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1. INTRODUÇÃO
O presente Trabalho de Fim de Curso (TFC), realizado no âmbito da licenciatura em
Engenharia Biofísica, baseia-se nos estudos desenvolvidos em dois estágios de seis
meses cada. O primeiro decorreu entre Setembro de 2004 e Fevereiro de 2005 no
âmbito do Programa de Mobilidade Leonardo da Vinci, no Parque Nacional do Vesúvio
(PNV), em Nápoles (Itália), sob a orientação do director do parque, o Eng. Carlo
Bifulco e coordenação do Eng. Gino Menegazzi. O segundo estágio decorreu entre
Março e Setembro de 2005 no Parque Florestal de Monsanto em Lisboa (Portugal),
sob a orientação do Eng. João Tremoceiro e do Eng. José Salpico.
O principal interesse na elaboração deste TFC, reside no estudo das potencialidades e
da importância das Técnicas de Engenharia Biofísica (TEB) no geral, e da Grade de
Vegetação (GV) e da Grade de Vegetação Vesúvio (GVV) em particular, como
métodos de protecção do solo e de conservação e preservação da paisagem.

1.1. ABORDAGEM HISTÓRICA
Utilizadas durante séculos, as TEB foram prática comum em diversas partes do globo,
pautando-se sempre pela utilização das plantas juntamente com outros materiais
naturais no controle de erosão em escarpas, taludes e margens de rios e ribeiras. Com
a chegada da Revolução Industrial a utilização destes materiais diminuiu
drasticamente. O desenvolvimento tecnológico e a descoberta de materiais como o
aço e o cimento, levou o Homem a apostar na sua utilização nas suas obras de
Engenharia uma vez que estes lhe permitiam desenvolver estruturas com formas
diversas,

grande

durabilidade

e

custos

reduzidos.

Para

além

disso,

o

dimensionamento das estruturas tornara-se mais preciso o que lhes conferia um grau
de segurança elevado (Gray & Sotir, 1996).
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Nos Estados Unidos da América o abandono da utilização da vegetação e de materiais
naturais em obras de controlo de erosão foi relativamente rápido. O baixo custo da
energia e a abundância de materiais necessários à produção de cimento e aço foram
dois dos factores que mais contribuíram para esse abandono. A Europa passou por
uma situação praticamente idêntica à dos Estados Unidos, no entanto, alguns
profissionais continuaram a estudar e utilizar metodologias de construção baseadas na
combinação de materiais vivos e inertes, nomeadamente plantas, madeira, terra e
pedra. Nos anos 30 desenvolveram-se com sucesso, diversas técnicas que incluíam a
utilização de troncos vivos de salgueiro, muros de pedra seca com estacas vivas e
construção de Muros de Vegetação (MV). A descrição detalhada das técnicas foi
efectuada por Hugo Schiechtl, um dos principais impulsionadores do seu estudo, que
conseguiu devolver a este tipo de construção a importância outrora atribuída (Gray &
Sotir, 1996). Um dos mais importantes, senão mesmo o mais importante trabalho
realizado por Schiechtl foi elaborado na Áustria a seguir à 2ª Guerra Mundial e tinha
como objectivo provar a viabilidade técnica e ecológica das técnicas por si
desenvolvidas. O trabalho consistiu em monitorizar 106 áreas recuperadas durante um
período de 2 a 14 anos desde a data das actividades de recuperação. O elenco de
plantas utilizadas na recuperação das várias zonas era composto por 124 espécies, no
entanto, durante a monitorização foram identificadas no total 480 espécies, entre
árvores, arbustos e herbáceas (fora as gramíneas e os arrelvados). Verificou-se ainda
que algumas das espécies plantadas tinham desaparecido dando lugar a outras que
se estabeleceram por si nas zonas em estudo (Bifulco, 2003). Os resultados obtidos
por Schiechtl foram de extrema importância, no que diz respeito à confirmação das
potencialidades e viabilidade da combinação entre materiais de construção vivos e
inertes, como forma de restaurar a paisagem devolvendo-lhe o mais possível o seu
aspecto original.
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1.2. NOÇÕES GERAIS
Após a abordagem histórica importa agora definir o que são e em que critérios se
baseiam as TEB. Em Portugal as TEB surgem associadas à disciplina de Projectos de
Engenharia Biofísica, que por sua vez faz parte do plano curricular da licenciatura em
Engenharia Biofísica leccionada na Universidade de Évora. O seu estudo possui
diferentes designações consoante o país em questão. Na Europa as designações mais
comuns são: Ingegneria Naturalistica (Itália), Ingenieurbiologie (Alemanha e Áustria),
Genie Biologique (França), Ingenieria del Paisaje (Espanha) e Biotechnical
Stabilization e Soil Bioengineering (Reino Unido), (Bifulco, 2003).
De acordo com Schiechtl (1991), o conceito Ingenieurbiologie refere-se ao estudo das
propriedades das plantas e avaliação do seu comportamento, quando utilizadas como
material de construção vivo ou em combinação com outros materiais inertes na
arquitectura da paisagem.
Segundo a AIPIN - Associazione Italiana per Ingegneria Naturalística (2002), a
Ingegneria Naturalistica é uma disciplina técnico-científica que através de métodos de
engenharia e tendo como base critérios mecânicos, biológicos e ecológicos, utiliza
como material de construção, plantas vivas ou partes destas, em combinação com
materiais inertes como madeira, pedra, terra, geotexteis, etc. .
De acordo com Gray & Sotir (1996), é possível distinguir duas disciplinas que se
ocupam da temática em estudo, Biotechnical Stabilization, ou traduzindo literalmente
para português, Estabilização Biotécnica, e Soil Bioengineering ou Bioengenharia do
Solo. A Estabilização Biotécnica caracteriza-se pela utilização conjunta de elementos
vivos (plantas) e inertes (estruturas de retenção e cobertura do solo) no controlo e
prevenção da erosão em escarpas e taludes. Ambos os elementos devem funcionar
em conjunto, de modo integrado e complementar. Soil Bioengineering ou
Bioengenharia do solo constitui uma área especializada da Estabilização Biotécnica
14
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em que são as plantas, ou partes destas, que constituem a estrutura principal do
sistema de protecção da escarpa ou talude. Através da plantação de estacas vivas e
plantas com raiz desenvolvida, criam-se estruturas vivas que executam a drenagem do
terreno, que lhe aumentam a coesão e lhe diminuem a mobilidade. A Bioengenharia
do Solo pretende assim, proporcionar ao terreno a estabilidade suficiente de modo a
que a vegetação autóctone se instale e evolua no sentido da formação das
comunidades vegetais características da respectiva zona.
Ainda que com algumas diferenças relativamente aos termos utilizados na sua
definição, todos os autores referenciados acabam por apresentar os mesmos critérios
básicos em que assentam as TEB, de onde se destaca a utilização das plantas ou
partes destas como material de construção, em combinação com materiais inertes
(madeira, pedra e terra), de modo integrado e complementar.
Os campos de actuação das TEB possuem uma base multidisciplinar orientada
especialmente para o controlo de erosão em escarpas e taludes, a sistematização de
zonas atingidas por deslizamentos das camadas superficiais do solo, a sistematização
e correcção fluvial (estabilização de margens), enquadramento paisagístico de redes
viárias (taludes de estradas e linhas de caminho de ferro) e consolidação de escarpas
costeiras.
Os objectivos com que são aplicadas as TEB variam de acordo com as características
do local de intervenção, consoante se trata de uma obra específica de engenharia ou
de uma obra mais direccionada para a recuperação paisagística e ecológica do local.
Neste sentido é possível distinguir os objectivos da aplicação das TEB em:
¾ técnico-funcionais, como por exemplo o controlo de erosão e consolidação de
margens de linhas de água ou de um talude de uma rede viária;
¾ reprístino, quando se pretende repor as condições naturais dum local através
da implementação de vegetação autóctone;
15
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¾ paisagísticos, quando se pretende enquadrar a intervenção com a zona
circundante;
¾ económicos, enquanto estruturas competitivas e alternativas às obras
convencionais de engenharia civil. Como exemplo a utilização de MV em
alternativa a muros de betão.

As principais vantagens da aplicação das TEB são:
¾ baixo custo e reduzida manutenção a longo prazo relativamente às obras de
engenharia convencionais;
¾ baixo nível de manutenção após a plena adaptação da vegetação às condições
locais;
¾ benefícios ambientais ao nível da criação de nichos ecológicos, melhorias na
qualidade da água e de enquadramento na paisagem;
¾ aumento das forças estabilizantes do solo, derivada do desenvolvimento
contínuo das raízes;

As principais desvantagens da aplicação das TEB são:
¾ o período de construção é normalmente limitado à época de dormência
vegetativa;
¾ disponibilidade de plantas autóctones poderá ser limitada;
¾ métodos de construção intensivos e especializados;
¾

dificuldade

em

encontrar

operários

familiarizados

com

os

princípios

construtivos das TEB, sendo necessário promover uma prévia formação.

1.3. DEFINIÇÃO DOS OBJECTOS DE ESTUDO
Depois da abordagem geral a algumas definições e critérios considerados importantes
na caracterização das TEB, interessa agora num âmbito mais específico, explicar o
16
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que são e em que princípios se baseiam os objectos de estudo deste TFC, ou seja, a
GV e a GVV.
A GV é definida de um modo geral pela AIPIN (2002), como uma técnica de
estabilização de taludes e escarpas com declives muito acentuados e substrato
compacto em erosão. Consiste numa estrutura em troncos mortos ou vivos, dispostos
perpendicularmente entre si, de modo a criar uma estrutura reticular que é ancorada
ao substrato na perpendicular ao declive do talude. Toda a superfície da grade é
preenchida com terreno local, plantação de estacas vivas de espécies arbustivas
autóctones, arbustos autóctones em torrão ou raiz nua e sementeira adequada. A
função da grade é criar condições de estabilidade no talude ou escarpa que permitam
o desenvolvimento da vegetação, uma vez que com o passar do tempo a estrutura
morta acaba por se degradar, e é a vegetação através do desenvolvimento radicular,
que assume a função de estabilização e consolidação do talude.
A GVV constitui uma variação à estrutura da GV e foi desenvolvida e aplicada pelo
Eng. Gino Menegazzi no PNV. Tal como a GV, a GVV é utilizada na estabilização de
escarpas e taludes com declives muito acentuados e substrato compacto em erosão.
É constituída por uma série de paliçadas, com fiadas duplas ou triplas de troncos
horizontais, que são unidas aos troncos verticais, estes colocados sobre o declive.
Desta forma cria-se a estrutura reticular pretendida, que é fixa ao substrato através da
cravação de troncos, perpendicularmente ao plano horizontal. O enchimento da GVV é
idêntico ao da GV, ou seja, é feito sempre que possível com terreno local, à medida
que se vão colocando as estacas vivas de arbustos autóctones. Toda a sua superfície
é alvo de sementeira e da plantação de arbustos autóctones em torrão ou raiz nua
(Cornelini & Menegazzi, sd in Bifulco, 2001).
A principal diferença entre a GV e a GVV está no modo como é feita a fixação da sua
estrutura ao substrato. Neste sentido, na GV a ancoragem é feita na perpendicular ao
17
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declive enquanto que na GVV é feita na perpendicular ao plano horizontal. Este modo
de fixação da GVV confere-lhe uma maior capacidade de estabilização e de
sustentação do terreno. Adequa-se portanto na perfeição a zonas onde o solo
apresente mobilidade muito elevada como é o caso dos solos do PNV.

1.4. ORGANIZAÇÃO E OBJECTIVOS
O presente TFC encontra-se organizado em cinco capítulos. No próximo capítulo, o
segundo portanto, apresenta-se uma abordagem teórica relativa ao comportamento
biotécnico das plantas, onde se pretende evidenciar as propriedades técnicas e
biológicas relativas à sua estrutura e metabolismo, que devem ser tidas em conta na
altura da escolha das espécies a utilizar numa obra de Engenharia Biofísica. O terceiro
capítulo corresponde a um dos estudos realizados durante o estágio no Parque
Florestal de Monsanto, em que se pretende criar duas fichas técnicas, uma para a GV
e outra para a GVV, onde conste de forma sistematizada, toda a informação
considerada importante no que diz respeito à sua aplicação em obras de Engenharia
Biofísica. O quarto capítulo é o resultado do trabalho desenvolvido no estágio
realizado no PNV. Neste capítulo pretende-se avaliar o comportamento biotécnico da
GVV, através de uma monitorização baseada na observação directa in situ, do estado
de degradação da estrutura morta e do desenvolvimento da estrutura viva nos seus
dois estratos, herbáceo e arbustivo, bem como o grau de protecção conferida ao solo
por ambos e pela vegetação da zona envolvente. No quinto e último capítulo
apresentam-se as conclusões acerca dos resultados obtidos nas diferentes
abordagens efectuadas ao estudo das TEB no geral e da GV e da GVV em particular.
Optou-se por colocar em primeiro a elaboração das fichas técnicas e só depois a
monitorização à GVV, de modo a criar-se uma sequência lógica de análise e um
melhor enquadramento, relativamente aos objectos de estudo do TFC.
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2. COMPORTAMENTO BIOTÉCNICO DAS PLANTAS
A segurança e durabilidade de uma obra de Engenharia Biofísica estão directamente
relacionadas com a escolha das espécies de plantas a utilizar na intervenção. A
utilização de espécies menos aptas pode levar a situações de instabilidade nas
estruturas construídas. No âmbito da investigação em TEB pretende-se com o estudo
do comportamento biotécnico das plantas avaliar o seu potencial no sentido destas
poderem ser utilizadas como material de construção vivo. São exemplos desse
potencial, a capacidade de resistência das raízes a forças de tracção e corte, a
capacidade de resistência a fortes solicitações mecânicas, a capacidade de consolidar
o terreno e a capacidade de criar um solo estruturado, nomeadamente conferindo-lhe
uma maior capilaridade e permeabilidade. São principalmente estas as características,
que fazem das plantas agentes importantes no controlo de fenómenos erosivos (queda
de blocos de pedra, deslizamentos, movimentos nas camadas superficiais do solo,
etc.).
A escolha das espécies deve ainda ter em conta, o facto do coberto vegetal se
desenvolver segundo uma sucessão natural e neste âmbito há determinadas espécies
(pioneiras), que possuem a capacidade de criar condições para que outras se instalem,
no sentido da formação das comunidades características do local. As plantas
contribuem ainda para o processo natural de purificação da água, favorecendo a
proliferação de bactérias aeróbias (fito-depuração) e algumas possuem a capacidade
de resistir à submersão (AIPIN, 2002).
No que diz respeito aos efeitos benéficos produzidos no território e no ambiente em
geral, salienta-se o facto óbvio de que uma boa cobertura vegetal contribui de forma
realmente eficaz na protecção do solo relativamente aos fenómenos atmosféricos,
reduz o arrastamento das camadas superficiais de solo interceptando a água da chuva
e reduzindo a sua energia cinética, renova o solo mantendo um grau de humidade
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adequado, mantém as características geo-mecânicas do terreno graças às raízes que
contribuem para a melhoria da agregação das partículas de solo e promove a
diversidade da Flora e da Fauna criando nichos ecológicos.
A principal limitação da utilização das plantas como material de construção vivo reside
no tempo que é necessário ao desenvolvimento do aparelho radicular. Nesse período
a resistência da obra é assegurada pela utilização de materiais inertes (troncos mortos,
pedra, pregos, arames, etc.) (AIPIN, 2002).

2.1. PROPRIEDADES, CAPACIDADES TÉCNICAS E ACÇÃO ESTABILIZANTE

2.1.1. Protecção Contra a Erosão Superficial
As plantas ao conferirem cobertura ao solo, reduzem o impacto das gotas de chuva,
promovem a sua infiltração e armazenamento no solo e consequentemente reduzem o
seu fluxo à superfície e o respectivo transporte sólido (Florineth & Molon, 2004).

2.1.2. Regulação do Balanço Hídrico do Solo
A vegetação através do seu metabolismo evapotranspira grandes quantidades de
água presentes no solo. Deste modo, aumenta a coesão das partículas de terreno e
consequentemente o seu ângulo de atrito, diminuindo a impulsão exercida pelo terreno,
tornando-o mais estável. As plantas possuem a capacidade de criar um solo
estruturado, rico em húmus e com um horizonte de decomposição. As substâncias
libertadas pelas raízes originam a formação de agregados químicos que aumentam a
coesão das partículas do terreno. Por sua vez, os microrganismos terrestres que se
alimentam das partes mortas das plantas, decompõem e mineralizam os elementos
vegetais mortos e reforçam os velhos canais radiculares, tornando o terreno mais
estável. Os movimentos dos invertebrados terrestres (vermes, coleópteros, etc.)
tornam o solo mais permeável, originando uma percolação mais rápida da água da
20
PEDRO RUBENS MARQUES MARTINHO

CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DE TÉCNICAS DE ENGENHARIA BIOFÍSICA: GRADE DE VEGETAÇÃO E GRADE DE VEGETAÇÃO VESÚVIO

chuva, ou seja, reduz a zona de retenção de água nos estratos superiores do terreno,
que frequentemente são a causa de movimentos de deslizamento (Florineth & Molon,
2004).

2.1.3. Desenvolvimento Radicular (Forma e Relação Raiz/Parte Aérea)
De acordo com Florineth & Molon (2004), dever-se-á tentar alternar a plantação de
espécies com aparelhos radiculares aprumados, com espécies com raízes superficiais,
ou seja, raízes com crescimento vertical e capacidade de penetração no solo,
combinadas com raízes que se desenvolvem estendendo-se pela camada superficial
do solo, de modo a que sua permeabilidade seja o mais homogénea possível ao longo
das várias camadas de solo.
Segundo Florineth & Molon (2004), a relação raiz/parte aérea da planta é o quociente
entre o peso ou volume da raiz e da parte aérea de uma planta e traduz-se na sua
capacidade de crescimento e de penetração no solo.

2.1.4. Resistência ao Desenraizamento
A resistência ao desenraizamento é um valor que exprime a estabilidade conjunta do
terreno e da raiz e representa a capacidade que uma planta tem de aumentar essa
capacidade de estabilização do terreno. Resumindo, é um valor que exprime a soma
da resistência das raízes e da intensidade com que estas penetram no solo (Florineth
& Molon, 2004). A resistência a forças de tracção varia de espécie para espécie,
particularmente nas plantas lenhosas. Essa resistência pode ser medida e depende
dos seguintes factores:
¾ características pedológicas do local (granulometria, coesão, etc.);
¾ condições ecológicas de crescimento da planta (presença/ausência de água,
luz e nutrientes, etc.);
¾ espécie;
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¾ idade da planta.

2.1.5. Elasticidade e Deformação de Plantas Lenhosas
A vegetação representa um factor de rugosidade em linhas de água, pois reduz
localmente a velocidade de fluxo e consequentemente a força de arrastamento da
água. Por este motivo as espécies utilizadas na recuperação e protecção das margens
devem possuir características biotécnicas específicas. O coberto vegetal da margem
deve ser constituído por espécies com parte aérea flexível, de modo a que em caudal
de cheia os fustes se dobrem sobre a margem, diminuindo a velocidade de fluxo nessa
zona e o consequente arrastamento de materiais finos. A utilização de espécies muito
rígidas pode dar origem a fenómenos erosivos (Florineth & Molon, 2004).

2.1.6. Resistência ao Corte
A resistência ao corte é outro factor que pode ser medido para avaliar a capacidade
estabilizante de uma planta. Calcula-se em KN/m2 e corresponde à pressão máxima
de uma carga de 20 KN/m2, aplicada lateralmente num torrão de uma planta. De
acordo com Tobias (1991) cit in Florineth & Molon (2004), uma associação de
espécies herbáceas exerce uma resistência ao corte na ordem dos 30,1 a 48,7 KN/m2.
A diferença entre um solo com raízes e um sem raízes é na ordem dos 55%.
A vegetação exerce resistência ao corte devido:
¾ à estabilização mecânica do terreno, exercida pelas raízes;
¾ ao aumento da coesão capilar por via da evapotranspiração;
¾

à criação de agregados de partículas de solo, derivados de secreções das
raízes e da actividade dos microrganismos.

A resistência ao corte de um terreno depende em grande parte do seu conteúdo em
água. As plantas, pelo processo de evapotranspiração conseguem eliminar uma parte
22
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substancial desta, aumentando significativamente a resistência ao corte do terreno
(Florineth & Molon, 2004).

2.2. PROPRIEDADES E CAPACIDADES BIOLÓGICAS
As plantas a utilizar numa obra de Engenharia Biofísica devem ser espécies pioneiras,
devem reproduzir-se vegetativamente, resistir ao enterramento e deve ser possível
encontra-las perto da zona de intervenção.

2.2.1. Capacidade Regenerativa
Todas as plantas, mas sobretudo as latifolias, possuem a capacidade de se
regenerarem. Quando cortadas na base conseguem rejuvenescer e aumentar
significativamente a sua taxa de crescimento (Florineth & Molon, 2004).

2.2.2. Capacidade de Adaptação
As plantas possuem a capacidade de se adaptarem ao ambiente em que vivem
reagindo e desenvolvendo-se segundo as mais diversas solicitações. São exemplo
disso a reacção à força exercida pelo vento e à acção abrasiva da neve. As raízes
desenvolvem-se segundo a disponibilidade de água e nutrientes. Por esse motivo a
mesma planta terá uma menor necessidade de desenvolver um aparelho radicular
forte e profundo num terreno húmido e rico em nutrientes, do que num terreno pobre
nesses elementos (Florineth & Molon, 2004).

2.2.3. Resistência à Submersão
A resistência à submersão é a capacidade que algumas espécies de plantas possuem,
de sobreviver durante duas a três semanas submersas até dois terços da sua altura.
São disso exemplo algumas espécies ripícolas como o Alnus glutinosa, Fraxinus
angustifolia e Populus alba (Florineth & Molon, 2004).
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2.2.4. Capacidade de Propagação Vegetativa
Algumas plantas possuem a capacidade de se reproduzir vegetativamente, ou seja, a
partir de partes do seu fuste ou das suas raízes, desenvolvem gemas de renovo e
raízes adventícias. Estas características fazem com que essas plantas sejam
utilizadas em diversos tipos de plantações, nomeadamente no âmbito das TEB.
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3. FICHAS TÉCNICAS
Neste capítulo dá-se início ao estudo particular dos objectos de estudo deste TFC, ou
seja, da GV e da GVV. Pretende-se criar uma ficha técnica para cada uma das
técnicas em estudo, onde conste de forma sistematizada, toda a informação
considerada importante no que diz respeito à sua aplicação em obras de Engenharia
Biofísica. A informação presente em cada ficha técnica engloba, a descrição geral da
técnica, objectivo e âmbito da intervenção, condições de aplicação, eficiência técnica e
ecológica, vantagens e desvantagens, materiais de construção e suas características,
método construtivo, pormenores de construção, acções de manutenção, estimativa de
custos e exemplos práticos da sua aplicação.
A importância das fichas técnicas reside na necessidade de criar um documento de
fácil consulta e compreensão, que torne o processo de concepção de projectos de
Engenharia Biofísica mais expedito e eficaz, neste caso específico, no que respeita à
escolha de técnicas para projectos de recuperação de taludes, escarpas e margens
linhas de água. Outro factor importante que levou à criação das fichas técnicas,
prende-se com o facto de praticamente não existir bibliografia sobre o assunto redigida
em português e menos ainda quando se trata do estudo particular de uma só técnica.

3.1. GRADE DE VEGETAÇÃO

3.1.1. Descrição
A GV é uma técnica de estabilização de taludes e escarpas muito inclinados com
substrato compacto em erosão. É constituída por elementos em madeira dispostos
perpendicularmente entre si, de modo a criar uma estrutura reticular que é
posteriormente ancorada ao substrato. Toda a sua superfície é preenchida com
terreno local, plantada com estacas vivas de espécies arbustivas autóctones, arbustos
em torrão ou raiz nua e semeada. Com o tempo o desenvolvimento radicular das
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plantas acaba por assumir a estabilização do talude, função anteriormente
desempenhada pela estrutura morta.

3.1.2. Objectivo e Âmbito da Intervenção
A função da grade é permitir/facilitar o desenvolvimento da vegetação em escarpas e
taludes desprovidos de vegetação. É utilizada em obras de estabilização entre as
camadas superficiais e profundas de taludes ou escarpas muito inclinados, em zonas
de deslizamento de terras com dificuldade ou mesmo impossibilidade de remodelação
do perfil do terreno, em taludes de infra-estruturas viárias e margens em erosão (AIPIN,
2002).

3.1.3. Condições de Aplicação
A GV deve ser construída durante o período de dormência vegetal, correspondente em
Portugal ao período de Inverno. Neste período o solo apresenta as condições ideais
ao bom desenvolvimento das plantas, nomeadamente no que diz respeito à sua
disponibilidade hídrica, essencial para um bom desenvolvimento radicular. Outra das
vantagens da realização da obra neste período, está relacionada com a maior
facilidade na mobilização do solo, por este se apresentar menos compacto. Segundo a
AIPIN (2002), os limites até aos quais é possível construir a grade de vegetação são
impostos pela inclinação do local, pela natureza do substrato e pelas dimensões de
um eventual deslizamento, principalmente a altura entre a base e o topo, no entanto,
as grades constroem-se até um máximo de 55º de inclinação, alturas até 15 metros
em escarpas e taludes e até 5 metros em margens em erosão.

3.1.4. Eficiência Técnica e Ecológica
A utilização da grade vegetação permite a sustentação e estabilização de escarpas e
taludes em toda a sua extensão. A maior eficiência ecológica obtém-se utilizando
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troncos vivos com casca, pois deste modo toda a estrutura de sustentação da grade
resulta viva. Quando se utilizam troncos mortos é através da plantação de estacas
vivas, de arbustos em torrão e raiz nua, nas áreas entre estes, que se promove o
enraizamento em profundidade e a consequente drenagem do terreno, enquanto que
as intervenções de cobertura (mantos de herbáceas) funcionam acima de tudo como
revestimento superficial. O comportamento das sementes é pior quando sob uma
cobertura de terra vegetal pois esta dificulta o enraizamento (Schiechtl, 1991).

3.1.5. Vantagens
A GV apresenta as seguintes vantagens:
¾ estabilização imediata da escarpa, talude ou margem;
¾ requer pouca escavação e intervenção na zona da base ou pé do talude;
¾ permite o desenvolvimento de vegetação em taludes com declives muito
acentuados sem a necessidade de nivelamento;
¾ requer muito pouca importação de material de aterro;
¾ quando cheia com terra, cobre e protege os estratos rochosos expostos
(especialmente alguns estratos de argilas xistosas) de fenómenos erosivos,
nomeadamente da desintegração.

3.1.6. Desvantagens
A construção da GV apresenta como desvantagens as seguintes:
¾ as estacas vivas devem ter o comprimento suficiente para atingirem a
superfície de deslizamento;
¾

método de construção intensivo;

¾ de difícil aplicação em substratos rochosos.
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3.1.7. Materiais de Construção e Suas Características
Os materiais utilizados na construção da GV são:
¾ troncos mortos ou vivos (ø 8 - 25 cm e L 2 - 5 m);
 troncos horizontais e verticais (diâmetro (ø) entre 12 e 20 cm e
comprimento (L) até 5 m);
 troncos de fixação ao substrato (ø entre 8 e 10 cm e L de cerca de 1m);
 tronco de suporte (ø entre 20 a 25 cm e L = L do talude);
¾ terreno local;
¾ pregos ou varas de aço com diâmetros até 16 mm e comprimento até 1m;
¾ arame de aço;
¾ estacas vivas de espécies arbustivas autóctones, se possível recolhidos na
zona envolvente, com comprimento suficiente para atingir a superfície de
deslizamento;
¾ arbustos autóctones em torrão ou raiz nua;
¾ mistura de sementes adequada às condições locais.

3.1.8. Método Construtivo
O método construtivo da GV encontra-se dividido em duas fases correspondentes ao
período de preparação da intervenção e ao processo de construção.

3.1.8.1. Preparação da intervenção
Nesta fase deve efectuar-se o levantamento de toda a informação referente ao local
onde se vai intervir, como análise dos solos, da geomorfologia do local, zonas de
escoamento preferencial, exposições, declives e causas e dimensões de um possível
deslizamento de terras. Com base na informação recolhida é então possível projectar
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a estrutura da técnica a implementar, os materiais e respectivas quantidades, mão-deobra necessária e custos associados.

3.1.8.2. Processo de construção
Os trabalhos começam com a preparação do terreno. Esta engloba a limpeza da zona
de todo o tipo de materiais que possam impedir o bom andamento dos trabalhos,
nomeadamente, restos de vegetação, pedra e terreno de um suposto deslizamento.
Note-se que no caso de um deslizamento, o terreno arrastado deverá ser utilizado na
intervenção.
Após a preparação do terreno passa-se então à fase de construção da estrutura. De
acordo com a AIPIN (2002), começa-se por criar a base que sustentará a grade, que
poderá ser uma pequena vala longitudinal onde se coloca um tronco a servir de pé, ou
então um MV ou então ainda, uma base feita em pedra. O passo seguinte consiste em
escavar pequenas valas no talude, distando entre 0.4 a 1m, onde são colocados os
troncos horizontais enterrados, que ficarão cobertos com o terreno da escavação das
respectivas valas. De seguida dispõem-se os troncos verticais sobre o declive distando
1 a 2m entre si, sobre os quais são colocados e fixos os troncos horizontais
superficiais, de modo a criar estrutura da grade. Os troncos com maiores diâmetros
são colocados nas zonas mais perto da base, ficando os com menor diâmetro para as
zonas do topo. O próximo passo é ancorar toda a estrutura ao substrato através de
troncos ou de pregos ou varas de ferro, cravados na perpendicular à superfície do
declive. A fase de enchimento da grade deve ser feita com terreno local, à medida que
se vão colocando as estacas de espécies arbustivas autóctones nas zonas
imediatamente acima dos troncos horizontais. A restante área deve ser semeada e
plantada com arbustos em torrão ou raiz nua.
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3.1.9. Pormenores de Construção

3.1.9.1. Perfil da Grade de Vegetação

Fig. 1 – Perfil da GV.

30
PEDRO RUBENS MARQUES MARTINHO

CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DE TÉCNICAS DE ENGENHARIA BIOFÍSICA: GRADE DE VEGETAÇÃO E GRADE DE VEGETAÇÃO VESÚVIO

3.1.9.2. Alçado frontal da Grade de Vegetação

Fig. 2 – Alçado frontal da GV.

3.1.9.3. Encaixes

Fig. 3 – Pormenores dos encaixes entre os diversos elementos da GV, em alçado frontal e em
perfil.
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3.1.9.4. Perfil da Grade de Vegetação apoiada sobre um Muro de
Vegetação

Fig. 4 – Perfil da GV apoiada sobre um MV.
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3.1.9.5. Alçado frontal da Grade de Vegetação apoiada sobre um Muro
de Vegetação

Fig. 5 – Alçado frontal da GV apoiada sobre um MV.

3.1.9.6. Encaixes

Fig. 6 – Pormenor da zona de suporte da GV dentro do MV.
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3.1.10. Manutenção
A manutenção da GV consiste na realização de monitorizações frequentes nos
primeiros meses após a sua construção. Este é o período em que a técnica se
encontra mais susceptível à acção dos agentes erosivos, visto que a vegetação se
encontra em fase de adaptação ao local e pouco desenvolvida, sendo a estabilização
do talude garantida apenas pela estrutura morta da técnica. Após o primeiro ano, com
a vegetação bem desenvolvida e adaptada às novas condições, a manutenção da GV
consiste na substituição de estacas mortas por estacas vivas, plantação se necessário,
de mais alguns arbustos em torrão ou raiz nua e realização de sementeira em zonas
onde esta não tenha tido o sucesso germinativo esperado. Se se verificar algum tipo
de crescimento exagerado na vegetação, que ponha em causa a estabilidade da
estrutura, nomeadamente engrossamento e crescimento vertical exagerado de caules
lenhosos, deve proceder-se ao seu controle por desbaste.

3.1.11. Estimativa de Custos
A presente estimativa de custos é elaborada para uma GV com uma área de ocupação
de 10m2 e refere-se apenas aos custos dos materiais inertes utilizados, neste caso,
toros tratados, pregos, terra vegetal e terra arenosa.
Tabela 1 - Custos por unidade (fornecidos pela Divisão de Matas do Parque Florestal de
Monsanto) e totais, dos materiais inertes utilizados na construção de uma GV, com uma área
de ocupação de 10m2.
Materiais
Pregos com cavilha (Kg)
Terra vegetal (m3)
Terra arenosa (m3)
Toros tratados (L=2m, Diam=8/10cm)
Toros tratados (L=2m, Diam=10/12cm)

Unidades
Kg
m3
m3
-

Preço/Unid. s/IVA(€)
1,4
20
13
5
6

Quantidades
6
3
3
9
20
Total

Custos s/IVA (€)
8,4
60
39
45
120
272,4

Os toros com 10 a 12cm de diâmetro serão utilizados para criar a estrutura reticular da
grade, enquanto que os toros tratados com diâmetros entre 8 e 10 cm funcionarão
como fixadores da estrutura ao substrato. A terra vegetal e a terra arenosa serão
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utilizadas no enchimento da grade, enquanto que os pregos farão a união entre os
diversos elementos.
O terreno arenoso deve vir incluído na estimativa, no entanto, deve-se utilizar sempre
que possível terreno local, seja este proveniente de trabalhos de escavação ou de um
suposto deslizamento que tenha ocorrido.
Estimou-se um custo total de 272,4 € para a estrutura morta de uma GV com 10m2. Os
custos dos materiais são variáveis de ano para ano e como tal as estimativas devem
ser feitas todos os anos, de modo a manter actualizados os valores de custo das
técnicas.

3.1.12. Exemplos de Aplicação
Apresentam-se agora alguns exemplos práticos da aplicação da GV e suas possíveis
combinações com outras TEB.

Fig. 7 – Exemplo da aplicação de uma GV numa margem em erosão. Adaptado de Sito
Ufficiale della Regione Piemonte, (2003).
.

Na figura 7 é possível observar a aplicação da GV na estabilização de uma margem
de uma linha de água adjacente a um caminho. A grade está apoiada sobre uma base
em pedra e colocada imediatamente após uma pequena barragem de correcção
torrencial. Ambas as estruturas actuam de modo a controlar o efeito erosivo causado
pelo movimento da água. A barragem de correcção torrencial faz com que se reduza a
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energia cinética da água reduzindo o efeito erosivo no leito, enquanto que a grade
protege e estabiliza a margem. A vegetação presente na zona da base da grade, para
além de estabilizar a margem com as suas raízes, actua também como filtro,
impedindo o arrastamento dos materiais finos que assim ficam retidos nos fustes.
Na figura 8 observa-se uma GV assente sobre uma base constituída por dois gabiões.
A grade encontra-se ainda em fase de construção, faltando ainda o enchimento da
grade com terreno, a plantação de estacas vivas, de arbustos autóctones em torrão ou
raiz nua e a realização de sementeira.

Fig. 8 – Exemplo de aplicação de uma GV assente sobre um gabião duplo. Adaptado de Sito
Ufficiale della Regione Piemonte, (2003).

Na figura 9 apresenta-se um exemplo de uma GV combinada com uma Viminata.
Neste caso a Viminata funciona como estrutura de protecção e suporte de terras na
zona do topo da GV, impedindo que o material proveniente da zonas a montante caia
directamente sobre a grade.

Fig. 9 – Exemplo de combinação entre a GV e uma Viminata. Adaptado de Sito Ufficiale della
Regione Piemonte, (2003).
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3.2. GRADE DE VEGETAÇÃO VESÚVIO

3.2.1. Descrição
Segundo Menegazzi (2004), a GVV é uma técnica utilizada na estabilização de
escarpas, taludes e margens em erosão com declives muito acentuados e substrato
compacto. Consiste na construção sobre o talude, escarpa ou margem, de uma série
de paliçadas duplas ou triplas em profundidade, que posteriormente são fixas aos
troncos verticais, sendo toda esta estrutura posteriormente ancorada ao substrato.
Toda a superfície da grade é então preenchida com terreno local, plantada com
estacas vivas de arbustos autóctones, arbustos em torrão ou raiz nua e por fim
semeada.

3.2.2. Objectivo e Âmbito da Intervenção
A função da grade é permitir/facilitar o desenvolvimento da vegetação em escarpas e
taludes desprovidos de vegetação. É utilizada em obras de estabilização entre as
camadas superficiais e profundas de taludes ou escarpas com declives muito
acentuados, em zonas de deslizamento de terras com dificuldade ou mesmo
impossibilidade de remodelação do perfil do terreno, em taludes de infra-estruturas
viárias e margens em erosão (AIPIN, 2002).
A estrutura da GVV é ideal para a estabilização de zonas com substratos muito móveis
como é o caso dos solos do PNV.

3.2.3. Condições de Aplicação
A GVV deve ser construída durante o período de dormência vegetal. Os limites até aos
quais é possível construir a GVV são impostos pela inclinação do local, pela natureza
do substrato e pelas dimensões de um eventual deslizamento. É possível construir
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este tipo de grade até um máximo de 55º de inclinação e alturas até 15 metros no
caso de escarpas ou taludes e 5 metros no caso de margens em erosão (AIPIN, 2002).

3.2.4. Eficiência Técnica e Ecológica
A utilização da grade vegetação permite a sustentação e estabilização de escarpas e
taludes em toda a sua extensão. A maior eficiência ecológica obtém-se utilizando
troncos vivos com casca, pois deste modo toda a estrutura de sustentação da grade
resulta viva. Quando se utilizam troncos mortos o revestimento das áreas entre estes
assume a função dos troncos vivos, ainda que de forma diversa. Sendo assim, a
plantação de estacas vivas promove o enraizamento em profundidade e a
consequente drenagem do terreno, enquanto que as intervenções de cobertura
(mantos de herbáceas) funcionam acima de tudo como revestimento superficial
(Schiechtl, 1991).
O comportamento das sementes é pior quando sob uma cobertura de terra vegetal
pois esta dificulta o enraizamento.

3.2.5. Vantagens
A GV apresenta as seguintes vantagens:
¾ Estabilização imediata da escarpa, talude ou margem.
¾ Requer pouca escavação e intervenção na zona da base ou pé do talude.
¾ Permite o desenvolvimento de vegetação em taludes com declives muito
acentuados sem a necessidade de nivelamento.
¾ Requer muito pouca importação de material de aterro.
¾ Quando cheia com terra, cobre e protege os estratos rochosos expostos
(especialmente alguns estratos de argilas xistosas) de fenómenos erosivos,
nomeadamente da desintegração.
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3.2.6. Desvantagens
A GV apresenta como principais desvantagens as seguintes:
¾ as estacas vivas devem ter o comprimento suficiente para atingirem a
superfície de deslizamento.
¾ método de construção intensivo;
¾ de difícil aplicação em substratos rochosos.

3.2.7. Materiais de Construção e Suas Características
Os materiais utilizados na construção da GV são:
¾ Troncos mortos ou vivos (ø 8 - 25 cm e L 2 - 5 m).
 Troncos horizontais enterrados (diâmetro (ø) entre 8 a 12 cm e
comprimento mínimo (L) entre 2 a 3 m).
 Troncos horizontais colocados à superfície (ø entre 12 a 14 cm e L
entre 2 a 4 m).
 Troncos verticais (ø entre 12 a 14 cm e L entre 2 a 4 m).
 Troncos de fixação ao substrato (ø entre 10 a 12 cm e L até 2 m).
 Tronco de suporte (ø entre 20 a 25 cm e L = L do talude).
¾ Pregos ou varas de aço com diâmetros até 16 mm e comprimento até 1 m.
¾ Arame de aço.
¾ Terreno local.
¾ Estacas vivas de espécies arbustivas autóctones, se possível recolhidas na
zona envolvente ao local de intervenção, com comprimento suficiente para
atingir a superfície de deslizamento.
¾ Mistura de sementes adequada às condições locais.
¾

Arbustos autóctones em torrão ou raiz nua.
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3.2.8. Método Construtivo
O método construtivo da GV encontra-se dividido em duas fases, correspondentes ao
período de preparação da intervenção e ao processo de construção.

3.2.8.1. Preparação da intervenção
Nesta fase deve efectuar-se o levantamento de toda a informação referente ao local
onde se pretende intervir, como características dos solos, da geomorfologia do local,
zonas de escoamento preferencial, exposições, declives e causas e dimensões de um
possível deslizamento de terras. Com base na informação recolhida é então possível
projectar a estrutura da técnica a implementar, os materiais e respectivas quantidades,
mão-de-obra necessária e custos associados.

3.2.8.2. Processo de construção
Segundo Menegazzi (2004), começa-se por criar a base que sustentará a grade, que
poderá ser uma pequena vala longitudinal onde se coloca um tronco a servir de pé, ou
então um MV ou então ainda, uma base feita em pedra. Os troncos com maiores
diâmetros são colocados nas zonas mais perto da base, ficando os com menor
diâmetro para as zonas do topo. Constrói-se então uma série de paliçadas ao longo da
escarpa ou talude, com fiadas duplas ou triplas de troncos horizontais enterrados,
distando entre 1,5 a 2 metros. Sobre estes, à superfície, colocam-se fiadas simples de
troncos horizontais. De seguida colocam-se os troncos verticais sobre o declive
distando estes 1,5 a 2 metros entre si, aos quais são fixas as paliçadas através de
pregagem adequada, criando-se assim a estrutura reticular da grade. A ancoragem de
toda a estrutura ao substrato é realizada pela cravação de troncos ou varas de ferro,
na perpendicular ao plano horizontal. O enchimento da grade deve ser feito com
terreno local, à medida que se vão colocando as estacas de espécies arbustivas
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autóctones nas zonas imediatamente acima dos troncos horizontais. A restante área
deve ser semeada, e plantada com arbustos em torrão ou raiz nua.

3.2.9. Pormenores de Construção

3.2.9.1. Perfil da Grade de Vegetação Vesúvio

Fig. 10 – Perfil da GVV.
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3.2.9.2. Alçado frontal da Grade de Vegetação Vesúvio

Fig. 11 – Alçado frontal da GVV.

3.2.9.3. Encaixes

Fig. 12 – Pormenores dos encaixes entre os diversos elementos da GVV em alçado frontal e
em perfil.
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3.2.9.4. Perfil da Grade de Vegetação Vesúvio apoiada sobre um Muro
de Vegetação

Fig. 13 – Perfil da GVV apoiada sobre um MV.
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3.2.9.5. Alçado frontal da Grade de Vegetação Vesúvio apoiada sobre
um Muro de Vegetação

Fig. 14 – Alçado frontal da GVV apoiada sobre um MV.

3.2.9.6. Encaixes

Fig. 15 – Pormenor da zona de suporte da GV dentro do MV.
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3.2.10. Manutenção
A manutenção da GVV consiste na realização de monitorizações frequentes nos
primeiros meses após a sua construção. Este é o período em que a técnica se
encontra mais susceptível à acção dos agentes erosivos, visto que a vegetação se
encontra em fase de adaptação ao local e pouco desenvolvida, sendo a estabilização
do talude garantida apenas pela estrutura morta. Após o primeiro ano, com a
vegetação bem desenvolvida e adaptada às novas condições, a manutenção da GV
consiste na substituição de estacas mortas por estacas vivas, plantação se necessário,
de mais alguns arbustos em torrão ou raiz nua e realização de sementeira em zonas
onde esta não tenha tido o sucesso germinativo esperado. Se se verificar algum tipo
de crescimento exagerado na vegetação, que ponha em causa a estabilidade da
estrutura, nomeadamente engrossamento e crescimento vertical exagerado de caules
lenhosos, deve proceder-se ao seu controle por desbaste.

3.2.11. Estimativa de Custos
A presente estimativa de custos é elaborada para uma GVV com uma área de
ocupação de 10m2 e refere-se apenas aos custos dos materiais inertes utilizados,
neste caso, toros tratados, pregos, terra vegetal e terra arenosa.
Tabela 2 – Custos por unidade (fornecidos pela Divisão de Matas do Parque Florestal de
Monsanto) e totais, dos materiais inertes utilizados na construção de uma GVV, com uma área
de ocupação de 10m2.
Materiais
Pregos com cavilha (Kg)
Terra vegetal (m3)
Terra arenosa (m3)
Toros tratados (L=2m, Diam=8/10cm)
Toros tratados (L=2m, Diam=10/12cm)

Unidades
Kg
m3
m3
-

Preço/Unid. s/IVA (€)
1,4
20
13
5
6

Quantidades Custos s/IVA(€)
4,5
6,3
3
60
3
39
6
30
30
180
315,3
Total

Os toros com 10 a 12cm de diâmetro serão utilizados para criar a estrutura reticular da
grade, enquanto que os toros tratados com diâmetros entre 8 e 10 cm funcionarão
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como fixadores da estrutura ao substrato. A terra vegetal e a terra arenosa serão
utilizadas no enchimento da grade, enquanto que os pregos farão a união entre os
diversos elementos.
O terreno arenoso deve vir incluído na estimativa, no entanto, deve-se utilizar sempre
que possível terreno local, seja este proveniente de trabalhos de escavação ou de um
suposto deslizamento que tenha ocorrido.
Estimou-se um custo total para uma GVV com 10m2 de 315,3 €. Os custos dos
materiais são variáveis de ano para ano e como tal as estimativas devem ser feitas
todos os anos, de modo a manter actualizados os valores de custo das técnicas.

3.2.12. Exemplos práticos
A figura 16 representa um caso especial de uma GVV, localizada no percurso nº8 Il
Trenino a Cramagliera do PNV. Esta grade está construída sobre um talude com 60º de
inclinação, sendo que normalmente, esta é construída até um máximo de 55º. Por esse
motivo esta grade foi dimensionada com fiadas duplas de troncos verticais, de modo a
aumentar a sua capacidade estabilizante. Este é um bom exemplo da versatilidade da
estrutura, que pode ser alterada consoante as características do local.

Fig. 16 – Exemplo de uma GVV construída sobre um talude com cerca de 60º de inclinação
(PNV, percurso nº8, 17/02/2005).
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Fig. 17 – Exemplo de uma GVV construída sobre um talude com cerca de 60º e apoiada sobre
um Muro de Vegetação Vesúvio (MVV) (PNV, percurso nº8, 17/02/2005).

A figura 17 é uma imagem de uma GVV apoiada sobre um Muro de Vegetação
Vesúvio (MVV), também esta presente no percurso nº8 do PNV. Também neste caso
a GVV está construída sobre um declive com mais do que 55º de inclinação.
A figura 18 é um pormenor da GVV da figura 17. Neste caso como a grade possui uma
grande extensão, acaba por haver zonas onde a inclinação é maior e nesse caso a
colocação de mais uma fiada de troncos horizontais nessas zonas, pode ser uma
solução.

Fig. 18 – Exemplo da redução do tamanho das quadrículas, em zonas mais inclinadas do
talude (PNV, percurso nº8, 17/02/2005).
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A figura 19 representa uma GVV construída sobre um talude adjacente a uma
barragem de correcção torrencial. Neste caso a estrutura da GVV possui fiadas
horizontais de quatro troncos à superfície. Estas estruturas funcionam como paliçadas
e encontram-se ligadas pelos troncos verticais. Deste modo, para além da capacidade
estabilizante, a GVV adquire uma maior capacidade de suporte.

Fig. 19 – Exemplo de uma GVV construída com fiadas horizontais de quatro troncos ou
paliçadas (PNV, percurso nº3, 22/09/2004).
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4. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO BIOTÉCNICO
DA GVV

4.1. OBJECTIVO
Este capítulo refere-se ao estágio realizado entre Setembro de 2004 e Fevereiro de
2005 no âmbito do Programa Mobilidade Leonardo Da Vinci, no PNV em Nápoles
(Itália). O trabalho realizado teve como objectivo a monitorização e avaliação do
comportamento biotécnico da GVV no tempo.

4.2. MONITORIZAÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA
Uma monitorização consiste num procedimento que permite acompanhar e controlar
um determinado processo de intervenção, de modo a identificar eventuais desvios face
ao previsto, através da utilização de um sistema de registo dos dados recolhidos.
A realização de monitorizações a TEB é essencial ao aprofundar dos conhecimentos
relativos a este tipo de estruturas, no sentido em que os dados recolhidos fornecem
informações precisas acerca do seu comportamento biotécnico no tempo. Por sua vez,
essa informação permite a tomada de medidas de manutenção adequadas, de modo a
corrigir as situações em que o desempenho da estrutura se apresenta deficitário. A
realização de monitorizações anuais, permite ao investigador elaborar uma base de
dados, que possibilite a sua comparação de ano para ano e permita avaliar a evolução
da técnica, e a sua resposta relativamente às medidas de manutenção adoptadas em
anos anteriores. Com o aprofundar do conhecimento, os erros cometidos tendem a ser
evitados e os processos de construção de novas estruturas e de adopção de medidas
de manutenção, tornam-se cada vez mais eficazes.
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4.3. CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA DA ÁREA DO PARQUE NACIONAL DO
VESÚVIO

4.3.1. Enquadramento Geral
O PNV foi fundado em 1995 com o objectivo de promover, valorizar e garantir a
sustentabilidade do território, através de estratégias orientadas no sentido da
protecção dos habitats naturais, conservação da fauna e flora e gestão das actividades
inerentes à acção do Homem, nomeadamente agricultura, turismo, construção, etc.. O
parque abrange uma área de cerca de 8842 ha e 13 concelhos. A elevadíssima
antropização a que está sujeita a área do parque, em conjunto com a beleza dos seus
recursos naturais dão origem a um território extremamente peculiar. Trata-se de um
território muito complexo em que a paisagem é dominada por um vulcão “adormecido”
que a qualquer momento pode “despertar” e onde tudo funciona segundo um equilíbrio
instável. Possui uma extraordinária variedade paisagística e uma biodiversidade única
no mundo.
O Somma-Vesuvio é o complexo vulcânico ainda activo mais importante da Europa
continental. Está situado em plena Piana Campana e é constituído por duas estruturas
morfologicamente distintas, a caldeira do Somma e o cone do Vesúvio.

Fig. 20 – O complexo Somma-Vesuvio visto do Golfo de Nápoles (Nápoles, 21/10/2004).

50
PEDRO RUBENS MARQUES MARTINHO

CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DE TÉCNICAS DE ENGENHARIA BIOFÍSICA: GRADE DE VEGETAÇÃO E GRADE DE VEGETAÇÃO VESÚVIO

A caldeira do Somma é de forma semi-circular e atinge o seu ponto mais alto em
Punta Nasone a 1132 metros acima do nível do mar, representando o que resta do
antigo vulcão, cuja actividade remonta há pelo menos 300000 anos. A parte interna da
caldeira do Somma apresenta uma extensa depressão chamada Valle del Gigante que
se divide em Atrio del Cavallo e Valle dell’ Inferno, autênticos rios de lava solidificada.
A zona Norte do Somma é a que se apresenta em melhor estado de conservação
sendo a orla da cratera constituída por vários cumes sucessivos designados por
cognoli. As encostas do Somma apresentam maior grau de humidade relativamente às
encostas vesuvianas e ecossistemas mais evoluídos onde prevalecem as associações
florestais mesófilas. A estrutura mais recente do complexo vulcânico, o Gran Cono del
Vesuvio, várias vezes destruído e reconstruído pelas erupções ocorridas, atinge os
1281 metros de altitude acima do nível do mar. As suas encostas apresentam um
carácter mais árido com algumas zonas reflorestadas para minimizar os efeitos
erosivos, nomeadamente para controlar os efeitos da escorrência superficial e a
consequente perda de solo. Nas zonas onde não se efectuaram reflorestações é
possível observar as sucessões características da vegetação mediterrânica.

4.3.2. Clima
De acordo com o diagrama termo-pluviométrico elaborado pela estação meteorológica
do Observatório Vesuviano localizado a 612 metros acima do nível do mar, o clima
desta zona é Mediterrânico sub-húmido com precipitação anual próxima dos 1000 mm
e temperatura média anual de cerca de 13º C. O período de secura atinge o seu auge
no mês de Junho e sofre forte atenuação nos meses de Julho e Agosto. O diagrama
indica-nos ainda um período de baixas temperaturas bem marcado correspondente
aos meses de Novembro Dezembro e Janeiro. Neste período é comum a ocorrência
de queda de neve acima dos 1000 metros de altitude. A amplitude térmica média
anual é moderada com cerca de 15º C (Cornelini & Menegazzi (sd) in Bifulco 2001).
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Fig. 21 – Diagrama termo-pluviométrico. Adaptado de Cornelini & Menegazzi (sd) in Bifulco
(2001).

4.3.3. Geologia
A área do PNV faz parte da província de Nápoles e está representada na Folha 183184 Napoli-Isola d’Ischia e 185 Salerno da Carta Geológica de Itália à escala 1:100000
editada pelo Servizio Geologico d’Italia.
Segundo Doronzo (2001), o complexo Somma-Vesúvio, encontra-se localizado na
intersecção de um sistema de fracturas orientadas nos sentidos Appenninico e
Antiappennico. Consiste num antigo estrato vulcânico denominado Monte Somma e
num cone vulcânico mais recente, o Vesúvio. Estima-se através dos materiais mais
antigos, uma idade de cerca de 25000 anos e através de sondagens efectuadas a
1125 metros de profundidade encontra-se lava com idades compreendidas entre os
0,3 e 0,5 milhões de anos. O Monte Somma é constituído essencialmente por lava
cuja morfologia é resultante dos vários episódios de colapso ocorrentes na parte
superior do cone vulcânico. Neste sentido a caldeira é constituída por cinco orlas
referentes aos colapsos ocorrentes derivados da actividade mais recente do Vesúvio
que “nasceu” no interior da caldeira do Monte Somma.
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Fig. 22 – Parede interior da cratera do Monte Somma e lava da erupção de 1944 observadas a
partir da base do cone do Vesúvio (PNV, Vesúvio, 22/09/2004).

A história eruptiva do complexo Somma-Vesuvio caracteriza-se pela ocorrência de
erupções com diferentes intensidades e tipologias que se podem englobar em três
grandes grupos: erupções a pequena escala caracterizadas por uma actividade
efusiva ou mista (efusiva-stromboliana); erupções pouco enérgicas de carácter
exclusivamente explosivo (sub-pliniana); erupções muito enérgicas (plinianas) da qual
é exemplo a célebre erupção que destruiu quase por completo a cidade de Pompeia.
Três destas erupções plinianas provocaram colapsos nas paredes da caldeira. As
erupções pouco e muito enérgicas são as menos frequentes, estimando-se pelo
menos oito erupções plinianas nos últimos 18000 anos e cerca de uma dezena de
sub-plinianas.
De acordo com Doronzo (2001), é possível distinguir três períodos de actividade
vulcânica directamente relacionadas com a evolução do edifício vulcânico:
1º Período – (25000 - 8000 a.C.) Neste período ocorreram pelo menos quatro grandes
explosões plinianas com ausência de fase efusiva impossibilitando a reconstrução do
edifício vulcânico. Como consequência verificou-se um abaixamento substancial
(cerca de 1500 metros) na estrutura original do Somma que antes atingia os 2500
metros de altitude.
2º Período – Este período inicia-se à 3550 anos com a erupção pré-histórica de
Avellino.

Esta

erupção

foi

a

primeira

das

plinianas

com

características

freatomagmáticas e com pressões tão elevadas que provocaram a ruptura e colapso
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da zona Oeste da caldeira do Somma. Esta zona da caldeira viu-se aumentada após
as erupções plinianas de 79 d.C e 472 d.C. Neste período, após as erupções plinianas
assistiu-se a períodos de actividade interpliniana caracterizados por actividade
vulcânica de baixa magnitude. Destes períodos interplinianos, destacam-se o ProtoHistórico, o Histórico-Antigo e o Medieval. Os primeiros dois foram essencialmente de
carácter explosivo e tipo Stromboliano (ainda que de fraca intensidade), sendo o
Medieval (472 d.C.) de carácter essencialmente efusivo. Todo este processo permitiu
a formação do Vesúvio dentro da caldeira do antigo vulcão, o Somma.
3º Período – Este período caracteriza-se pela erupção pliniana de 1631, seguida pela
última fase interpliniana (Histórico-Recente) em 1648 e termina com a erupção de
1944, após a qual o complexo Somma-Vesuvio entra em fase de dormência que se
mantém desde então.
O tipo de erupção pliniana caracteriza-se por uma fase de projecção e queda de
material seguida de uma fase de fluxo, podendo esta última estender-se por vários
quilómetros. Os diferentes mecanismos de transporte de material originam diferentes
produtos. Depósitos piroclásticos no caso do material que é projectado e depositado
por queda, e pedra-pomes, escórias e grandes blocos de material ricos em lítio no
caso do material que solidifica à medida que vai arrefecendo e fluindo pelo terreno.
Nas bases das encostas observam-se acumulações de materiais derivados dos
agentes erosivos e da acção gravítica. Neste aspecto é curioso verificar a separação
natural dos materiais arrastados nas suas diferentes granulometrias à medida que vão
sendo transportados pela encosta abaixo. Nestas zonas de deposição encontram-se
ainda terrenos piroclásticos aluvionares provenientes dos diversos cursos de água que
ao longo do tempo foram “moldando” as encostas do Monte Somma (Doronzo, 2001).
A zona em estudo caracteriza-se então pela elevada complexidade das suas unidades
estratigráficas, das suas características litológicas e das singulares formações
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existentes. Toda esta complexidade deve-se à grande variabilidade de fenómenos
vulcânicos ocorrentes, dos quais se destacam as diversas erupções anteriormente
referidas como principais agentes modeladores da paisagem da região.

4.3.4. Hidrogeologia
A zona do PNV está inserida numa unidade hidrogeológica constituída por uma
espessa camada de depósitos vulcânicos, aluvionares e marinhos com características
litológicas e hidrogeológicas muito diversas. Esta configuração lito-estratigráfica
juntamente com os complexos vulcânicos de Campi Flegrei e Somma-Vesuvio origina
uma complexa rede de fluxos subterrâneos constituída por vários lençóis de água
sobrepostos e por vezes comunicantes entre si. É no entanto o complexo SommaVesuvio que contribui mais para o abastecimento do freático de base através da água
que se infiltra segundo um fluxo radial e centrífugo. O lençol freático de base está
ligado à circulação hídrica subterrânea do vulcão. Esta dá-se principalmente através
dos espaços livres entre os derivados vulcânicos, como as pedras-pomes, as escórias
e areias vulcânicas. O aquífero apresenta elevada permeabilidade horizontal e vertical,
favorecidas pela elevada porosidade do material piroclástico (Doronzo, 2001).

4.3.5. Pedologia
Os solos do PNV são no geral solos muito móveis, moderadamente a muito profundos,
de

depósitos

piroclásticos

com

textura

moderadamente

grossa

e

reacção

moderadamente ácida. Segundo a Taxonomia dos solos, está-se perante Humic
Udivitrands franco arenosos e segundo a classificação da FAO perante Virti-Mollic
Andosols. Estes solos apresentam permeabilidade elevada com capacidade de
retenção de água de moderada a elevada e capacidade de retenção de fósforo de
baixa a moderada (25-30%), diminuindo esta com o aumento da profundidade. A
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profundidade útil das raízes é de elevada a moderada, sendo o risco de erosão hídrica
crescente em períodos de corte de mato e pós-incêndios (Doronzo, 2001).

4.3.6. Hidrografia
A zona do parque apresenta um sistema hídrico bem desenvolvido com as zonas de
escorrência a montante a apresentarem-se bastante vincadas e dispostas radialmente.
O elevado grau de permeabilidade dos estratos superficiais do solo em toda a área
vesuviana faz com que a maior parte das águas pluviais se infiltre rapidamente até aos
estratos mais profundos. Esta situação dá-se principalmente nas encostas sudeste ao
longo das quais a precipitação é absorvida pelo solo quase na totalidade. Por outro
lado, nas encostas setentrional e ocidental onde os declives são mais acentuados é
possível observar algumas zonas de retenção de água, nomeadamente após períodos
de precipitação muito intensa em vales estreitos e profundos e pequenas depressões
presentes em torno do vulcão.
Zonas de nascentes estão praticamente ausentes. Só em algumas localidades a Norte
do Monte Somma é possível encontrá-las. O deficit hídrico desta zona é parcialmente
compensado pela elevada humidade relativa que no Verão atinge valores na ordem
dos 65%, sendo comum a ocorrência de orvalho em alturas de ausência de
precipitação (Doronzo, 2001).

4.3.7. Flora
De acordo com Picariello et tal. (2000), a flora no território do parque é essencialmente
do tipo Mediterrânico. Segundo os diversos estudos elaborados o complexo vulcânico
Somma-Vesúvio esteve até hoje colonizado por 900 espécies, tendo em conta as
espécies já extintas e as de colonização mais recente. O empobrecimento do
património florístico vesuviano tem-se acentuado na última década devido sobretudo à
acção antrópica. Actualmente é possível encontrar no parque cerca de 610 espécies
56
PEDRO RUBENS MARQUES MARTINHO

CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DE TÉCNICAS DE ENGENHARIA BIOFÍSICA: GRADE DE VEGETAÇÃO E GRADE DE VEGETAÇÃO VESÚVIO

vegetais, algumas das quais endémicas da zona meridional da cadeia montanhosa
Appennino. Destas espécies a que se pode considerar verdadeiramente rara é a
Silene giraldi, que para além de aparecer no Vesúvio aparece também nas ilhas Capri
e Ischia. Digna de realce é a giesta do Etna ou Genista aetnensis, uma endémica do
Etna introduzida no Vesúvio depois da erupção de 1906 que em algumas zonas como
no Valle del Gigante forma matos quase impenetráveis. De particular interesse é a
colonização dos solos lávicos vesuvianos que é efectuada por um liquene coraliforme
típico desta área designado por Stereocaulon vesuvianum. Este apresenta um aspecto
acinzentado e filamentoso e coloniza as escoadas de lava mais recente.

Fig. 23 – Aspecto do líquene coraliforme Stereocaulon vesuvianum (PNV, percurso nº3,
22/09/2004).

Nas escoadas mais antigas aparecem outras espécies pioneiras como Centranthus
ruber, Helichrysum litoreum e Artemisia campestris. Às associações pioneiras sucedese a instalação dos giestais constituídos por Cytisus scoparius, Spartium junceum e
Genista aetnensis que no período de floração imprimem um aspecto característico às
encostas do Vesúvio.
Sobre a encosta meridional do vulcão a vegetação original do Vesúvio foi substituída
quase por completo por pinheiro manso ou Pinus pinea. No início dos anos 90 iniciouse o desbaste do pinhal, deixando-se a zona em condições de se desenvolverem as
espécies mediterrânicas características da região, nomeadamente a azinheira ou
Quercus ilex. Entre pinheiros e azinheiras encontra-se um mato luxuriante de
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Espinheiro-alvar ou Crataegus monogyna, Barrete-de-padre ou Euonymus europaeus,
e Salsaparrilha ou Smilax aspera. Nos locais onde predominam as associações típicas
mediterrâneas encontra-se a Aroeira ou Pistacia lentiscus, a Murta ou Myrtus
communis, o Louro ou Laurus nobilis, o Lentisco bastardo ou Phillirea latifolia, o
Orégão ou Origanum vulgare e o Rosmaninho ou Rosmarinus officinalis. No mês de
Maio entram em floração 23 espécies de orquídeas selvagens (Picariello et tal., 2000).
A encosta setentrional do Monte Somma está coberta por Castanheiros ou Castanea
sativa até aos 900 metros de altitude.

Fig. 24 – Pormenor de um ramo de Castanea sativa (PNV, percurso nº3, 04/11/2004).

Encontram-se também bosques mistos de latifólias constituídos por espécies como o
carvalho (Quercus pubescens), o bordo-negro (Ostrya carpinifolia), o freixo (Fraxinus
ornus), o amieiro napolitano (Ontano napoletano) e do género Acer spp.. Ao longo dos
estreitos e vincados vales do Monte Somma é ainda possível encontrar alguns núcleos
de bétula (Betula pendula), testemunhas das antigas glaciações. Alguns exemplares
de bétula estão também presentes no Valle del Gigante. Em zonas onde a humidade é
maior, às espécies citadas anteriormente juntam-se ainda os choupos (Populus spp.) e
várias espécies de salgueiros (Salix spp.). Os matos são especialmente ricos. As
espécies predominantes são o azevinho (Ilex aquifolium), a salsaparrilha (Smilax
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aspera), o espinheiro-alvar (Crataegus monogyna), o ligustro (Ligustrum vulgaris) e
diversas famílias de fetos (Picariello et al., 2000).

4.3.8. Fauna
Mesmo sob forte influência antrópica e apresentando características típicas de uma
ilha biogeográfica, a área do PNV apresenta uma fauna muitíssimo interessante. A
proximidade do mar associada ao facto de ser uma zona de montanha em plena
planície, com condições climáticas favoráveis e grande diversidade ambiental, deram
origem a uma notável diversidade faunística, mesmo num território relativamente
pouco extenso como é o do Parque.
Segundo Picariello et al. (2000), entre os vertebrados conhecem-se 2 espécies de
anfíbios, 8 espécies de répteis, 150 de aves e 29 espécies de mamíferos. Quanto aos
invertebrados contam-se 44 espécies de borboletas diurnas e 8 famílias de insectos
(Apoidea e Formicidae).
Os anfíbios presentes são o sapo esmeraldino ou (Bufo viridis), o mais comum no
parque e que aparece entre cotas médio-baixas, e a rã verde (Rana esculenta) que
aparece somente em poços e lagos artificiais (Picariello et al., 2000).
Quanto aos répteis destaque para as cobras Elaphe quatorlineata e para a acôncia
(Elaphe longíssima), ambas raras (Picariello et al., 2000).
Entre os micromamíferos aparecem o lirão cinzento (Myoxus Glis), o rato dos pomares
(Eliomys quercinus), o musaranho-anão-de-dentes-brancos (Suncus etruscus), o leirão
(Muscardinus avellanarius) sobretudo nos matos e outros como o ouriço cacheiro
(Erinaceus europaeus) presente em toda a área protegida. As duas espécies principais
de lagomorfos são o coelho bravo (Oryctolagus cuniculus) protagonista de uma
notável expansão demográfica, e a lebre (Lepus europaeus) presente sobretudo a
cotas médio altas com uma densidade populacional bastante discreta. Os predadores
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estão representados pela raposa (Vulpes vulpes) distribuída por todos os habitats do
território vesuviano, o fuinha (Martes foina) também distribuído por todo o território do
parque mas principalmente nas zonas florestais e a doninha (Mustela nivalis) comum
nas encostas do Monte Somma (Picariello et al., 2000).
A classe das aves representa seguramente o taxon mais rico do parque. O complexo
Somma-Vesuvio faz parte da rota migratória de diversas espécies de avifauna do
Paleo-árctico ocidental. Por ser um único relevo montanhoso isolado em plena planície,
constitui um ponto de referência seguro para estas aves. Entre estas destacam-se o
falcão dos pântanos (Circus aeruginosus), o abelharuco (Merops apiaster) e Picançobarreteiro (Lanius senator). As espécies nidificantes são 62 e as mais importantes são
a águia de asa redonda (Buteo buteo), o falcão abelheiro (Pernis apivorus), o gavião
(Accipiter nisus), o tartaranhão (Falco tinnunculus) e o falcão peregrino (Falco
peregrinus) (Picariello et al., 2000).

4.4. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO LOCAL DE ESTUDO – PERCURSO Nº3
IL MONTE SOMMA
A monitorização foi efectuada no percurso nº 3, Il Monte Somma localizado na parede
exterior norte da cratera do antigo vulcão, o Somma. É um percurso extremamente
panorâmico, que tem início na estrada Provincial Ercolano-Vesúvio, e se estende pela
crista do Monte Somma, atingindo o seu extremo oposto em S. Maria a Castello. São
7650 metros de um percurso circular muito sinuoso, que atinge o seu ponto mais alto a
1132 metros acima do nível do mar. É pedonal e ciclável e possui infra-estruturas de
apoio a pessoas com determinado tipo de limitações, como por exemplo os cegos. Na
figura 25 é possível observar pequenos troncos cravados no solo junto ao corrimão.
Estes troncos juntamente com a corda, servem de guias para os cegos, que assim
podem caminhar em segurança pelo percurso.
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Fig. 25 – Exemplos de sinalização e de infra-estruturas para deficientes no percurso nº 3 Il
Monte Somma (PNV, percurso nº3, 03/02/2005).

A zona em estudo localiza-se a cerca de 2 quilómetros do início do percurso e a 800
metros de altitude. Caracteriza-se pela presença de declives muito acentuados com
substrato de material piroclástico de diversas granulometrias, muito móvel e permeável.
O clima nesta zona é muito húmido ocorrendo queda de neve nos meses mais frios. O
coberto vegetal é composto por um bosque misto de Castanea sativa e Robinia
pseudacacia e outras árvores como Tilia platyphyllus, Fraxinus ornus, Quercus ilex,
Alnus cordata, e espécies arbustivas como Hedera helix, Corylus avellana, Coronilla
emeros, entre outras.

Fig. 26 – Localização da área de estudo (

). Adaptado de Bifulco (2001).
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4.5. PROCESSO DE MONITORIZAÇÃO

4.5.1. Metodologia
A metodologia utilizada para efectuar a monitorização pretendida baseou-se na
observação directa, in situ, das duas estruturas constituintes da técnica, a estrutura
morta relativa aos troncos, pregos e arames e a estrutura viva relativa ao coberto
vegetal (estrato arbustivo e herbáceo). Determinaram-se também o declive e a
exposição do talude onde está implementada a técnica através de material adequado,
neste caso um inclinómetro e uma bússola respectivamente. Elaborou-se ainda uma
breve caracterização da vegetação envolvente, de modo a avaliar a sua influência no
comportamento da técnica.

4.5.1.1. Dados a recolher
Relativamente à estrutura morta começou-se por efectuar o levantamento das
dimensões (comprimento e diâmetro) dos troncos, pregos e arames. A fase seguinte
consistiu na observação do seu estado de degradação. No caso dos troncos observouse a presença ou ausência de sintomas de apodrecimento como fungos e fissuras e
verificou-se se existiam troncos partidos, deslocados ou soltos. No caso dos pregos e
arames verificou-se se estes apresentavam sinais de oxidação e se se encontravam
bem confinados com a superfície dos troncos. Por fim observou-se o estado de
degradação dos encaixes. As observações efectuadas neste âmbito tiveram como
objectivo, verificar a presença ou ausência de deformações, que pudessem indicar
algum tipo de oscilação na estrutura da técnica.
Quanto à estrutura viva, foram recolhidos dados relativos aos dois estratos vegetais,
arbustivo e herbáceo. No que ao estrato arbustivo diz respeito, efectuou-se a
contagem do número de indivíduos de cada espécie por faixa das GVV,

62
PEDRO RUBENS MARQUES MARTINHO

CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DE TÉCNICAS DE ENGENHARIA BIOFÍSICA: GRADE DE VEGETAÇÃO E GRADE DE VEGETAÇÃO VESÚVIO

correspondendo a faixa A à faixa basal e a faixa F à faixa mais perto do topo. Na figura
27 está representado um esquema ilustrativo de uma faixa da GVV.

Fig. 27 – Esquema ilustrativo de uma faixa da GVV.

Ainda relativamente ao estrato arbustivo, determinou-se o grau de cobertura (%)
proporcionado por este, tendo em consideração a projecção da vegetação sobre a
superfície do talude, como se pode observar pela figura 28.

Fig. 28 - Avaliação do grau de cobertura total (%) através da projecção da vegetação sobre a
superfície do talude.

Em relação ao estrato herbáceo, os dados recolhidos referem-se à observação das
zonas onde a sementeira obteve ou não, sucesso germinativo. Determinou-se o grau
de cobertura (%) conferido por este e localizaram-se as áreas onde a sementeira não
obteve sucesso germinativo, estas correspondentes a zonas onde o solo se apresenta
desprotegido.
Quanto à caracterização da vegetação envolvente, observou-se se esta confere ou
não protecção, relativamente a fenómenos erosivos como o impacto das gotas da
chuva e se actua como factor limitante no que diz respeito à exposição solar essencial
ao metabolismo das plantas.
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4.5.2. Histórico do Local de Estudo
Estabelecida a metodologia de monitorização e identificados os dados a recolher, fazse agora uma breve abordagem ao historial do local de estudo, onde se assinalam
algumas das causas possíveis para a ocorrência do deslizamento de terras e o
consequente processo de sistematização do talude.

4.5.2.1. Principais causas do deslizamento
O deslizamento de terras ocorreu devido a um conjunto de factores entre os quais se
destacam:
¾ o declive muito acentuado do talude;
¾ a elevada mobilidade do substrato;
¾ a drenagem insuficiente nas zonas a montante que originou um excesso de
água no talude, que por sua vez tornou o terreno mais friável e lhe aumentou
substancialmente o peso;
¾ a presença de árvores muito altas sobre o talude, que contribuíram
activamente com fortes solicitações mecânicas sobre o terreno, devido ao seu
peso e reduzida flexibilidade.
A figura 29 representa esquematicamente o deslizamento ocorrido no local de estudo.

Fig. 29 – Esquema do deslizamento de terras ocorrido.
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A figura 30 representa bem os efeitos do deslizamento no topo e na base do talude.
Na zona da base é possível observar árvores caídas que contribuíram para a
ocorrência do deslizamento.

Fig. 30 – Efeitos do deslizamento no topo e na base do talude com a queda de árvores.
Adaptado de Menegazzi (2004).

4.5.2.2. Data de construção e âmbito da intervenção
A construção realizou-se em Agosto do ano 2001, no âmbito do projecto de
sistematização do percurso nº3 Il Monte Somma, que visava dotar o percurso das
condições necessárias à sua utilização pública. A intervenção teve como objectivo a
recuperação e reflorestação do talude através da construção de uma técnica
combinada com MVV intercalados por duas GVV.

4.5.2.3. Materiais utilizados
Os materiais utilizados na construção da técnica foram, troncos mortos de Castanheiro,
pregos, arames, pedra, terra e vegetação. As espécies vegetais utilizadas na
intervenção foram: Rosa canina, Sorbus aucuparia, Acer campestre, Quercus
pubescens, Quercus ilex, Corylus avellana, Alnus cordata, Crataegus monogyna, Salix
vitelina, Rubus ulmifolius, Cytisus scoparius, Spartium junceum, Colutea arborescens ,
Sorbus aucuparia e Arbutus unedo (Menegazzi & Cornelini, sd in Bifulco, 2001).
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4.5.2.4. Descrição geral do processo construtivo
A obra começou com a construção de um MVV mais ou menos a meio do talude,
colocado numa zona previamente escavada como se pode observar pela figura 31.

Fig. 31 – Início da obra com a construção do primeiro MVV. Adaptado de Menegazzi (2004).

A segunda fase da obra consistiu na construção de outro MVV no topo do talude,
funcionando este como suporte ao caminho, como se pode observar pela figura 32.

Fig. 32 – MVV construído no topo do talude a servir de suporte ao caminho Adaptado de
Menegazzi (2004).

De seguida procedeu-se à construção de mais dois MVV na base do talude,
construídos um sobre o outro. O enchimento do MVV de base foi feito quase por
completo com pedra de grandes dimensões, por ser nesta zona que é exercida maior
carga derivada do peso próprio do talude.
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Fig. 33 – Vista frontal do MVV de base, com enchimento feito quase exclusivamente em pedra
de grandes dimensões (PNV, percurso nº3, 03/11/2004).

Após a construção dos MVV procedeu-se à construção das duas GVV que fazem a
ligação entre todas as estruturas. Essa ligação efectuou-se colocando um tronco
longitudinal dentro do MVV que serve de base onde assentam os troncos verticais da
GVV. Depois de se assentarem os troncos verticais da grade sobre o tronco
longitudinalmente colocado dentro do MVV, acabou-se de encher o MVV com terreno
local e pedra, criando-se uma pequena plataforma ou socalco sobre o MVV.
A reflorestação do talude consistiu na plantação de espécies arbustivas autóctones em
estacaria e em torrão e na execução de sementeira. Nos MVV plantaram-se apenas
estacas vivas à medida que se fazia o enchimento com terreno e pedra. Nas GVV a
plantação de estacas vivas também foi feita à medida que se fazia o seu enchimento
com terreno, mas em conjunto com a plantação de arbustos em torrão. Após a
plantação das estacas vivas e dos arbustos, toda a superfície das grades foi alvo de
sementeira.
Na figura 34 é possível observar um esquema em perfil, que explica a combinação
entre as técnicas implementadas na sistematização do talude.
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Fig. 34 – Esquema em perfil da técnica implementada.

4.5.3. Caracterização da Situação Actual
A técnica em estudo está construída sobre um talude com substrato constituído por
material piroclástico muito móvel e permeável, com uma inclinação aproximada de 50º
e exposição Nordeste (NE), a uma altitude de 800 metros acima do nível do mar.
Ocupa uma área de 275 m2 e atinge cerca de 15 metros de altitude entre a base e o
topo do talude. A sua estrutura resulta da combinação entre duas técnicas diferentes.
Da base para o topo a estrutura organiza-se da seguinte forma: dois MVV + GVV +
MVV + GVV + MVV. O presente trabalho de fim de curso refere-se à monitorização
das duas GVV, denominadas a partir de agora por Grade de Vegetação Vesúvio 1
(GVV1) e Grade de Vegetação Vesúvio 2 (GVV2). A sua localização no talude está
representada na figura 35.
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Fig. 35 – Vista geral da técnica monitorizada (PNV, percurso nº3, 03/11/2004).

4.5.3.1. Grade de vegetação Vesúvio 1 (GVV1)

4.5.3.1.1. Estrutura morta
Os dados obtidos para a estrutura morta são relativos às dimensões e ao estado de
degradação dos materiais utilizados, bem como dos diferentes encaixes.

4.5.3.1.1.1. Dimensões
As figuras 36 e 37 representam a estrutura morta da GVV1, desenhada a partir das
medições efectuadas. Como é possível observar a GVV1 apresenta cerca de 10
metros de largura e 7,5 metros de comprimento. Os troncos verticais e horizontais
distam respectivamente entre si, em média 1,2 metros.
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Fig. 36 – Alçado frontal da GVV1.

Fig. 37 – Perfil da GVV1.
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Todos os troncos utilizados na construção da grade possuem diâmetros entre os 12 e
os 14cm. Quanto aos troncos verticais, estes apresentam comprimento médio de 5,5
metros e encontram-se dispostos segundo o declive. Relativamente aos troncos
horizontais, verificou-se que a técnica em estudo possui fiadas duplas destes, no
entanto, apenas os colocados à superfície foram monitorizados visto que os outros se
encontram enterrados. Dos troncos horizontais colocados à superfície, fora o tronco do
topo que possui cerca de 10,5 metros de comprimento, todos os outros possuem em
média 1,2 metros e estão apoiados nos fixadores, como se pode observar pela figura
38. Os troncos fixadores possuem entre 1 e 2 metros de comprimento e encontram-se
cravados no solo, na perpendicular ao plano horizontal.

Fig. 38 – Vista em planta de encaixe com os troncos horizontais apoiados nos fixadores (PNV,
percurso nº3, 11/10/2004).

Relativamente aos encaixes observou-se que os verticais consistem em apoiar o
tronco colocado superiormente sobre o colocado mais abaixo, protegendo a ponta do
tronco de baixo com uma amarração em arame de aço. A função do arame é impedir a
deformação do tronco de dilatações e esmagamentos, como é possível observar pela
figura 39.
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Fig. 39 – À esquerda, esquema de encaixes entre os diversos elementos da GVV, em alçado
frontal; à direita, pormenor de encaixe entre troncos verticais (PNV, percurso nº3, 03/11/2004).

Por seu lado, a figura 40 ilustra bem a forma como se faz o encaixe entre os diversos
elementos da estrutura, nomeadamente entre o tronco vertical, os fixadores e o tronco
horizontal enterrado. Todos os elementos se encontram fixos através de pregos em
ferro com 16mm de diâmetro e cerca de 30 cm de comprimento. Os pregos utilizados
possuem cabeça achatada de modo a que após a pregagem fiquem perfeitamente
confinados com a superfície do tronco, evitando que a água se infiltre na madeira e
acelere o seu processo de degradação.

Fig. 40 – Perspectiva de encaixe entre os troncos verticais, horizontais e fixadores.
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Na tabela 3 estão representadas as dimensões de todos os elementos constituintes da
estrutura morta da GVV1.
Tabela 3 - Tabela resumo das dimensões da estrutura morta da GVV1.
Dimensões
Comprimento
Troncos de Castanheiro
Diâmetro (cm)
médio (m)
Verticais
12 - 14
5,5
Horizontais
12 - 14
1,2
Fixadores
12 - 14
1,5
Metais
Pregos
0,16
0,3
Arame de aço
0,02
Variável

4.5.3.1.1.2. Estado de degradação (troncos, pregos, arames e
encaixes)
Relativamente aos troncos constituintes da GVV1, não foram observados sintomas de
apodrecimento como presença de fungos ou fissuras, nem troncos fora do seu lugar,
soltos ou partidos.
Quanto aos pregos e arames verificou-se que todos apresentam alguns sinais de
oxidação superficial, não tendo sido observados pregos e arames deslocados ou
soltos.
No que diz respeito aos encaixes, não foram observadas quaisquer deformações ou
sinais de oscilações na sua estrutura.

4.5.3.1.2. Estrutura viva
Os dados obtidos para a estrutura viva são resultado da observação do estrato
arbustivo, referente à plantação de estacaria e de arbustos em torrão, e do estrato
herbáceo referente à sementeira.
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4.5.3.1.2.1. Estrato arbustivo
Na tabela 4 apresentam-se os resultados relativos à identificação e contagem do
número de indivíduos de cada espécie por faixa da GVV1.
Tabela 4 – Número de indivíduos de cada espécie por faixa.
Faixas
Espécies
A
B
C
D
E
F
5
11
5
7
8
8
Cytisus scoparius
2
3
7
3
6
12
Spartium junceum
7
15
7
9
6
Colutea arborescens
14
1
8
5
1
Robinia pseudacacia
8
10
1
11
9
15
Arbutos unedo
10
14
10
5
3
12
Corylus avellana
1
2
2
1
1
Salix vitelina
3
1
Acer campestre
4
10
3
Rosa canina
1
1
1
Rubus ulmifolius
3
2
Quercus ilex
1
2
Quercus pubescens
-

Totais
44
33
44
29
54
54
7
4
17
3
5
3

Observando a tabela 4 verifica-se que em quantidade de indivíduos destacam-se, o
Arbutos unedo e o Corylus avellana com 54 indivíduos cada, distribuídos quase
uniformemente por toda a grade. Realce também para o Cytisus scoparius e a Colutea
arborescens com 44 indivíduos cada, e para o Spartium junceum com 33 indivíduos.
No caso do Cytisus scoparius os indivíduos apresentam-se bem distribuídos por toda a
grade, enquanto que a Colutea arborescens aparece com maior frequência nas faixas
mais perto da base, não se tendo contabilizado nenhuma na faixa correspondente ao
topo. Já o Spartium junceum apresenta um maior número de indivíduos na faixa F ou
faixa do topo. Verifica-se ainda que as espécies, Rosa canina, Acer campestre e Salix
vitelina se distribuem principalmente pelas faixas A e B e que por outro lado as
espécies Rubus ulmifolius, Quercus ilex e Quercus pubescens se distribuem pelas
faixas D, E e F mais próximas do topo.
Realce para a Robinia pseudacacia, que não fazendo parte do elenco de espécies
plantadas, apresenta 29 indivíduos distribuídos principalmente pelas faixas B e D.
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Quanto ao grau de cobertura conferido pelo estrato arbustivo, avaliou-se segundo o
esquema representado na figura 28, que a GVV1 apresenta uma cobertura na ordem
dos 50%.
Destaque ainda para a grande variedade florística do estrato arbustivo que constitui
um incremento assinalável de biodiversidade.

4.5.3.1.2.2. Estrato herbáceo
Os dados recolhidos relativos ao estrato herbáceo referem-se ao grau de cobertura
que este confere ao solo. Neste sentido elaborou-se o esquema representado na
figura 41, onde é possível distinguir as zonas onde a sementeira obteve sucesso
germinativo das zonas onde esta não se desenvolveu, apresentando-se o solo sem
cobertura vegetal herbácea.

Fig. 41 – Esquema ilustrativo do grau de cobertura conferido pelo estrato herbáceo
(sementeira), na GVV1.

As zonas onde a sementeira não obteve sucesso germinativo localizam-se
principalmente no limite esquerdo da grade e imediatamente abaixo dos troncos
horizontais, como também é possível observar pela figura 42.
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Avaliou-se com base nas observações efectuadas, que a GVV1 apresenta uma
cobertura vegetal herbácea de cerca de 85%, correspondendo os restantes 15% a
zonas de solo nu.

Fig. 42 – À esquerda em cima e à direita, pormenores das zonas limite e imediatamente abaixo
dos troncos horizontais da GVV1 com estrato vegetal herbáceo pouco desenvolvido; em baixo
à esquerda, aspecto geral do coberto vegetal da GVV1 (PNV, percurso nº3, 11/10/2004).

4.5.3.2. Grade de vegetação Vesúvio 2 (GVV2)

4.5.3.2.1. Estrutura morta
Os dados obtidos para a estrutura morta são relativos às dimensões e ao estado de
degradação dos materiais utilizados e dos diferentes tipos de encaixes.
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4.5.3.2.1.1. Dimensões
Como é possível observar pela figura 43, a GVV2 possui cerca de 8 metros de largura
e 4,5 metros de comprimento. Tal como na GVV1 os troncos verticais e horizontais
distam respectivamente uns dos outros, em média 1,2 metros. Também neste caso
todos os troncos possuem diâmetros entre os 12 e os 14 cm. Os troncos verticais
apresentam comprimento médio de cerca de 4,4 metros. Os troncos horizontais tal
como na GVV1 possuem em média 1,2 metros, fora o tronco do topo que possui cerca
de 8,2 metros. Os troncos fixadores possuem as mesmas dimensões e encontram-se
dispostos da mesma forma que os utilizados na GVV1, ou seja, troncos com diâmetros
entre os 12 e os 14 cm cravados no solo perpendicularmente ao plano horizontal.

Fig. 43 – Alçado frontal da GVV2

Fig. 44 – Perfil da GVV2.
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Quanto aos encaixes, a única diferença relativamente à GVV1, tem a ver com o facto
de não existirem encaixes verticais na GVV2, sendo cada fiada vertical constituída
apenas por um tronco. Os restantes encaixes estão construídos da mesma forma, com
os mesmos materiais e possuem as mesmas dimensões que os da GVV1.
Na tabela 3 estão representadas as dimensões de todos os elementos constituintes da
estrutura morta da GVV2.

Tabela 5 – Tabela resumo das dimensões da estrutura morta da GVV2.
Dimensões
Comprimento
Troncos de Castanheiro Diâmetro (cm)
médio (m)
Verticais
12 - 14
4,4
Horizontais
12 - 14
1,2
Fixadores
12
1,5
Metais
Pregos
0,16
0,3 - 0,4

4.5.3.2.1.2. Estado de degradação (troncos, pregos, arames e
encaixes)
Os resultados relativos ao estado de degradação dos materiais, utilizados na GVV2,
são idênticos aos obtidos para a GVV1. Os troncos não apresentam sintomas de
apodrecimento como fungos ou fissuras, nem foram observados troncos deslocados,
soltos ou partidos. Quanto aos pregos e arames, todos apresentam alguma oxidação
superficial, no entanto não foram detectados pregos ou arames deslocados ou soltos,
continuando perfeitamente confinados com a superfície dos troncos. Relativamente
aos encaixes também não foram observadas oscilações nem deformações que
ponham em causa o seu bom funcionamento.

4.5.3.2.2. Estrutura viva
Os dados obtidos para a estrutura viva são resultado da observação do estrato
arbustivo, referente à plantação de estacaria e de arbustos em torrão, e do estrato
herbáceo referente à sementeira.
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4.5.3.2.2.1. Estrato arbustivo
Na tabela 6 apresentam-se os resultados relativos à identificação e contagem do
número de indivíduos de cada espécie por faixa da GVV2.
Tabela 6 - Número de indivíduos de cada espécie por faixa.
Faixas
Espécies
Totais
A
B
C
6
8
14
Cytisus scoparius
6
11
7
24
Spartium junceum
10
5
11
26
Corylus avellana
1
4
5
Arbutus unedo
1
3
4
Robinia pseudacacia
6
9
15
Salix vitelina

As duas espécies com maior número de indivíduos são o Corylus avellana e o
Spartium junceum com 26 e 24 indivíduos respectivamente. Estas duas espécies
encontram-se distribuídas por toda a grade. Quanto às restantes espécies, destaque
para o Salix vitelina com 15 indivíduos distribuídos principalmente pelas faixas A e B, e
para o Cytisus scoparius com 14 indivíduos distribuídos principalmente pelas faixas B
e C.
A Robinia pseudacacia também está presente na GVV2, mas com um número de
indivíduos bastante inferior ao da GVV1, apenas 5 indivíduos.
O estrato arbustivo da grade de vegetação 2 confere uma cobertura vegetal ao talude
na ordem dos 40%. Do mesmo modo que na GVV1, os resultados obtidos revelaramse bastante satisfatórios no que diz respeito ao grau de cobertura conferido pelo
estrato arbustivo. Também na GVV2 o número de estacas mortas é insignificante,
apresentando-se as estacas vivas com fustes bastante bem desenvolvidos e sinais de
bom enraizamento.
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4.5.3.2.2.2. Estrato herbáceo
O esquema da figura 45 permite diferenciar, as zonas da GVV2 onde a sementeira
obteve sucesso germinativo e onde o solo se apresenta nu, sem cobertura vegetal
herbácea.

Fig. 45 – Esquema ilustrativo do grau de cobertura conferido pelo estrato herbáceo
(sementeira), na GVV2.

A GVV2 apresenta uma cobertura vegetal herbácea na ordem dos 85%, sendo os
restantes 15% de solo nu. As zonas onde a sementeira não se desenvolveu
convenientemente correspondem ao limite superior direito da grade, e às zonas
imediatamente abaixo dos troncos horizontais, como se pode observar na figura 46.

Fig. 46 – À esquerda um pormenor de uma das zonas sem coberto vegetal herbáceo na GVV2;
à direita, aspecto geral do coberto vegetal da GVV2.

80
PEDRO RUBENS MARQUES MARTINHO

CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DE TÉCNICAS DE ENGENHARIA BIOFÍSICA: GRADE DE VEGETAÇÃO E GRADE DE VEGETAÇÃO VESÚVIO

Os problemas da sementeira da GVV2 são os mesmos detectados na GVV1. Os
limites e as zonas logo abaixo dos troncos horizontais são as que mais sofrem com a
ausência do estrato vegetal herbáceo.

4.5.3.3. Caracterização da zona envolvente
A zona em análise possui um coberto vegetal bastante denso, composto por um
bosque de Castanea sativa invadido por Robinia pseudacacia e em grande parte
coberto por trepadeiras de Hedera helix. Embora nesta área a vegetação seja bastante
densa, o talude onde está construída a técnica apresenta-se bastante descoberto, no
que à vegetação envolvente diz respeito.

Fig. 47 – Aspecto geral da vegetação envolvente(PNV, percurso nº3, 04/11/2004).

Relativamente à intercepção das gotas de chuva, observou-se que a vegetação
envolvente confere uma protecção muito reduzida à técnica, ou seja, as copas das
árvores não se estendem sobre a área do talude de forma a interceptar a chuva antes
desta embater no solo.
Quanto à exposição solar verificou-se que a zona em estudo apresenta maior tempo
de exposição ao sol da parte da manhã, enquanto que da parte da tarde se encontra a
maioria do tempo à sombra. Da parte da manhã as copas das árvores praticamente
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não impedem a entrada de luz, no entanto da parte da tarde o ensombramento na
zona da técnica é quase total.

4.5.4. Análise de Dados e Identificação de Problemas

4.5.4.1. Estrutura morta
Relativamente às estruturas mortas de ambas as grades não foram detectados
problemas considerados preocupantes no que diz respeito à sua estabilidade. Todos
os materiais utilizados se encontram em bom estado de conservação, não tendo sido
observados sintomas de apodrecimento nos troncos e verificando-se apenas uma
ligeira oxidação superficial nos pregos e arames. Todos os elementos constituintes
das estruturas mortas de ambas as grades continuam a desempenhar bem as suas
funções. Nos encaixes não foram observados sinais de deformações ou oscilações
nas suas estruturas. Os materiais utilizados na sua construção apresentam-se em bom
estado, o que desde logo lhes confere a estabilidade e resistência necessárias ao bom
comportamento da técnica, em resposta às solicitações a que esta está sujeita,
nomeadamente à carga exercida pelo peso do terreno.

4.5.4.2. Estrutura viva

4.5.4.2.1. Estrato arbustivo
Os dados recolhidos na monitorização das duas grades são reveladores da
preocupação que ouve na altura da plantação, em tentar adequar a distribuição das
espécies pelas grades, de acordo com as suas capacidades de adaptação a um maior
ou menor grau de humidade. É principalmente na GVV1 que esta situação se verifica.
Para além das duas espécies mais representativas o Arbutos unedo e o Corylus
avellana que aparecem distribuídos quase uniformemente por toda a grade, todas as
outras aparecem em faixas mais próximas da base (maior acumulação de água) ou do
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topo (zona um pouco mais seca). A Colutea arborescens por exemplo, aparece com
maior frequência nas faixas mais perto da base, não se tendo contabilizado nenhuma
na faixa correspondente ao topo. Já o Spartium junceum apresenta um maior número
de indivíduos na faixa F ou faixa do topo devido à sua melhor adaptação a zonas mais
secas. Tal facto torna-se mais flagrante quando se observa a distribuição das espécies
com menor número de indivíduos. Espécies como a Rosa canina, Acer campestre e
Salix vitelina distribuem-se principalmente pelas faixas A e B onde o grau de humidade
é superior. Faz todo o sentido que assim seja, já que são espécies que se adaptam
perfeitamente a zonas com bastante humidade. Por outro lado as espécies Rubus
ulmifolius, Quercus ilex e Quercus pubescens, de carácter mais xérico, distribuem-se
pelas faixas D, E e F, mais perto do topo, zona com menor acumulação de humidade.
Na GVV2 esta situação não é tão clarividente, no entanto é possível verificar por
exemplo, que os indivíduos de Salix vitelina, uma espécie perfeitamente adaptada à
presença de água, se encontram essencialmente nas zonas mais próximas da base da
grade, e que por exemplo, o Cytisus scoparius, menos tolerante a um elevado grau de
humidade, ocupa as faixas de topo onde a acumulação de água é menor.
A GVV1 apresenta uma maior diversidade de espécies relativamente à GVV2, apenas
porque possui uma maior área de plantação. Todas as espécies identificadas na GVV2
estão presentes na GVV1, inclusive a Robinia pseudacacia que é a única não
autóctone, sendo originária da América do Norte e considerada infestante no Parque
Nacional do Vesúvio. É principalmente na zona em estudo que esta espécie se faz
notar, formando um bosque misto com Castanea sativa. A Robinia pseudacacia não
faz parte do elenco de espécies plantadas. Esta desenvolveu-se sobre as técnicas em
estudo, em resultado da grande quantidade de indivíduos que existem na zona
envolvente. Na GVV1 esta espécie está representada com 29 indivíduos, o que
comparado com algumas das outras espécies constitui um resultado bastante
significativo e que revela a sua grande capacidade de se propagar na zona em
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questão. Na GVV2 foram identificados mais 5 indivíduos desta espécie, confirmandose assim a sua enorme capacidade de se propagar, desenvolver e adaptar às
características da zona em estudo.
Tendo em conta que a plantação foi efectuada em época desfavorável (Agosto 2001) e
que a monitorização foi realizada em plena época de dormência vegetativa (período de
queda da folha), os resultados referentes aos graus de cobertura conferidos pelos
estratos arbustivos da GVV1 e da GVV2 (50% e 40% respectivamente) revelam-se
bastante satisfatórios, nomeadamente no que diz respeito à eficácia na intercepção
das gotas de chuva, no processo de infiltração da água no solo e na drenagem que
deste modo é continuamente efectuada pelas raízes. Saliente-se também, que em
ambas as grades praticamente não foram observadas estacas mortas e que entre as
vivas são poucas as que não possuem fustes bem desenvolvidos e sinais de um bom
enraizamento.

4.5.4.2.2. Estrato herbáceo
O sucesso ou insucesso da sementeira estará sempre relacionado com altura do ano
em que é efectuada. Neste caso a sementeira foi realizada, em pleno Verão, que não
é uma época favorável ao seu bom desenvolvimento devido às temperaturas muito
elevadas e à pouca disponibilidade hídrica no solo. Esta situação associada ao facto
da monitorização ter sido efectuada em plena época de dormência vegetativa, explica
em parte, a presença na técnica de algumas zonas onde o solo se apresenta nu,
correspondentes em ambas as grades às zonas imediatamente abaixo dos troncos
horizontais e aos limites laterais das técnicas. Nestas zonas o solo apresenta grande
mobilidade e a sementeira tem grandes dificuldades em enraizar. O solo ao
apresentar-se sem protecção cria condições para que a água das chuvas drene por
estas zonas e para que mais material seja arrastado, tornando-se cada vez mais difícil
o bom desenvolvimento do estrato vegetal herbáceo. Para a altura do ano em que se
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realizou a monitorização, poder-se-á dizer que os valores de coberto vegetal herbáceo
determinados para ambas as grades (85%), representam uma boa protecção da
camada superficial do solo relativamente aos fenómenos erosivos. Neste caso, no
entanto, o mais importante não é propriamente a percentagem de área coberta ou
descoberta, mas sim a localização dessas zonas na técnica. Neste sentido, os
resultados obtidos em ambas as grades são idênticos e não sendo preocupantes
relativamente à estabilidade global da técnica, revelam a necessidade de algumas
acções de manutenção, de modo a corrigir as zonas onde o estrato vegetal herbáceo
apresenta maiores dificuldades em se desenvolver.

4.5.4.3. Influência da zona envolvente
Concluiu-se que quer ao nível da protecção contra o impacto da chuva no solo, quer
ao nível da limitação da entrada de luz sobre a técnica, a vegetação envolvente tem
pouca influência no comportamento biotécnico da estrutura. Para além de não exercer
protecção significativa contra o impacto das gotas de chuva também não impede
excessivamente a entrada de luz na zona da técnica de modo a comprometer o bom
desenvolvimento da estrutura viva.
O factor relativo à zona envolvente que até ao momento exerce maior influência no
comportamento biotécnico da estrutura tem a ver com a presença da Robinia
pseudacacia, que se tem propagado de uma forma extremamente eficaz, ocupando já
uma área bastante razoável da GVV1. A Robinia pseudacacia se por um lado exerce
uma acção estabilizante verdadeiramente eficaz, por outro, apresenta uma capacidade
de crescimento e propagação, superior a outras espécies que vão progressivamente
perdendo o seu espaço.
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4.5.5. Iniciativas a Implementar para Resolução dos Problemas
Detectados
Os principais problemas detectados nas técnicas analisadas estão relacionados com o
desenvolvimento das suas estruturas vivas, principalmente com o desenvolvimento do
estrato herbáceo. Em ambas as técnicas foram detectadas zonas onde a sementeira
não obteve sucesso germinativo, apresentando-se o solo sem protecção relativamente
aos fenómenos erosivos. Estas zonas localizam-se imediatamente abaixo dos troncos
horizontais e nos limites laterais das técnicas, onde o solo apresenta elevada
mobilidade. Para evitar esta situação, as zonas imediatamente acima dos troncos
horizontais devem possuir uma maior densidade vegetal, de modo a que a água
nestas zonas seja retida e se infiltre de modo a ser absorvida eficazmente pelas raízes
das plantas. Desta forma a quantidade de água que passa para as zonas
imediatamente abaixo é muito menor, reduzindo-se a sua acção erosiva e de
transporte de material. Neste sentido propõem-se que se efectuem plantações de
estacas de espécies arbustivas autóctones, nas zonas imediatamente acima dos
troncos horizontais (durante o período de dormência vegetativa) e realização de nova
sementeira (início da Primavera), ou aplicação de mantos ou tapetes de estrato
vegetal herbáceo da zona envolvente e algum enchimento de terreno local, nas zonas
imediatamente abaixo destes.
Propõem-se também como acção de manutenção, que se faça a substituição das
estacas mortas, por estacas vivas com comprimento suficiente para atingir a superfície
de deslizamento, no início do período de dormência vegetativa.
O controlo da propagação da Robinia pseudacácia na técnica em estudo, poderá
passar pela realização de desbastes, quando se verificar crescimento excessivo que
ponha em causa o bom desenvolvimento das outras espécies, no entanto, a gestão
desta situação deve incidir na zona envolvente, visto ser a partir daí que a planta se
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propaga. Neste sentido deve ser criado um plano de gestão e controlo de infestantes
para a zona do Parque Nacional do Vesúvio, de modo a efectivar-se o controlo da
propagação da Robinia pseudacacia.

4.5.6. Recomendações para Monitorizações Futuras
Tendo em conta à experiência adquirida com a realização desta monitorização
recomenda-se:
¾ A realização de monitorizações anuais de modo a criar-se um historial evolutivo
acerca de cada técnica.
¾ A criação de uma ficha de monitorização onde seja possível registar toda a
informação referente ao local onde está construída a técnica e às
características da própria estrutura, de modo a sistematizar e organizar
imediatamente toda a informação recolhida no local.
¾ A criação de escalas de avaliação para análise da degradação dos materiais
mortos, baseadas na presença ou ausência de fungos ou fissuras no caso dos
troncos e na presença ou ausência de oxidação no caso dos metais. A escala
criada deve ser elaborada com base em estudos acerca da degradação destes
materiais, de modo a que seja possível avaliar o mais correctamente possível o
seu estado. Na presente monitorização não foram criadas escalas de avaliação,
no entanto, sendo a estrutura relativamente recente (cerca de 3 anos), todos os
materiais se encontravam em bom estado de conservação. No caso de uma
monitorização a estruturas mais antigas, em que os sintomas de degradação
são já notórios, a criação destas escalas constitui seguramente uma mais valia
na avaliação do grau de degradação evidenciado por cada um dos materiais.
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¾ A análise de crescimento de fustes das espécies plantadas em estacaria,
torrão e raiz nua, de modo a avaliar a taxa de crescimento das diversas
espécies ao longo do tempo, mediante os diferentes métodos de plantação.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização deste TFC teve como objectivo contribuir para o estudo das TEB de um
modo geral e da GV e da GVV em particular. Nesse sentido considera-se que esse
objectivo foi atingido, não só pela qualidade dos resultados obtidos, mas também pela
enorme escassez de estudos realizados sobre esta temática em Portugal. Um facto
que confirmou essa escassez foi a quase total ausência de bibliografia redigida em
português, encontrada durante a pesquisa. Por esse motivo, praticamente toda a
bibliografia utilizada na elaboração do TFC é estrangeira. A maior dificuldade na
realização do trabalho consistiu na tradução de termos técnicos para português,
nomeadamente no que diz respeito aos nomes das técnicas, aos tipos de materiais de
construção utilizados e aos métodos construtivos. Em todos estes aspectos, a quase
inexistência de uma nomenclatura em português, levou a que por vezes, o processo
de decisão acerca da utilização de um novo termo, bem como o de correlação entre os
termos em língua estrangeira e português, se tornassem algo morosos. Esta situação
teve especial incidência durante a elaboração das fichas técnicas, principalmente na
da GVV, para a qual só existia bibliografia em Italiano.
Relativamente à monitorização efectuada no PNV, concluiu-se que o melhor período
para a sua realização é mesmo entre o Outono e o Inverno, pois se por um lado
dificulta a identificação de algumas das espécies devido à queda da folha e de outros
elementos identificativos, por outro, permite detectar facilmente os principais
problemas ocorrentes nas técnicas. Isto porque sendo o período de dormência
vegetativa, o coberto vegetal apresenta-se muito menos denso, facilitando as
observações. Outra das vantagens é que permite ao observador analisar o
comportamento da técnica em resposta a ocorrência das primeiras chuvas. Deste
modo, é mais fácil diagnosticar os principais problemas de ambas as estruturas da
técnica (morta e viva) e tomar as medidas de manutenção adequadas.
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Relativamente à metodologia utilizada, refira-se que a principal dificuldade foi a
mobilidade sobre as técnicas, devido à sua acentuada inclinação. A necessidade de se
observar ao pormenor toda a sua estrutura requereu o máximo de aproximação a cada
zona. Neste sentido foi necessário caminhar sobre os troncos das técnicas, o que na
GVV1 se tornou por vezes bastante difícil, principalmente nas zonas intermédias e
perto do topo. Quanto à sistematização da informação recolhida no local, esta poderia
ter sido mais expedita, se se tivesse utilizado um sistema de registo (não facultado),
como por exemplo um quadro com os dados a recolher.
Quanto aos resultados obtidos, concluiu-se que até à data da monitorização, ambas as
grades apresentam um comportamento estável nas suas duas componentes (morta e
viva). As estruturas mortas apresentam-se em bom estado de conservação e com
desempenho óptimo das suas funções, e as estruturas vivas conferem protecção
bastante razoável ao solo, principalmente no que diz respeito à redução do impacto
das gotas de chuva e à drenagem que é efectuada pelas raízes, que contribui
continuamente para o melhoramento das condições de permeabilidade do solo e sua
consequente estabilidade. Os únicos problemas foram detectados na análise do
estrato herbáceo, onde se verificaram algumas zonas em que este não se apresentava
suficientemente desenvolvido, de modo a conferir o revestimento pretendido ao solo.
Concluiu-se no entanto, que esta situação não é de modo algum alarmante e que pode
ser facilmente corrigida a curto prazo, através de medidas de manutenção adequadas,
entre as quais, a realização de nova sementeira nas zonas afectadas e a plantação de
estacas vivas de arbustos autóctones, nas zonas imediatamente acima dos troncos
horizontais.
Da caracterização da zona envolvente concluiu-se que a sua influência no
comportamento biotécnico das duas GVV é muito reduzida, uma vez que praticamente
não exerce protecção relativamente à acção dos agentes erosivos e também não é
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limitante no que respeita à exposição solar, necessária ao bom desenvolvimento da
estrutura viva das técnicas.
Da análise global dos dados recolhidos, concluiu-se que as estruturas vivas de ambas
as grades ainda não substituem totalmente a função das estruturas mortas. Estas
continuam a exercer as suas funções de estabilização do terreno, permitindo e
facilitando o bom desenvolvimento do coberto vegetal.
Com a realização deste TFC, e principalmente com a experiência proporcionada pelo
estágio realizado no Parque Nacional do Vesúvio, concluiu-se que em Portugal esta
temática apresenta ainda grandes carências ao nível da investigação e da aposta
neste tipo de soluções, como alternativa aos métodos convencionais de engenharia
civil. Como tal, urge implementar medidas de promoção e divulgação deste tipo de
técnicas, que passem pela efectiva realização de estudos de investigação, no sentido
de potenciar a viabilidade da sua utilização como método construtivo. Referindo como
exemplo, propõem-se a elaboração de estudos de investigação acerca do
desenvolvimento radicular de espécies autóctones, de modo a avaliar a sua taxa de
crescimento e consequente contribuição como agentes estabilizantes do solo.
Uma vez concluído o trabalho, é oportuno salientar que este proporcionou a aplicação
de um vasto leque de conhecimentos adquiridos durante a licenciatura, bem como a
aprendizagem de outros, de extraordinária importância para estudos a realizar no
futuro.
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