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Objetivos gerais
o Medir os impactes ecológicos reais da RV após 4 anos de funcionamento, aplicando as
metodologias utilizadas no estabelecimento da situação de referência (ano zero - 2013).
o Discutir a implementação de medidas concretas que minimizem ou compensem os impactes
eventualmente detetados.

Enquadramento

Objetivos específicos da
Monitorização Ecológica do
Projeto Rota Vicentina
A.
Detetar a proliferação de trilhos feitos pelos
utilizadores
Quando os caminhantes utilizam apenas os
trilhos marcados, o impacte das rotas é grande
sobre o trilho, mas insignificante ao nível do
ecossistema, de acordo com a bibliografia
consultada. A proliferação dos trilhos (trilhos
alternativos) é um indicador de aumento de
dimensão e extensão de impactes sobre o solo e
vegetação. A sua deteção deve ser seguida de
uma investigação das causas e da implementação
de soluções adequadas – insuficiente marcação
do trilho? Mau estado do piso? Insuficientes
atrativos no trilho oficial?

Objetivos específicos da
Monitorização Ecológica do Projeto
Rota Vicentina
B.
Quantificar marcas deixadas pelos utilizadores
Embora o perfil dos utilizadores da RV faça prever
comportamentos designados normalmente como leave no
trace, é importante, pelo menos nos primeiros 6 anos da fase
de exploração do projeto, monitorizar marcas de utilização
indevida dos trilhos, como: presença de lixo, marcas de
fogueiras, inscrições nas árvores, destruição de vegetação fora
do trilho, etc. Caso seja significativa a ocorrência destas
marcas, devem ser tomadas medidas de sensibilização dos
utilizadores, entre outras.

Objetivos específicos da
Monitorização Ecológica do
Projeto Rota Vicentina
C.
Quantificar degradação nos trilhos
Importa impedir o alargamento e
afundamento do trilho. Embora se
admita alguma modificação das
propriedades do solo que dificultam a
instalação da vegetação, são de evitar
sinais de erosão do solo como sulcos
provocados pela escorrência de água ou
raízes de plantas a descoberto; é de
evitar ainda o aumento contínuo da
largura do trilho.

Objetivos específicos da
Monitorização Ecológica do
Projeto Rota Vicentina
D.
Quantificar alterações na estrutura e
composição das comunidades vegetais
Este objetivo visa quantificar os
impactes nas comunidades vegetais
presentes, assim como avaliar o
aumento de espécies invasoras e/ou
perda de espécies sensíveis e/ou
RELAPE. Indiretamente, este
levantamento exaustivo da vegetação
informa ainda acerca do estado do solo
que a suporta.

Metodologias
o Análise de ortofotomapas em parcelas de amostragem
(metodologia Before and After);
o Método dos transectos (dados referentes ao número de
vezes que o trilho interseta outro. trilhos, aos efeitos de
erosão e marcas deixadas pelos utilizadores).
o Método dos pontos de amostragem (largura do trilho).
o Inventários em quadrados de amostragem permanentes.

Resultados – ponto prévio
As amostragens incidiram apenas em algumas etapas da RV - as que, de
acordo com o EIncA seriam mais suscetíveis de sofrer incidências
negativas, pela fragilidade ecológica do solo e das comunidades da flora
vascular - habitats dunares e de topo de falésia.
Assim, os parâmetros quantitativos devem ter em conta esta amostra não
aleatória.
Este aspeto é muito importante para uma correta interpretação dos
resultados. Quando se diz que 40% dos trilhos amostrados sofreram
aumento de largura superior a 10%, isto não significa que 40% dos trilhos
da RV sofreram esta aumento. Significa que provavelmente 40% dos
trilhos de pescadores sobre vegetação dunar e topos de falésia sofreram
este aumento; contudo, não é espectável que este aumento tenha
ocorrido no Caminho Histórico ou nos segmentos do Trilho dos
Pescadores que se desenvolvem em caminhos com circulação de
veículos, por exemplo.

Principais resultados
A. Proliferação de trilhos
De um modo geral não ocorreu abertura de novos trilhos pelos utilizadores, com exceção de
alguns pequenos segmentos de aproximação ao topo da falésia.

O que foi detetado em termos de utilização dos trilhos nos polígonos de amostragem?
o O acentuar de alguns trilhos que, em 2013, eram pouco conspícuos.
o Noutros casos, ocorre o contrário, ou seja, trilhos nítidos em 2013 estão praticamente cobertos
por vegetação em 2017.
Assim, os dados seguintes referem-se às diferenças detetadas na utilização dos trilhos e não à
abertura de novos trilhos, que praticamente não ocorreu.
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Conclusões A. Proliferação de trilhos
Praticamente não há trilhos abertos de novo; contudo, trilhos pouco conspícuos em 2013 e que
se tornaram mais visíveis em 2017 (denunciando aumento de uso) foram considerados novos
trilhos alternativos.
Em quase todos os polígonos se verificou o processo contrário, ou seja, alguma “perda” de
trilhos alternativos que existiam em 2013 e que estão a fechar e desaparecer.
Na comparação da situação de referência com o momento atual, metade dos polígonos de
amostragem (6 locais) mostra variações inferiores a 10%, o que não se considera significativo.
Destes casos em que a variação é pouco expressiva, 3 aumentaram ligeiramente (Angra, Monte
Clérigo e Telheiro) e 3 diminuíram ligeiramente (Cavaleiro, Alteirinhos e Machados).
Dos restantes 6 polígonos de amostragem, dois registaram uma diminuição significativa dos
trilhos alternativos (Lapa de Pombas e Odeceixe Sul) e quatro registaram um aumento da
utilização de trilhos que antes eram pouco conspícuos (Porto Côvo, Malhão Sul, Foz dos Ouriços
e São Vicente).

Conclusões A. Proliferação de trilhos
As causas da atenuação de trilhos antes existentes parece dever-se a uma maior disciplina na
circulação das pessoas, ou seja, havendo trilhos claramente marcados, na maior parte dos
segmentos os caminhantes optam por esses trilhos em vez de se dispersarem por outros. Assim,
alguns trilhos estão a desaparecer verificando-se o crescimento da vegetação sobre o trilho.
Os dados sugerem que os trilhos alternativos com aumento da frequência relacionados com a
RV foram utilizados pelos caminhantes:

o Para conseguir um melhor ponto de observação (normalmente topo da falésia), o que se traduz
na maior utilização de pequenos trilhos perpendiculares à linha de costa e ao trilho oficial.
o Para evitar pisos difíceis, o que se traduz na acentuação de trilhos paralelos ao trilho oficial.

o Porque houve dificuldade na distinção do trilho oficial, o que se verifica essencialmente em
locais com pouca vegetação ou com substrato muito rochoso.

Conclusões A. Proliferação de trilhos
Nem sempre os trilhos alternativos têm relação com a RV, nomeadamente em polígonos com mais
perturbação, como é o caso de Porto Covo, Malhão, Foz dos Ouriços ou Alteirinhos. O uso de
pesqueiros ou a procura por praias desertas parece ter algum peso nestes polígonos, já que os trilhos
com sinais de uso por veículos todo-o-terreno são aí evidentes.

Medidas de minimização
Foram identificadas as características dos locais que favorecem a proliferação dos trilhos. Estão em
estudo as medidas que permitirão disciplinar os caminhantes nessas áreas.

Limitações da metodologia
O relatório discute as limitações da metodologia e esclarece que, usando do princípio da precaução,
nos casos ambíguos a decisão foi sempre no sentido de ampliar as incidências.

Resultados e discussão:
B. Marcas deixadas pelos utilizadores
Média - 1 marca por cada 80 metros de trilho, correspondendo sempre a lixo ou vegetação
pisada na proximidade do trilho. Considerando que a amostragem ocorreu no final da época
mais forte de caminhadas, estes resultados revelam baixa frequência de marcas.
De acordo com a literatura consultada e com os dados disponíveis sobre o funcionamento da RV
e o perfil dos seus utilizadores, estes bons resultados podem dever-se a:
o Atitude cívica da maioria dos utilizadores;

o Trabalho dos voluntários que são “padrinhos das etapas” e que ajudam a manter os trilhos
limpos;
o Trabalho da equipa de manutenção da RV e dos seus parceiros (Juntas de Freguesia e
outros);
o Sensibilização do público para o respeito pela vegetação envolvente, realizada em diversos
suportes (site, painéis, voluntários).

Resultados e discussão:
B. Marcas deixadas pelos utilizadores
Não obstante os bons resultados obtidos, que se consideram positivos, deve-se continuar a
apostar-se:
o na sensibilização do público-alvo,
o no trabalho dos “padrinhos” e restantes voluntários,
o na continuação do trabalho da equipa de manutenção da RV e parceiros.

Para além destas, estão em estudo outras medidas que permitam minimizar as marcas de
utilização deixadas nos trilhos.

Principais resultados
C. Degradação de trilhos
Largura dos trilhos
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A largura manteve-se sensivelmente igual
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dos Alteirinhos e dos Machados. Nos restantes
oito transectos de amostragem a largura do
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Principais resultados C. degradação dos trilhos
Sinais de erosão

RZ

RZ - raízes de plantas expostas (no trilho ou nas
suas margens);
RAV - ravinamentos ou sulcos de escorrência
adjacentes ao trilho ou no trilho;
AR - areia a resvalar do trilho para cima da
vegetação, no sentido do menor declive;
AP - aprofundamento do trilho;
GRAV - queda de barreira na margem do trilho erosão por gravidade, geralmente na ausência de
vegetação;
LAM - lamaçal em zona encharcada com
passagem de linha de água.
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Principais resultados C. degradação dos
trilhos
Sinais de erosão
Os sinais de erosão com menos alteração entre 2013 e 2017
são os ravinamentos e as áreas com lamaçal, que mantêm
praticamente inalterada a sua frequência e localização.
As evidências do aumento de erosão nos trilhos que surgiram
com mais frequência e que apresentaram uma maior
variação positiva foram a presença de raízes expostas, o
aprofundamento do trilho e a areia a resvalar do trilho para a
vegetação adjacente.

Resultados e discussão
C. Degradação dos trilhos
Encontrou-se uma maior degradação sobre o trilho em segmentos com reduzida perturbação da
área envolvente. Esta relação está de acordo com os autores que referem um confinamento da
perturbação ao trilho e uma diminuição da perturbação fora do trilho, após marcação de rotas
pedestres (Leung & Marion, 1996; Manning, 1979; McEwen & Tocher, 1976 e Serrano & Alarte,
2009).

Este confinamento da perturbação ao trilho é a situação apontada como desejável. Em termos
do habitat ou ecossistema, um trilho tem uma área insignificante, pelo que é preferível confinar
toda a perturbação apenas nessa área.

Resultados e discussão
C. Degradação dos trilhos
Os segmentos que se desenvolvem em matos densos, acacial, juncal denso ou tapete de
Carpobrotus edulis, por exemplo, não aumentam de largura ou até reduzem a largura. Em
vegetação pioneira de duna branca ou topo de falésia, a largura do trilho tende a aumentar.
As alterações parecem ainda relacionar-se com o tipo de substrato: areia solta e mais ou menos
profunda, assim como rocha nua, favorecem a dispersão do trilho em largura, como é o caso de
S. Vicente e Foz dos Ouriços.

Contudo, nos trilhos sobre rocha, a vegetação apresenta um comportamento resiliente e não há
mortalidade de plantas, ao contrário do que acontece em solo de areia profundo, onde não se
verifica regeneração de vegetação sobre o trilho.
A exposição parcial de algumas raízes mais superficiais (por exemplo por aprofundamento do
trilho) não parece afetar as plantas.

Principais resultados
D. Alterações nas comunidades vegetais
Nas análises realizadas, os inventários de 2017 surgem sempre associados aos mesmos
inventários de 2013, o que revela pouca alteração entre os dois momentos, tanto nos
inventários controlo como nos experimentais.
Embora a quantidade e diversidade de plantas não tenha sofrido uma alteração significativa nos
locais de inventário, notaram-se grandes alterações na floração e frutificação das espécies. A
maior parte começou mais cedo a floração, algumas plantas de floração precoce já estavam a
frutificar em datas que habitualmente correspondem à floração. Estas diferenças devem-se às
excecionais condições meteorológicas verificadas no mês de abril de 2017.
Embora se registe um ligeiro aumento global das espécies RELAPE, esse aumento não é
estatisticamente significativo. Para além de refletirem a dinâmica normal destas comunidades,
estas pequenas alterações podem ainda decorrer das diferenças na floração das espécies nos
anos 2013 e 2017.

Principais resultados
D. Alterações nas comunidades vegetais
Espécies invasoras ou com elevado risco ecológico:
o Abundância - aumentou 14% nos quadrados experimentais e apenas 3% nos quadrados
controlo, diferença que provém essencialmente do inventário R15, nos Alteirinhos, onde a
cobertura por acácias duplicou. A equipa de campo da RV limpou o acacial na envolvente do
trilho, em 2013, algum tempo antes das amostragens do EIncA. Entretanto, o acacial progrediu
rapidamente. O incremento na cobertura das espécies invasoras é, aliás, comum ao conjunto de
inventários onde elas ocorrem, com especial relevo para a acácia e o chorão-das-areias.
o Novas localizações - não se revelou (até ao momento) o efeito de dispersão das espécies
invasoras pelos caminhantes, uma vez que a única ocorrência nova foi num inventário controlo
(Oxalis pes-capre no inventário C9).

Principais resultados
D. Alterações nas comunidades vegetais
o Diversidade e riqueza específica aumentaram entre 2013 e 2017, tanto nos inventários
controlo como nos inventários experimentais

o Cobertura total aumentou nos inventários experimentais e diminuiu nos inventários controlo.
Contudo, estas diferenças não são significativas e relacionam-se com a maior conspicuidade de
algumas espécies que este ano tiveram floração muito mais cedo do que habitual. Apesar destas
novas deteções, registaram-se algumas ausências nos inventários de 2017 relativamente aos de
2013; mais uma vez estes aparentes “desaparecimentos” estarão relacionados com as dinâmicas
normais das comunidades e com os extremos climáticos do mês de abril de 2017, que afetaram
sobretudo a deteção de pequenas plantas de floração invernal ou primaveril precoce, como é o
caso de Ionopsidium acaule ou Lobularia maritima.
Assim, nenhum dos parâmetros analisados revela alterações significativas nas comunidades
analisadas, devendo realçar-se para efeitos de medidas de minimização apenas a rapidez com
que as acácias e o chorão progridem, ameaçando a médio prazo as comunidades.

Principais conclusões finais
Os resultados da monitorização revelam, após quatro anos de exploração do projeto, incidências
negativas sobre o trilho, ao nível da sua largura, profundidade e sinais de erosão.

Contudo, estas incidência não ocorrem na totalidade dos trilhos amostrados, mas apenas em
segmentos com características específicas ao nível do solo e vegetação.
Na envolvente do trilho oficial da RV ocorre por vezes uma menor perturbação do que na
situação de referência, decorrente de uma maior disciplina dos caminhantes; outras vezes os
trilhos alternativos na proximidade da RV aumentaram a frequência de utilização.
As comunidades da flora vascular ainda não apresentam variações significativas ao nível dos
parâmetros amostrados.
As medidas de minimização devem focar-se numa mais eficaz sensibilização dos utilizadores e
numa sinalização do percurso mais evidente nas áreas com vegetação pioneira dunar pouco
densa e com menos espécies lenhosas.

