marcação,  realizada  no  início  do  mês  de  Junho,  permitiu  fazer  alguns 
ajustamentos pontuais tendo-se mostrado fulcral para o bom desempenho dos trabalhos mecanizados

Desde  20  de  Junho  até  ao  final  de  Setembro  a  máquina  esteve  a  trabalhar  nas  ações  de 
recuperação de turfeiras tendo, entre outras ações apresentadas neste relatório, construído um total  
de  105  diques.  Estes  diques  variam  em  termos  de  dimensões  e  comprimentos  consoante  as 
necessidades do local variando entre os 3,5m e 24,5m de comprimento, aqui não estão incluídos os 
diques  descritos  acima  implantados  nas  áreas  de  corte  florestal  que  apresentam  dimensões  e 
características muito distintas.
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Figura 28 – Esquema para a construção dos diques 
elaborado pelo técnico da RSPB Norman Russel



Após a conclusão dos trabalhos em Setembro temos vindo a acompanhar o comportamento destas 
estruturas, especialmente em dias com muita pluviosidade em que existe grandes volumes de água a 
movimentar-se  nas  turfeiras,  com  base  nestas  observações  tem  sido  possível  detectar  algumas 
situações menos positivas que poderiam no futuro criar fenómenos de erosão devido a se concentrar 
em alguns locais grandes volumes de água direccionadas para áreas com elevado declive. Por forma 
a corrigir esta situação temos realizado algumas intervenções com a equipa de campo, reforçando 
alguns diques, fechando algumas aberturas e criando novas aberturas em áreas que apresentem 
menores riscos de erosão.  

Passados apenas 6 meses da conclusão destes trabalhos e seu efeito já é muito visível, estando a 
maioria já recoberta de vegetação e ao longo das zonas aonde está a ocorrer maiores concentrações 
de água verifica-se o aparecimento de grandes manchas de Shpagnum sp..   
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Figura 29 – Máquina retroescavadora a construir um dique de forma a 
bloquear as escorrências de água ao longo de um acesso

Figura 30 – Trabalhos de construção de diques 
ao longo de um acesso (Julho 2011)

Figura 31 – O mesmo acesso 7 meses após a 
intervenção (Fevereiro 2012)



 

Em 2012, utilizando esta metodologia, será encerrado o acesso ao longo da vertente sul que ainda 
faz parte do trilho pedestre Povoação-Pico da Vara, e cujo novo traçado deverá estar pronto até ao 
início do verão, por forma a não interferir com as visitas turísticas ao local.

6.2 ações realizadas de forma manual

O trabalho com meios mecanizados no interior das parcelas é inviável não só devido ao relevo mas 
principalmente ao impacte negativo sobre a turfeira que seria facilmente destruída com a pressão dos 
rodados (lagartas) dado que a maioria da área está recoberta com  Polytrichium sp., briófitos mais 
sensíveis ao esmagamento comparativamente com o que acontece com o Shpagnum sp. e devido a 
que esta é uma área que só recentemente começou a recuperar sendo a camada de turfeira muito 
superficial e facilmente “arrancada” pela passagem da máquina.

Com base no levantamento de campo das valas de drenagem e linhas de erosão no interior das 
parcelas e tendo por base um distanciamento médio de 40m foi projectado um total de 280 diques. 

Dado o elevado número de diques propostos foi  elaborado, com base na sua localização e na 
tipologia de valas de drenagem que foram encontradas, uma classificação dos diques segundo a sua 
importância, as três classes que foram atribuídas foram “Imprescindível” (40), “Muito Importante”(110) 
e “Relevante”(130).

A implantação deste tipo de estruturas criou uma série de desafios relativamente à forma de os 
construir  e  aos materiais  a  utilizar.  Assim no verão de 2010 foi  testada a construção de diques 
utilizando  materiais  existentes  nos  Graminhais,  estrutura  de  madeira  na  parte  exterior  com 
enchimento  em  terra  sendo  a  parte  superior  coberta  com  vegetação.  Estes  diques  apesar  de 
apresentarem resultados positivos, consomem grandes recursos em termos de pessoal, de tempo e 
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Figura 32 – ações realizadas com o auxílio de uma máquina de rastos entre o mês de Julho e Setembro 
nos 75 hectares  intervencionados pelo LIFE+ Laurissilva Sustentável



necessitam de grandes quantidades de terra  que nem sempre está disponível  nas proximidades, 
inviabilizando a sua construção em larga escala. Contudo em áreas que apresentem a acumulação de 
grandes volumes de água tem-se recorrido a esta metodologia tendo-se até ao momento construído 5 
destes diques com comprimentos que variam entre os 2m e os 9m.  

Foi igualmente proposto a construção de diques com troncos, especialmente ao nível das linhas de 
erosão, que servirão principalmente como barreiras de dissipação. Este tipo de diques requer troncos 
com alguma dimensão (±30cm),  esta  tipologia  ainda não foi  testada pelo  projeto  contudo é uma 
metodologia utilizada com sucesso em vários projetos de recuperação de habitats. Convém referir que 
estas  áreas  não  são  áreas  prioritárias  de  intervenção,  sendo  realizado  apenas  alguns  trabalhos 
pontuais  e  neste  momento,  após  todos  os  trabalhos  já  realizados  já  não  existe  muita  madeira 
disponível  tendo-se  inclusive  que  transportar  madeira  de  outra  área  intervencionadas  pelo  LIFE 
Laurissilva para poder continuar os trabalhos.  

Com base na experiência escocesa a resolução para este problema incidiu na utilização de estacas 
de plástico PVC reciclado “Plastic Piles”,  testada inicialmente com sucesso a implantação de um 
dique em Abril de 2011, em que se demonstrou ser fácil e rápido de construir (cerca de 1 hora) a sua 
construção teve um baixo impacte na zona circundante e os resultados passados quase um ano são 
muoto animadores com a acumulação de grandes quantidades de água e já está quase totalmente 
recoberto pelo Shpagnum sp..   

Assim,  após  consulta  dos  dois  fabricantes  conhecidos  deste  material,  foi  adquirido  á  empresa 
inglesa Master Pile, aquela que fez o valor mais baixo (aproximadamente 4,5 libras por metro linear), 
5000m de placas, modelo MS 300s Pile, tendo-se adquirido um contentor com 2500 placas de 1m de 
comprimento e 1250 placas de 2m de comprimento. Este material chegou a São Miguel em Agosto do 
ano passado tendo sido armazenado no espaço do viveiro do projeto. 

A construção dos diques com as placas de plástico foi iniciada em Outubro de 2011 devendo-se 
prolongar até ao final do projeto. Este material trouxe novas possibilidade para a recuperação deste 
habitat  permitindo por  exemplo,  que a zona mais degradada ao longo do novo traçado do trilho  
pedestre que inicialmente não aparentava grandes possibilidades para a acumulação de água, com a 
construção de 9 diques em plástico apresente agora boas condições para ter água ao longo de todo o 
ano o que poderá levar à criação de uma nova área de turfeira. Até ao momento já foram construídos 
18 diques com este material estando estes materiais centrado na área central de intervenção, área 
com maior potencial para o desenvolvimento de turfeiras com maior grau de desenvolvimento dado 
serem  estas  áreas  as  que  apresentam  menores  declives  permitindo  assim  que  com  pequenas 
intervenções se consigam grandes áreas encharcadas.
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Figura 33 – Total de diques construídos de forma manual planeados para os 75 
hectares intervencionados pelo LIFE+ Laurissilva Sustentável
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Figura 34 – Grau de importância dos diques a construir de forma manual planeados para 
os 75 hectares intervencionados pelo LIFE+ Laurissilva Sustentável

Figura 35 – Dique de 3m construído com troncos de 
criptoméria,  enchimento  de  terra  e  cobertura  de 
vegetação (Setembro 2010)

Figura  38  –  O  mesmo  dique,  quase  totalmente 
recoberto  de  Shpagnum  sp.  passados  10  meses 
(Fevereiro 2012)

Figura 36 – Dique de 11m construído com troncos de 
criptoméria,  enchimento  de  terra  e  cobertura  de 
vegetação (Fevereiro 2012)

Figura 37 – Dique construído manualmente utilizando 
placas de plástico reciclado (Abril 2011)



5. REQUALIFICAÇÃO DO TRILHO PEDESTRE

A turfeira dos Graminhais é atravessada pelo trilho pedestre que faz a ligação entre a Povoação e o 
Pico da Vara (PR23SMI) o ponto mais alto da ilha e um dos percursos pedestres mais procurados. 
Este  trilho  apesar  de  ser  um  percurso  homologado  e  de  apresentar  as  respectivas  marcações 
encontra-se algo degradado especialmente em algumas áreas no interior da turfeira levando a que 
por lado este simplesmente não seja transitável em épocas mais chuvosas e mesmo no verão existem 
áreas encharcadas que os visitantes na tentativa de os evitar pisoteiam as áreas adjacentes levando 
à destruição da turfeira aí existente.

Com vista a proteger a turfeira e ao mesmo tempo promover esta área como local de passeio e  
visita, foram analisadas alternativas ao percurso actualmente em uso. A selecção incidiu num antigo 
muro divisório existente ao longo da área central à cota mais elevada e que segundo pudemos apurar 
já no passado foi usado para esta função, tendo sido abandonado pois apresentava um elevado grau 
de degradação.

Com vista a termos um trilho que por lado promova uma boa circulação pedestre e por outro lado 
não  necessite  de  uma  manutenção  constante,  foi  decidido  avançar  para  um  trilho  sobrelevado 
relativamente ao meio ambiente, aproximadamente 50 cm, usando-se para o efeito o muro de terra já 
existente e extraindo-se solo de áreas adjacentes que apresentem menor qualidade biológica. Com 
vista a que esta construção não represente um bloqueio às dinâmicas hídricas do local foi feito um 
levantamento do local e nas áreas onde foram detetadas zonas de encharcamento, a maioria das 
quais apresentando Shpagnum, serão instalados passadiços de madeira, para a restante extensão do 
trilho  serão  igualmente  instalados  passadiços  em  intervalos  aproximados  de  50m  com  vista  a 
fomentar a circulação de água, serão instalados 18 passadiços com dimensões que variam entre os 
2,5m e  os  7,5m numa extensão total  de  92,5m.  As  únicas  áreas  em que  não  serão  instalados 
passadiços são as áreas muito próximas da extremidade do planalto.  

A construção do trilho foi iniciada no final de Julho, tendo tendo-se para tal recorrido à máquina 
retroescavadora que já está a ser utilizada nas ações de recuperação da turfeira. Os trabalhos foram 
iniciados na extremidade este da área de intervenção, área mais degradada e na qual foi possível 
testar  mais  facilmente  a  metodologia.  Os  trabalhos  decorreram  durante  3  semanas,  tendo-se 
construído  todo  o  trilho  numa extensão  total  de  1300m com 18  aberturas.  Dado ser  necessário 
grandes volumes de solo para a sua construção optou-se por retirar o mesmo da área adjacente ao 
trilhos tendo-se assim criado várias bacias, a maioria das quais está a reter grandes quantidades de 
água promovendo assim novas áreas de turfeiras em locais que inicialmente estavam secos e mutos 
estavam tão degradados que nem apresentavam coberto vegetal.

 Todos os trabalhos foram acompanhados pela equipa de campo que recobriu as paredes laterias e 
as bacias com vegetação de forma a minimizar  a erosão no trilho e nas áreas adjacentes e em 
algumas das aberturas construiu taipais de madeira para consolidação do trilho e evitar potenciais 
deslizamentos de terra, madeira esta retirada do corte florestal que está a ser realizado na área.

Numa segunda fase, e já com as medidas finais das aberturas, foi realizada uma consulta para a 
aquisição dos passadiços de madeira tratada a empresas do ramo, tendo a opção de compra recaído 
sobre  a  empresa  Achevale  Lda.  que  se  encontra  presentemente  a  fabricar  os  mesmos  estando 
previsto o seu envio no início de Abril. Logo que os mesmos cheguem vai-se se dar início à sua 
montagem pela nossa equipa de modo a que o trilho esteja concluído e aberto ao público antes do 
início do verão. 
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Figura 41 – Mapa com a localização do actual trilho pedestre Povoação/Pico da Vara na área 
dos Graminhais e localização do novo trilho 

Figura  39  – Trabalhos  de  construção  do  trilho 
sobrelevado na parte Este da área de intervenção 

Figura  40  – Pormenor  da  construção  de  uma  das 
aberturas existentes ao longo do trilho que vão permitir a 
circulação de água 

Figura 41 – Bacias de retenção de água construídas ao longo do trilho 
pedestre (Fevereiro 2012)

Figura 42 – Bacias de retenção de água construídas ao longo do trilho 
pedestre (Fevereiro 2012)
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Figura 42 – Marcações no terreno do traçado do novo 
trilho pedestre 

Figura  43  – Novo  trilho  pedestre,  faltando  apenas  a 
instalação dos passadiços de madeira (Fevereiro 2012) 


