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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o objectivo de elaborar um Trabalho de Fim de Curso relativo à licenciatura em 

Engenharia Biofísica (EB), foi realizado um estágio curricular, no âmbito do programa 

de mobilidade Leonardo Da Vinci, no Parque Nacional do Vesúvio (PNV) em Nápoles, 

Itália, entre Setembro de 2004 a Fevereiro de 2005, sob a orientação do Eng.º Carlo 

Bifulco e do Eng.º Gino Menegazzi, seguido de um outro em Lisboa, no Parque 

Florestal de Monsanto, no período entre Março e Outubro de 2005, orientado pelo 

Eng.º João Tremoceiro e pelo Eng.º Francisco Salpico em Lisboa. A realização de 

ambos os estágios teve como principal objectivo o estudo de Técnicas de Engenharia 

Biofísica (TEB), desde a sua concepção até à monitorização, pós-construção de TEB, 

bem como a compreensão da sua importância na recuperação de áreas degradadas.  

A escolha do PNV surge pela ampla aplicação de TEB que por lá se tem efectuado 

desde há uma década, tanto como ferramentas de manutenção e restauro da 

paisagem no Parque, como modo de estudar a sua aplicabilidade em regiões com 

longos períodos de aridez estival, característico do clima Mediterrânico. 

Neste campo, o Parque Florestal de Monsanto apresenta-se consciencializado para a 

utilização de TEB, pela realização de algumas experiências anteriores e pela 

necessidade de recuperação de áreas que se encontram degradadas dentro do 

perímetro do Parque.  

 

Em Évora, TEB é leccionado na cadeira de Projectos de EB do respectivo curso. O 

âmbito deste curso cruza-se com outros, espalhados um pouco por toda a Europa, 

com designações como Ingegneria Naturalística, Ingenieurbiologie, Genie Biologique, 

Ingenieria del Paisaje, Soil Bioengineering (Bifulco, 2001), tendo cada um 

abrangências um pouco diferentes. 
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Com carácter técnico-naturalistico, TEB ocupa-se do estudo do comportamento de 

solos, de vegetação e sua utilização como materiais em sistemas construtivos, com 

diferentes funcionalidades, fazendo uso de ciências como a Botânica (Fitossociologia), 

as Ciências do Solo (Geologia, Pedologia, Microbiologia do solo, Química do solo, 

Mecânica), a Climatologia, a Hidráulica, a Silvicultura ou a Sociologia. 

O seu propósito é de conduzir a um aceleramento no processo natural de recuperação 

e restauro da paisagem, apenas alcançando pleno sucesso, quando as intervenções 

não forem detectáveis passado alguns anos. A sua construção não encerra o intuito de 

esconder efeitos negativos presentes em locais onde os aspectos ambientais não 

foram suficientemente tidos em conta, mas apresenta-se como um conjunto de 

métodos técnicos, que permitem efectuar recuperações ambientais. O seu campo de 

aplicação é alargado, podendo ser aplicado em intervenções hidráulicas, trabalhos 

estradais, sustentação de taludes afectados por erosão, bem como para recuperações 

ambientais mais genéricas.  

 

Para as TEB, o tempo aparece com duas características diversas: como a sucessão 

de fenómenos vitais de crescimento e desenvolvimento do mundo vegetal, e também 

como o ritmo ou repetição dos fenómenos (e.g. mudança das estações, alternância do 

dia e da noite). 

 

As plantas desempenham um papel fulcral a longo prazo, evidenciando, quer por 

intermédio de defesa da superfície do solo, pelas suas partes aéreas, quer por 

intermédio do reforço do solo pelo sistema radicular, com as suas propriedades 

consolidantes, constituindo globalmente estruturas flexíveis, bem adaptadas, 

aumentando a sua estabilidade ao longo do tempo.  
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Para qualquer intervenção com TEB, a percepção da paisagem é indispensável para 

nela se poder actuar. É nessa apreensão que se conhece o relacionamento entre os 

diferentes elementos que a compõem e o seu comportamento.  

 

Plantas vivas e outros materiais naturais foram sendo utilizados durante séculos como 

forma de controlar problemas de erosão em taludes e ao longo de margens de rios, 

em diferentes partes do mundo. Estes materiais naturais e métodos de controlo de 

erosão tornaram-se menos populares com a chegada da revolução industrial. A idade 

das máquinas e o desenvolvimento de cimento e tecnologia de metais encorajou o uso 

de materiais construtivos rígidos e inertes. Na Europa, no entanto, alguns 

investigadores continuaram a utilizar métodos de construção com material vivo (Gray e 

Sotir, 1996).  

 

Hugo Meinhard Schiechtl, falecido em 2004, sistematizou a TEB no seu trabalho na 

Áustria, depois da IIª Guerra Mundial, dando muita importância ao legado ecológico da 

TEB. No seu trabalho, Schiechtl monitorizou 106 áreas recuperadas durante um 

período de 2 a 14 anos desde o início do restauro. Assim pode constatar o 

desaparecimento de algumas espécies vegetais aplicadas inicialmente e a sua 

substituição segundo a sucessão natural. 

 

Actualmente procura-se dar continuidade ao legado de Schiechtl, aprofundar o 

conhecimento em TEB, alargando-o não só aos países da Europa Central, bem como 

a toda a região Mediterrânica e a todo o Mundo.   

 

 

O presente trabalho reúne algumas considerações breves acerca de TEB, encontra-se 

dividido em 3 capítulos distintos e respectivos sub-capítulos. O capítulo seguinte, 

capítulo 2, pretende introduzir factores de ordem técnica, importantes para a 
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concepção de TEB, relacionado a mecânica dos solos e com a acção da Vegetação. O 

capítulo 3 é dedicado à apresentação de diversas TEB, em especial o Muro de 

Vegetação, sendo este apresentado sob a forma de uma ficha técnica. No capítulo 4 

são apresentados os resultados de uma Monitorização realizada no PNV entre 2004 e 

2005, sua metodologia e importância de realização. Finalmente o capítulo 5 é 

dedicado a considerações finais e recomendações para futuros estudos. 
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2. PRINCÍPIOS DE ENGENHARIA BIOFÍSICA PARA 

ESTABILIDAÇÃO DE SOLOS 

 

As Estabilizações com TEB resulta da utilização de elementos mecânicos ou 

estruturas, em combinação com elementos vivos ou plantas, com o intuito de retardar 

ou prevenir falhas de taludes e erosão. Ambos estes elementos deverão funcionar em 

simultâneo, de uma maneira integrada e complementar.  

 

Os Princípios Estáticos e Mecânicos da Engenharia estão patentes na forma de 

analisar e projectar os mais convencionais sistemas de protecção de taludes, 

enquanto que os Princípios das Ciências de Vegetação, são utilizados para 

seleccionar, propagar e estabelecer plantas capazes de serem utilizadas no controlo 

de erosão. O conhecimento de considerações importantes de cada uma destas 

grandes disciplinas são necessários para uma implementação com sucesso. 

 

2.1 Componentes Mecânica de Solos 
 

Se a vegetação é aplicada com o intuito de como reforçar o solo e auxiliar na sua 

drenagem, então é necessário conhecer também os efeitos hidráulicos e mecânicos 

do talude na vegetação, sendo necessário de alguns conhecimentos acerca de 

estabilização superficial e em massa de taludes. 

  

2.1.1 Erosão superficial e Movimentos de Massa  
 

Os processos erosivos representam uma transformação contínua da camada 

superficial do solo, resultando de uma consequência natural do ciclo hidrológico.  
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Com o intuito de prevenir e controlar esta perda de solo, é necessário compreender 

bem os processos de degradação e os factores que o controlam.  

 

Seguidamente são apresentadas as definições de Erosão Superficial e Movimentos de 

Massa segundo Gray e Sotir (1996) 

 

 

Erosão Superficial  

 

A Erosão Superficial do solo consiste na remoção de camadas superficiais de solo 

através de agentes como o vento, a água, o gelo ou o Homem. A erosão dos solos 

envolve um duplo processo de separação e transporte feito por estes agentes, sendo 

iniciada por arrastamento, impacto ou pela acção de forças de tracção sob partículas 

individuais do solo na superfície. 

Os processos meteorológicos, como p.e., os ciclos de “molhado – seco”, formam um 

estado para erosão, facilitando-a, através da quebra de grandes rochas em dimensões 

mais reduzidas e enfraquecendo as ligações entre partículas. 

O processo mais comum de erosão é resultado da queda de chuva e a acção do 

vento. A erosão pela queda de chuva começa pela queda das próprias gotas de 

chuva. O impacto das gotas de chuva no solo desprotegido consegue por isso 

destacar e mover partículas de solo, iniciando-se assim o processo erosivo. O vento, 

por seu turno, transporta essa água aumentando a sua velocidade e criando 

oscilações térmicas que fragilizam a estrutura do solo ou rochas 
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Movimentos de massa 

 

Movimentos de massa é o nome descritivo para o declínio e a queda de material de 

formação de taludes, tais como, rochas naturais e solo.  

Os Movimentos de Massa são popularmente conhecidos com deslizamentos de terras, 

sendo classificados em categorias baseadas num alargado tipo de movimentos e no 

material envolvido. Assim, muito sinteticamente e apenas a título de exemplo, estão 

classificados em queda, rotação ou escorrimento, conforme os processos envolvidos.  

Um deslizamento é um movimento relativamente lento em que ocorreu uma falha das 

forças ao longo de uma superfície específica ou uma secção de superfícies na massa 

em falha.  

 

A precipitação é um factor chave que afecta directamente a Erosão Superficial pela 

sua acção directa sobre a superfície do solo. Relativamente a Movimentos de Massa e 

a influência que a precipitação tem sobre estes, é verificada pela alteração do regime 

hidrológico do solo. 

Em contraste, as condições geológicas como a orientação das diferentes camadas 

tem uma influência profunda nos Movimentos de Massa, sendo reduzida no caso de 

Erosão Superficial.  

 

2.1.2 Tipos de Movimentos de taludes 
 

A estabilidade dos taludes de terra pode ser inviabilizados, apresentando-se em 

diferentes maneiras, por deslizamento, torrentes de solo ou queda de material do solo. 

 

Os deslizamentos são movimentos segundo uma superfície de corte ou de 

escorregamentos, de grandes porções de solo ou de rochas. Estes poderão ser 

planares, quando ocorrem segundo um controlo geológico, como a orientação das 
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camadas de rocha ou solo. Podem também ser de origem rotacional, quando ocorre 

em taludes compostos por solo coesivo homogéneo onde a resistência ao 

deslizamento é independente da profundidade, formando um arco passando 

profundamente debaixo do talude onde a resistência ao corte é menor e o stress de 

corte é elevado. 

 

Figura 1:Modelos de falha de talude ou mecanismos de análise de estabilidade de massa. A) 
origem planar; B) origem rotacional. Retirado de Gray e Sotir (1996) 

 
Pode verificar-se também sob a forma de torrentes ou fluxo de solo, assemelhando-se 

a uma corrente “viscosa” em que é difícil de detectar uma superfície distinta de 

deslizamento. Este tipo de movimento tende a ocorrer em solo saturados com água 

reduzindo-se a sua influência com a profundidade. 

 

Outro tipo de movimento de solo é a queda de massas por perda de contacto de 

material coerente com uma base estável. Acontece frequentemente em rochas friáveis 

que formam taludes inclinados. 
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2.1.3 Causas de Falhas de Taludes 
 

A estabilidade de taludes é governada pela sua topografia, geologia e pedologia e a 

relação destes com o stress de corte e resistência ao corte no talude. Quando o stress 

de corte excede a resistência ao corte segundo uma superfície critica de deslizamento, 

o factor de segurança é afectado, sendo este definido pela razão entre a resistência ao 

corte e o stress de corte (Gray e Sotir, 1996). A superfície com a razão mais baixa é a 

superfície critica de falha. Esta superfície também define a fronteira entre solo estável 

e solo propicio a sofrer movimentação.  

 

Qualquer variável que tenha a tendência de aumentar o stress de corte ou diminuir a 

resistência ao corte, tenderá a causar a movimentação do talude. A remoção de parte 

do talude, quer de forma natural quer por acção do Homem, é o principal factor que 

conduz à instabilidade. A adição de água a um talude pode contribuir simultaneamente 

para o aumento do stress de corte e para a diminuição da resistência ao corte.  

Assim, a drenagem e medidas de desvio de escoamento superficial são sem dúvida os 

meios mais efectivos de prevenir e/ou controlar falhas na estabilidade de taludes 

 

O stress de corte aumenta, com a sobrecarga do talude, com a remoção do suporte do 

talude por cortes e escavação da base, por mudanças rápidas do nível da água no 

talude ou até mesmo pela contribuição de terramotos por aumento das forças 

horizontais. 

Por seu turno, a diminuição da resistência ao corte é devida, p.e., ao aumento da 

pressão de água nos poros do solo, à presença de argilas expansíveis, com perda de 

coesão intrínseca ou pela acção de agentes climáticos. 
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2.1.4 Indicadores de Instabilidade de Taludes 
 

Existem diversos indicadores visualmente perceptíveis de instabilidade de taludes, 

sendo muito úteis para identificar áreas de potencial movimento de solos. Por 

exemplo, o aparecimento de degraus na topografia do talude, por deslizamento de 

camadas de solo, ou por observação de vegetação incoerente, em áreas mais 

recentes, pode indica um deslizamento relativamente recente. 

 

2.1.5 Princípios de Controlo de Erosão de Superficial e Movimentos de Massa 
 

Tanto a Erosão Superficial como os Movimentos de Massa podem ser controlados ou 

prevenidos pela observação de alguns princípios básicos. Estes princípios são de 

aplicabilidade universal sendo baseados no senso comum.  

 

1. Adaptar os planos a desenvolver com o local onde se vai intervir. Evitar 

preparações excessivas de terreno e mobilizações de solos em zonas com 

grande inclinação; 

2. Instalar sistemas hidráulicos adequados de forma a controlar o aumento de 

escoamento superficial; 

3.  Manter o escoamento superficial a baixa velocidade; 

4. Desviar o escoamento superficial de taludes inclinados e de áreas desprovidas 

de vegetação, através da construção de drenos e soleiras de escoamento; 

5. Proteger a vegetação nativa do local sempre que possível; 

6. Se a vegetação tem que ser removida, efectuar a limpeza do local 

faseadamente, de forma a limitar o período de exposição; 

7. Proteger áreas desprovidas de vegetação com herbáceas temporárias de 

crescimento rápido; 
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8. Construir bacias de sedimentação para prevenir perda de solo do local de 

intervenção; 

9. Instalar medidas de controlo de erosão, o mais cedo possível; 

10. Efectuar monitorizações frequentes, de forma a identificar possíveis 

problemáticas precocemente, solucionando-as com pequenas intervenções.  

 

2.2 Componente Vegetativa e Suas Considerações 
 

2.2.1 Introdução  
 

Uma estrutura vegetal completa é constituída por plantas dos diferentes estratos 

vegetais: estrato muscíneo, herbáceo, arbustivo e arbóreo. Por vezes é difícil que 

indivíduos de todos os estratos ocorram em simultâneo, tanto devido à acção do 

Homem, por meio de fogo, pastoreio ou desbastes, ou mesmo da própria natureza, 

através de competição entre espécies ou degradação dos solos.   

As plantas criam um solo rico em húmus, estruturado e com um horizonte de 

desagregação. Os microorganismos terrestres têm aqui um papel importante, 

alimentando-se de partes mortas de plantas, decompondo e mineralizando os 

elementos vegetais mortos. 

A vegetação influencia a estabilidade dos solos de importantes e significativas 

maneiras. Essa estabilidade e seus benefícios dependem tanto do tipo de vegetação 

como do tipo de processo de degradação actuante. 

Uma cobertura densa com plantas herbácea e/ou arbustiva é uma das melhores 

protecções contra erosão superficial por acção da chuva ou do vento (Florineth e 

Molon, 2004). 

A presença de raízes no solo provoca uma modificação na hidrologia do terreno por 

diminuição da humidade do solo através da evapotranspiração. Neste processo são 
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libertadas substâncias pelas raízes, que provocam a formação de agregados, 

aumentando a coesão das partículas de solo (Florineth e Molon, 2004). 

 

O movimento dos invertebrados “terrosos”, como vermes ou coleópteros, contribui 

para uma maior permeabilidade à água e ao ar, favorecendo uma percolação mais 

rápida da água através das diferentes camadas de solo. Assim reduzem-se as zonas 

de retenção de água nos estratos superficiais do terreno, que frequentemente são a 

causa de deslizamentos.  

 

A remoção de vegetação dos taludes faz aumentar tanto a erosão como o risco de 

falha dos mesmos. 

Assim, a selecção e aplicação correcta de espécies vegetais, conduz a uma 

maximização dos benefícios anteriormente referidos. 

 

 

2.2.2 Papel da Vegetação 
 

A utilização de vegetação é fundamental em TEB. Para além do seu carácter estético-

paisagista, a vegetação desempenha um papel fundamental na defesa do solo, tanto a 

nível mecânico como a nível hidrológico (Figura 2).  

A parte aérea das plantas é responsável pela intercepção da água das chuvas, 

controlo de fluxo superficial e evapotranspiração, enquanto que as raízes são 

responsáveis pela absorção de água, sustentação e agregação dos solos. 
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Figura 2: Influência mecânica e hidrológica da vegetação na estabilização dos solos. 
Mecanismos Hidrológicos: 1 – Intercepção da água da chuva causa perdas de água por 

absorção e evaporação; 2 – As raízes e os ramos aumentam a rugosidade da superfície do 
solo e a sua permeabilidade, aumentando a infiltração da água; 3 – As raízes retiram a 

humidade em excesso no solo, humidade que é perdida para a atmosfera pela transpiração, 
conduzindo a uma diminuição da pressão de água nos poros; 4 – A redução da humidade do 
solo pode resultar no aumento da taxa de infiltração. Mecanismos Mecânicos: 5 – As raízes 
reforçam o solo aumentando a força de corte; 6 – As raízes de árvores podem ancorar em 
substratos mais estabilizados; 7 – O crescimento da vegetação provoca um aumento de 

sobrecargas; 8 – A vegetação exposta à acção do vento transmite forças dinâmicas para o 
talude; 9 – As raízes agregam partículas de solos, reduzindo a susceptibilidade de erosão. 

Adaptado de Gray e Sotir (1996). 

 

É do senso comum que a água tem um papel muito importante para as plantas. Para 

além de ser reagente no processo da fotossíntese, auxilia na regulação da 

temperatura. Tal é apenas possível pelo processo de evapotranspiração.  

Devido à coesão e adesão das partículas de água e às diferenças de potencial entre 

as raízes e os extremos apicais da planta, a água ascende, sendo liberta pelos 
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estomas para a atmosfera, sob a forma de vapor de água. A utilização deste 

mecanismo é extremamente benéfico em TEB, por reduzir o conteúdo em água no 

solo e consequente estabilização.  

 

Figura 3: Redução da humidade do solo nas proximidades dum Populus deltoides (Gray e 
Sotir, 1996). 

 

 

Como demonstram estudos realizados por Gray e Sotir (1996) com Populus deltoides 

(Figura 3), a redução do conteúdo em água pode ser sentido a uma distância de pelo 

menos uma vez a altura da árvore.  

 

 

Efeitos benéficos 

 

Tal com já foi referido, a vegetação é a principal promotora da estabilidade dos solos. 

Primeiramente através da intercepção da água das chuvas pela folhagem, reduzindo a 
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erosão na superfície do solo e diminuição do destacamento de partículas pelo impacto. 

Por evapotranspiração, as raízes retiram água do solo, diminuindo a possibilidade de 

ocorrência de pressões positivas nos seus interstícios. Estas mesmas raízes de 

pequenas dimensões, desempenham ainda o papel de auxiliar a sustentação e 

melhorar o agregamento das partículas de solo, aumentando a sua resistência ao 

corte. 

Por intermédio do desenvolvimento do sistema radicular, as plantas poderão ancorar-

se a substratos mais estáveis, estabilizando o solo. A eficácia da estabilização por 

intermédio do desenvolvimento de raízes aumenta constantemente com a idade 

(Schiechtl, 1991).  

 

 

Efeitos Adversos 

 

O principal mecanismo destabilizante é provavelmente o efeito do vento na vegetação, 

que poderá causar instabilidades pontuais na vegetação presente no talude, podendo 

ocorrer desenraizamento, por rotação da árvore.  

A presença de vegetação lenhosa, pelo seu desenvolvimento (aumento de carga 

externa), contribui para a estabilidade do talude. No entanto, este aumento de carga 

pode atingir valores que o próprio talude não consegue suportar, tornando o seu efeito 

adverso.  

 

A diminuição da humidade do solo, pode conduzir ao seu esgotamento da água do 

solo, deixando de existir condições favoráveis para as plantas. 
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2.2.3 Raízes e suas Funcionalidades 
 

Como anteriormente referido, a parte radicular da vegetação tem também um papel 

muito importante, não só na sustentação e a alimentação das próprias plantas, como 

também na agregação dos solos. 

A capacidade de penetrar interstícios, reduzindo a água nesses pontos menos 

acessíveis e agregando ao mesmo tempo as partículas de solo, é muito benéfico para 

a estabilidade. 

 

Diferentes morfologias do sistema radicular, com distintas funcionalidades, beneficiam 

as plantas de diversas formas. As raízes de maiores dimensões, com maior diâmetro, 

conferem maior estabilidade enquanto que as de menor diâmetro, procuram água nos 

interstícios e agregam os solos, contribuindo ambas para a estabilidade global da 

planta. 

 

 

2.2.4 Morfologia de Raízes  
 

2.2.4.1 Introdução 

 

O sistema radicular das plantas é geralmente menos conhecido que o sistema aéreo, 

devido ás dificuldades existentes no seu estudo. Estudos mais detalhados, efectuados 

em espécies arbóreas (Schiechtl, 1991), devem ser amplamente alargados a arbustos 

e herbáceas (Florineth e Molon, 2004), de forma a melhor conhecer a estrutura, 

funcionalidade e contributo que cada espécie possa ter, na melhoria da estabilidade de 

taludes. 
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A vegetação afecta a estabilidade dos solos por intermédio das raízes, principalmente 

pelo aumento da força de corte e da coesão das partículas.  

O incremento da força de corte depende da tensão exercida pelas e sobre as raízes, 

bem como das propriedades da interface das próprias raízes com o solo e da 

concentração destas no mesmo.  

A força das raízes e a sua arquitectura são governadas tanto pela genética, variando 

de espécie para espécie, como pelas características locais.  

Assim, é necessário compreender as características locais, de forma a escolher mais 

acertadamente as espécies vegetais a implementar, para a obtenção de uma 

estabilização mais efectiva. 

 

 

2.2.4.2 Arquitectura de Raízes 

 

Classificação da estrutura e Terminologia 

 

Numa mesma planta existem diferentes tipos de raízes, sendo cada um deles 

caracterizado por uma função distinta e localização no sistema radicular. 

Segundo Gray e Sotir (1996), podem-se distinguir três tipos diferentes de raízes: as 

Tap Root, as Lateral Root e ainda as Sinker Root. A Tap Root é a raiz central, 

localizada directamente debaixo do tronco da árvore, com função penetrante. As 

Lateral Root são raízes secundárias que crescem da raiz central com direcção radial. 

Por seu turno, as Sinker Root, são as de menor dimensão, que se desenvolvem com 

uma direcção verticais para baixo a partir, tanto da raiz principal vertical como das 

secundárias laterais. Pela sua reduzida dimensão, estas últimas têm a capacidade de 

explorar os interstícios do solo, reduzindo a humidade neles existente. 
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Figura 4: Diferentes tipos de raízes existentes. Retirado de Gray e Sotir (1996) 

 

Gray e Sotir (1996) distinguem ainda entre diversos aspectos globais ou morfologias 

do sistema de raízes, categorizando-os, podendo sempre ocorrer variantes a estas 

morfologias. Assim são formados três aspectos distintos. As Tap Roots, Hearth Roots 

e Plate Roots. As Tap Roots, são caracterizadas pela existência de uma raiz principal 

alongada, dando à raiz uma forma aprumada, estando favorecido o crescimento em 

profundidade, a penetração no solo, até estratos mais profundos. As Hearth Roots, por 

omissão de uma raiz principal, desenvolvem notoriamente as suas raízes laterais, 

sendo visível um crescimento lateral mais efusivo e também em profundidade. Por fim, 

nas Plate Root há uma ausência quase total do desenvolvimento de raízes em 

profundidade, apenas desenvolvendo raízes nos estratos superiores do solo em 

sentido lateral. Nestas últimas é praticamente nulo o crescimento em profundidade. 
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Figura 5: Diferentes morfologias do sistema radicular. Retirado de Gray e Sotir (1996) 

 

Geralmente, um sistema de raízes com forte penetração vertical, com Sinker roots que 

penetrem potenciais superfícies de deslizamento, é mais efectivo no aumento da 

estabilidade, para deslizamentos pouco profundos. Uma elevada densidade ou 

concentração de fibras de raízes, as de menor diâmetro, é mais efectivo que algumas 

raízes de grande diâmetro, para o aumento da força de corte de uma massa de solo 

permeável a raízes. 
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O desenvolvimento e estrutura do sistema radicular são primeiramente afectados pela 

disposição genética, mas em última análise são essencialmente governados pelo 

ambiente e pelas condições edáficas (Gray e Sotir, 1996). 

 

Desenvolvimento do sistema radicular 

 

As Tap Roots são raízes profundamente penetrantes. Por seu turno, as Sinker Roots 

fornecem a principal contribuição para a estabilidade de taludes, bem como o aumento 

da resistência a pequenos deslizamentos.  

A estabilização mais eficiente acontece quando as raízes penetram as camadas de 

solo através de fracturas ou fissuras da rocha mãe ou onde as raízes penetram um 

solo residual ou zonas de transição cuja densidade e força de corte aumentam com a 

profundidade. 
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Tabela 1: Distribuição de raízes e seu contributo para a estabilidade dos taludes 

 
 
 

 
Tipo de Talude Descrição 

Efeito 
Estabilizante 
das Raízes 

Tipo A 

 
 

Similar ao Tipo A, excepto que a 
rocha-mãe contém 

descontinuidades (fracturas), que 
são penetráveis pelas raízes 

Maior 

TipoB 

 
 Espessa camada de solo, 

contendo camadas de transição, 
em que a densidade do solo e a 
força de corte aumenta com a 
profundidade. As raízes que 

penetram as camadas de 
transição estabilizam o talude. 

Substancial 

Tipo C 

 
 

Fina camada de solo, 
completamente reforçada com 

raízes de árvores, sob uma 
camada maciça de rocha-mãe, 

impenetrável pelas raízes  

Ligeiro 

Tipo D 

 
 

Espessa camada de solo abaixo 
da zona com raízes. As raízes 

podem influenciar o regime 
hidrológico mas não penetram 

através das superfícies de falha, 
localizadas mais profundamente. 

Menor 
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Assim, para um mesmo indivíduo, a distribuição das raízes é fortemente influenciada 

pelas propriedades físicas do solo, sobretudo pela densidade aparente e estabilidade 

estrutural (Menegazzi e Aillaud, 2004). 

Segundo Gray e Sotir (1996), o sistema radicular desenvolve-se ampla e 

profundamente em solos bem drenados. Em condições naturais, os horizontes 

superficiais são caracterizados por maior porosidade que os subjacentes, o que facilita 

a infiltração da água e a oxigenação do solo. Segundo Gray e Sotir (1996), o reforço 

mecânico ou influência na estabilização, tanto do solo como das próprias plantas pelas 

raízes, está provavelmente limitada a uma zona de 1,5 m da superfície. Tal é devido 

ao oxigénio, pois este é um factor limitante, levando a que a maior concentração de 

raízes se encontre à superfície, diminuindo essa concentração conforme aumenta a 

profundidade.  

Durante um período de seca, são os horizontes superficiais que perdem o seu 

conteúdo em água mais rapidamente. Então são as raízes que colonizaram os 

horizontes mais profundos que assumem um papel preponderante na nutrição da 

planta.  

 

 

2.2.5 Estudo da Morfologia das Raízes - Experiência Italiana 
 

Em Itália, mais concretamente no Parque Nacional do Vesúvio foram levadas a cabo 

uma série de experiências para estudar a morfologia e dimensões das raízes. 

Realizado por Gino Menegazzi e George Aillaud, entre 2002 e 2004, este estudo 

permitiu verificar quais as espécies com melhor capacidade de enraizamento nos 

primeiros 2 anos, após implantação. Este período corresponde, a uma etapa crucial 

para a estabilização de taludes, uma vez que a vegetação não se encontra 

plenamente desenvolvida, não cumprindo ainda o sem papel estabilizante. 
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Para a realização destes ensaios foram construídos três Muros de Vegetação Vesúvio, 

a uma altitude de 1055 metros, com uma distância de 200 e 600 metros entre si. A 

vegetação utilizada foi Spartium junceum, Colutea arborescens, Cytisus scoparius, 

Coronilla emerus, Crataegus monogyna, Populus nigra, Populus tremula, Centranthus 

ruber, Rumex acetosella subsp. multifolius e Rumex scutatus, sob a forma de estacas 

vivas e de plantas enraizadas (vaso e raiz nua). As plantas foram colocadas a uma 

distância de 1,10 – 1,40 m entre si.  

Passado 15 meses foi feita a análise do desenvolvimento das suas raízes e ao mesmo 

tempo um estudo acerca das alterações que possam ter ocorrido na estrutura dos 

Muros de Vegetação.  

Com de uma bomba de água e um tanque com 1400 litros de capacidade, montados 

em cima de uma carrinha, foram individualmente desenraizadas algumas plantas, com 

água a pressão reduzida. Depois de efectuada esta operação delicada, foi verificado o 

desenvolvimento do sistema radicular, aferidas as dimensões e massa de cada 

indivíduo (parte aérea e sistema radicular). Esta metodologia foi escolhida, por assim 

se conseguir observar também o desenvolvimento das raízes de menores dimensões.  

 

Gray e Sotir (1996) apresentam uma alternativa à anterior metodologia, que consiste 

na utilização de uma parede perfil, uma placa de acrílico, através da qual se faz a 

observação directa e medição do desenvolvimento das raízes. 

Os mesmos autores citam ainda uma outra metodologia que consiste em recolher 

amostras de solo com as raízes, de várias profundidades, medindo a biomassa de 

raízes por unidade de volume existente a cada profundidade. A biomassa das raízes 

por unidade de volume pode ser convertida para um equivalente relação área de 

raízes, se for conhecer o peso ou a densidade das raízes. 

 

Da experiência efectuada no Parque Nacional do Vesúvio, concluiu-se que nos 

primeiros meses de vida, a planta desenvolve mais o sistema radicular que a parte 
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aérea. Isto pode ser considerado uma adaptação à estação seca, tentando retirar o 

máximo proveito das chuvas do período “chuvoso”, prevenindo o longo período seco 

com o desenvolvimento de raízes até estratos mais profundos (Ndiaye, 1995 in 

Menegazzi e Aillaud, 2004). 

 

Verificou-se que os indivíduos que melhor se desenvolveram foram aqueles, que após 

a recolha no campo, foram armazenados a um temperatura de 1ºC durante um 

período máximo de quatro dias. Concluíram que a influencia do frio depende do estado 

em que a planta se encontra. Se a planta está em actividade, o frio provocará danos, 

que conduziram as plantas a um período de dormência. Caso a planta já esteja em 

estado de dormência, o frio “desperta-a”, passando a planta para um estado de pós-

dormência, uma fase anterior ao desabrochar das gemas de renovo.   

 

Verificou-se também que o Spartium junceum e o Fraxinus ornus aplicados no talude 

reforçam a ancoragem ao solo através dum desenvolvimento radicular mais amplo e 

mais resistentes na parte superior do talude (Chiattante et al., 2003 in Menegazzi e 

Aillaud, 2004).  

 

 

2.2.6 Razão raiz - fuste 
 

Existem algumas relações que se poderão utilizar para a escolha correcta das plantas 

a utilizar numa intervenção. O valor dessas relações encontra-se publicado por 

Florineth e Molon (2004), Schiechtl (1991) ou Gray e Sotir (1996). No entanto é 

necessário não esquecer que os valores expressos são para países da Europa 

Central, como a Áustria e Itália, e também Estados Unidos da América, podendo existir 

discordância de valores caso se queira aplicar a Portugal, por existirem diferentes 

características Bioclimáticas, Geológicas, Pedológicas, etc.  
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Tabela 2: Valores da Relação Volume de Raiz/Volume de Fuste para algumas espécies. 
Adaptado de Schiechtl (1991). 

 
 

Espécie 
Relação Volume de raiz / 

Volume de Fuste 

Arbustos  

Salix glabra 2,4 

Salix purpurea 1,5 

Salix alba 0,5 

Ligustrum vulgare 1,3 

Acer pseudoplatanus 1,1 

Rosa canina 0,9 

Cornus sanguinea 0,7 

Berberis vulgaris 0,6 

Populus nigra 0,4 

  

Herbáceas Pioneiras  

Rumex scutatus 5 

Silene vulgaris 3,7 

Festuca ovina 1,1 

Artemisia vulgaris 0,7 

 

 

Interpretando os valores presentes na anterior tabela, por exemplo o valor de 2,4 para 

o Salix glabra, significa que, para 1 unidade de volume de fuste (parte aérea), existe 

2,4 unidades de volume de raiz. 

 

Florineth e Molon (2004) expressam também uma relação, calculada através do peso 

(ou volume) da raiz e do respectivo fuste para cada espécie. Com esta relação 

pretende-se estimar a capacidade de crescimento da planta e também a sua 

capacidade de penetrar o terreno. Cada planta apresenta características individuais, 

variando com as condições locais e com a genética de cada indivíduo. 
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Segundo Schiechtl (1991), o conhecimento da relação entre o volume da raiz e da 

parte aérea permite estimar, apenas através da parte visível da planta, a capacidade 

que as raízes têm de se desenvolver. O mesmo autor afirma que esta relação varia de 

maneira insignificante com a altitude.  

 

  

2.2.7 Reforço do Solo Através de Fibras de Raízes 
 

Como anteriormente referido, as raízes de menor diâmetro, as Sinker Roots, são as 

que mais contribuem para a estabilização dos solos, pela sua capacidade de 

penetrarem os interstícios do solo. Esta capacidade permite-lhes, não apenas, retirar a 

humidade dos interstícios, reduzindo o conteúdo em água do solo, e 

consequentemente as forças destabilizantes sobre o terreno, como também aumentar 

a coesão do solo.  

A presença e interacção destas raízes com o solo, faz aumentar a resistência ao corte 

do solo. Tal é apenas possível através da transferência do stress de corte, que se 

desenvolve no próprio solo, para tensão resistente sobre as fibras de raízes, as sinker 

roots (Gray e Sotir, 1996), conferindo uma maior estabilidade.  
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Figura 6: Modelo da contribuição das raízes para o reforço da estabilidade do solo. Adaptado 
de Gray e Sotir (1996). 

 

Assim, quando ocorre uma quebra na estabilidade do solo, as fibras de raízes 

deformam-se, alongam-se, suportando as tensões e evitando que se originem 

deslizamentos. É muito importante conhecer o valor das tensões que cada espécie 

consegue suportar, pois assim se poderá efectuar uma análise mais rigorosa da 

estabilidade de um talude. Para tal é necessário avaliar essas tensões, por intermédio 

de ensaio de corte de solos apenas e de solos com raízes. O factor de reforço das 

raízes pode ser determinado em laboratório ou no local através de testes. Pode ser 

efectuado conjuntamente uma estimação da biomassa das raízes presentes no solo, 

de forma a calcular o aumento da força de corte (ou coesão das raízes) segundo a sua 

relação com a profundidade. 
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2.2.8 Escolha da vegetação 
 

Na selecção da vegetação para aplicar numa intervenção, deverá existir o cuidado da 

escolha recair sobre a vegetação autóctone, uma vez esta ser a mais bem adaptada 

às condições de cada local. Excepcionalmente, poderá ser utilizada vegetação não 

autóctone, caso esta contribua com uma maior eficácia. Nesse caso é necessário ter 

sempre em atenção que posteriormente sejam facilmente substituídas pela vegetação 

autóctone, sempre que possível, de forma natural. 

 

A selecção de vegetação deverá ser a mais heterogénea possível, evitando-se a 

formação de comunidades monoespecificas, que pouco contribuem para a dinâmica 

sucessional da vegetação. Assim, na selecção de vegetação a aplicar, deverão ser 

escolhidas plantas que promovam a alternância de espécies, que possuam aparatos 

radiculares fitonantes, com raízes superficiais e profundas, intensivas e extensivas, de 

modo que o terreno resulte permeado de raízes de modo homogéneo. 

 

Vegetação Herbácea 

 

Em condições normais, uma cobertura densa de vegetação herbácea confere uma boa 

protecção contra escorrências superficiais e erosão eólica (Gray e Sotir, 1996).  

Uma boa cobertura de herbáceas pode ser estabelecida tanto por sementeira, como 

por plantas com raízes desenvolvidas ou ainda tapetes de herbáceas.  

Na sementeira, as misturas de sementes deverão incluir tanto herbáceas de 

germinação rápida, como herbáceas anuais, de forma a fornecer protecção a curto 

prazo, mas também herbáceas perenes de crescimento lento, que necessitam de mais 

algum tempo para se estabelecerem, contribuindo com uma protecção a longo prazo.  

A mistura óptima depende do tipo de solo, do local, das condições climáticas e do 

objectivo que se pretende atingir. 
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Vegetação arbustiva 

 

Na escolha da vegetação arbustiva é importante ter em conta a cobertura que esta 

promove no solo, dimensão, tipo de fuste e as raízes que a planta desenvolve.  

Por exemplo, uma planta com um fuste denso e difuso como o Cytisus scoparius, 

reduz eficazmente a velocidade das gotas de chuva, minimizando a erosão superficial 

do solo. Por apresentar grande flexibilidade do fuste, dissipa facilmente a tensão 

produzida sobre as raízes, por acção do vento, responsável por desenraizamento de 

plantas. 

 

Vegetação Arbórea 

 

Em TEB, a utilização de vegetação arbórea é desaconselhada, pelo elevado contributo 

no aumento da carga sobre o talude. A carga, associada à rigidez dos fustes e a acção 

do vento e da chuva, pode causar sérios danos a um talude, podendo ocorrer queda e 

consequente desenraizamento, dando origem a novos fenómenos de erosão. 

 

 

2.2.9 Consequências da Remoção de Vegetação 
 

A remoção de vegetação torna os solos mais fracos e destabiliza os taludes. Estudos 

realizados por Bishop e Stevens (GRAY, 1996) verificaram um aumento significativo 

tanto na frequência de deslizamentos como no tamanho das áreas afectadas pelos 

deslizamentos após a remoção da vegetação. Eles concluíram que a destruição e o 

declínio gradual do sistema de raízes é a principal razão do aumento dos 

deslizamentos. 
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2.2.10 Considerações Finais 
 

A vegetação melhora a resistência de taludes, tanto à erosão superficial como à 

estabilização em massa de solos. A remoção de vegetação de um talude tende a 

acelerar ou aumentar instabilidade do talude. Por mecanismos hidromecânicos 

específicos pode ser identificada de que forma a vegetação afecta a estabilidade, 

podendo existir efeitos benéficos ou adversos. A vegetação lenhosa melhora a 

estabilidade de taludes, pelo aumento da resistência ao corte do solo, por reforço do 

solo pelas raízes. O reforço mais efectivo do solo é efectuado pela penetração das 

raízes através das camadas de solos, por fracturas ou fissuras em camadas mais 

profundas, estabilizadas. A presença de fibras de raízes, reforçam o solo, transferindo 

o stress de corte do solo, para tensão resistente nas raízes, aumentando assim a 

segurança contra deslizamentos de pequena profundidade.    

Contudo, a vegetação lenhosa pode também ter efeitos adversos sobre os taludes, 

como a sobrecarga, associada à acção do vento e à rigidez da própria vegetação. 

Outros efeitos adversos estão relacionados com a obstrução de vistas e impedimento 

de acesso. O desbaste das partes aéreas ajuda a criar vistas desobstruídas, reduzindo 

as partes altas das árvores e favorecendo o desempenho de todas as funções do 

sistema vivo de raízes.     

Estes efeitos adversos podem ser melhorados, sem que para isso seja necessário 

comprometer os efeitos benéficos da vegetação, pela selecção de espécies 

apropriadas, colocação adequada, desbastes e podas e correctas medidas de 

manutenção. A selecção de arbustos aumenta significativamente a estabilidade do 

solo, minimizando assim problemas associados com a sobrecarga e o 

desenraizamento.  

 

 

 

 30



 

3. ESTABILIZAÇÃO BIOFÍSICA DE SOLOS 

 

“As soluções mais correctas para muitos dos problemas causados à natureza e à 

paisagem assentam em geral no aproveitamento criterioso dos próprios fenómenos e 

elementos naturais, soluções que são por regra mais económicas e simples do que as 

soluções tecnicistas e artificiais, mas que suscitam ainda hoje uma forte dose de 

desdém aos paladinos das soluções “pesadas” – porque as outras dão menos nas 

vistas, porque ao darem realce às potencialidades naturais não deixam realçar quer o 

orgulho quer os lucros de projectistas, de vendedores de equipamentos, de produtores 

de cimento, estruturas, …” (Pessoal in Cabral, 2003) 

 

 

3.1 MÉTODOS E TÉCNICAS DE ESTABILIZAÇÃO BIOFÍSICA DO 
SOLO 
  

Métodos e Técnicas de Engenharia Biofísicas são intervenções ou procedimentos 

construtivos ou não, que conduzem a uma melhoria das condições do solo, contra o 

aumento do risco de erosão, criando assim condições para o desenvolvimento natural 

de vegetação, restituindo situações de equilíbrio natural a locais desprovido deste.   

 

O seu grau de complexidade varia conforme a intervenção a efectuar, podendo ser tão 

simples como uma sementeira, chegando a estruturas combinadas de Muros de 

Vegetação (cf. Cap. 4) e Grades de Vegetação. O grau de complexidade é 

determinado tanto pela complexidade da intervenção como pelas técnicas escolhidas. 
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3.1.1 Materiais utilizados em Técnicas de Engenharia Biofísica 
 

As intervenções com TEB distinguem-se das intervenções “tradicionais” em cimento, 

pela utilização de espécies vegetais vivas como material de construção. 

Na sua concepção são utilizados materiais vivos e materiais inertes. A sementeira de 

espécies vegetais é utilizada em todas as intervenções de renaturalização, graças à 

sua capacidade vegetativa. Em recuperação de taludes é muito utilizada, sendo 

auxiliada com outras técnicas de aplicação da vegetação, como o transplante de 

espécies arbustivas e arbóreas, em raiz nua ou em terra, e também por estacas vivas 

de espécies arbustivas e arbóreas. 

A utilização de materiais inertes, sem capacidade vegetativa, como madeira, pedra e 

pregos, é justificada pela estabilização que propiciam, facilitando o crescimento de 

espécies vegetais. 

 

 

3.1.2 Âmbito das intervenções e finalidade 
 

As TEB têm como principalmente finalidade, a defesa do solo, contudo apresentam 

uma ampla aplicabilidade, com diferentes funções, para diferentes soluções. São 

utilizadas como defesa técnico-funcional em consolidamento de taludes ou terreno em 

geral, facilitando a drenagem da água propensa de causar erosão. Com função 

ecológico-naturalistica, são utilizadas em recuperações de áreas naturais degradadas, 

fito-depuração e barreiras contra ruído. É também aplicada com função estético-

paisagistica, sendo utilizada em sistematizações ou renaturalizações de taludes de 

estradas ou caminhos-de-ferro e infra-estruturas em geral, realizando recuperação de 

áreas incultas e abandonadas. TEB em geral apresentam-se como uma tipologia 

alternativa à “tradicional” com custos muito competitivos (AIPIN, 2002). 
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No caso específico de utilização em taludes, as TEB a aplicar, deverão realizar 

controlo da erosão, de forma a criar um substrato estável para que se dê a 

recuperação de áreas onde possam ocorrer deslizamentos superficiais. Em casos de 

deslizamento mais complexos e mais profundos, as TEB poderão combinar-se entre 

si, de modo a melhorar a sua funcionalidade (cf. Cap. 4). 

 

O campo de aplicabilidade das TEB não se resume apenas a estabilização de taludes, 

sendo também utilizadas para estabilização de margens de linhas de água. Contudo 

nesta monografia, não se fará referência a estabilização de margens de linhas de 

água, por não se enquadrar no âmbito mais específico deste trabalho.  

 

 

3.1.3 Tipos de intervenções com Técnicas de Engenharia Biofísica  
 

Seguidamente são apresentadas sucintamente e a título de exemplo, diferentes TEB 

utilizadas para estabilização de taludes, agrupadas segundo o tipo de intervenção.  

 

Intervenção de sementeira e revestimento 

 

1. Sementeira - é uma das técnicas mais simples mas ao mesmo tempo muito 

importante pela sua presença em todas as TEB. Pode ser realizada de 

diversos modos segundo as características do terreno; Sementeira à mão, 

Hidrosementeira; 

 

2. Transplante de espécies e plantação de estacas vivas - quando as condições o 

permitem, é possível realizar o transplante de espécies arbóreas e arbustivas, 

sob a forma de plantas em estacas vivas ou mesmo enraizadas em vaso; 
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Figura 7: Plantas em vaso para transplantação (PNV, Sentieri 3, 2004.10.11). 

 

 

Intervenções estabilizantes 

 

1. Grade de Vegetação – utilizada para realizar a estabilização de taludes muito 

inclinados, com substrato compacto, consistindo na elaboração de uma 

estrutura reticular em madeira, que posteriormente será cheia com terra onde 

será inserida vegetação; 

 

 

Figura 8: Grade de Vegetação (PNV, Sentieri 3, 2004.04.11) 
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2. Viminata - que consiste na inserção de estacas de madeira que são 

entrelaçadas longitudinalmente com ramos de salgueiro; 

 

 

Figura 9: Viminata (PNV,Sentieri 3, 2004.11.04) 

 

3. Gradonata – consiste na realização de um pequeno degrau transversal ao 

talude, com inclinação mínima de 10% contra o talude, sob o qual vão ser 

colocado estacas vivas de plantas, sendo recoberto com a terra retirada para 

realizar o degrau; 

 

Figura 10: Gradonata. Retirado de AIPIN (2002) 
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Intervenções de suporte 

 

1. Muro de Vegetação – técnica utilizada para consolidamento de taludes, 

efectuada mediante a construção de uma estrutura em madeira, que vem cheia 

de terreno, onde são inseridas plantas e estacas vivas (cf. Cap.3.2); 

 

Figura 11: Muro de Vegetação (PNV, Sentieri Panorâmico 2004.11.07) 

 

2. Muro de Pedra Revestido – consiste na construção de uma muro em pedra, de 

forma a estabilizar um talude ou porção de terreno a monte; 

 

Figura 12: Muro de Pedra Revestido. Retirado de AIPIN (2002) 

  

Intervenções de correcção hidráulica 
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Em relação a defesa hidráulica e de regime hídrico, com disposição transversal 

utilizam-se pequenas Barragens de correcção torrencial e Soleiras em pedra e 

madeira, para protecção do caminho. 

 

 

Figura 13: Barragem de Correcção Torrencial (PNV, Sentieri 8, 2005.02.17) 

 
 

        

Figura 14: Soleiras para protecção de escorrência de água nos caminhos (PNV, Sentieri 3, 
2004.09.22) 
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É imprescindível conhecer previamente as características da vegetação e restantes 

materiais a utilizar na sua concepção, de forma a efectuar uma escolha, mais 

adaptada e mais viável da técnica, para o fim que se pretende atingir, em respeito com 

o paisagismo e com a natureza do contexto do local da intervenção, o que requer uma 

certa sensibilidade e conhecimentos. 

 

Na selecção da TEB a aplicar para uma determinada intervenção, deverá ser 

respeitado o Princípio do Nível Mínimo de Energia pelo que deve ser privilegiada a 

técnica mais simples, que garanta o alcance dos objectivos da intervenção. O 

sobredimensionamento de uma técnica ou a escolha de técnicas mais complexas, 

onde apenas seriam necessárias técnicas mais elementares é contrastante com este 

princípio fundamental de construção de técnicas de baixo impacto. Também, a escolha 

de uma técnica insuficiente para o objectivo pretendido, constitui um erro de projecto. 

 

 

3.1.4 Linhas guias para projectar Técnicas de Engenharia Biofísica 
 

As TEB são projectadas de forma a contribuir com suficiente reforço e estabilização, 

logo após a sua construção. Pode ser visto como um sistema pioneiro ou percursor, 

que fornece estabilidade suficiente para que ocorra o desenvolvimento de vegetação, 

desempenhando esta posteriormente, um papel estabilizante. 

 

Um esquema generalista para uma intervenção de estabilização de um talude com 

técnicas de EB e algumas considerações:  

1. Avaliação do risco erosivo; 

2. Avaliação dos aspectos ambientais, como a hidrologia, hidráulica, pedologia, 

geologia, vegetação, fauna e paisagem; 
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3. Exame contextual da vegetação presente e da sua função durante o ciclo 

estacional; 

4. Projectar a intervenção efectuando a sua descrição, com o cuidado de apontar 

os critérios adoptados para a escolha efectuada, especificando a metodologia 

de aplicação da técnica. É necessário efectuar o dimensionamento da técnica, 

bem como verificações de segurança; 

5. Avaliação do impacte sobre o ambiente e estimativa do tempo de duração da 

obra; 

6. Elaboração de um programa de monitorizações a efectuar posteriormente à 

finalização da obra.  

 

Em todo o caso, mesmo após a decisão da técnica a utilizar, é aconselhável verificar a 

hipótese zero, a da não intervenção, uma vez que poderá não ser imprescindível a sua 

realização. 

 

Em todas as situações, é necessário o cuidado de efectuar a verificação da 

compatibilidade ambiental das intervenções e a estimativa do seu desenvolvimento, a 

partir da realização da intervenção, especificando as soluções adoptadas para 

assegurar a estabilidade e funcionalidade da intervenção. 

  

3.1.5 Elaboração de Fichas Técnicas para Técnicas de Engenharia Biofísica 
 

A ficha técnica apresenta-se como uma forma sucinta de dar a conhecer uma 

determinada técnica, apresentando as suas características, qualidades e limitações, 

de forma perceptível. A sua consulta serve para auxiliar o processo de selecção de 

TEB, tornando-o mais rápido e eficaz. 

Pela reduzida existência bibliografia em Português acerca de fichas técnicas, surge a 

necessidade e o fazer, como meio de divulgação por terras Lusas. 
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  3.2 FICHA TÉCNICA - MURO DE VEGETAÇÃO 
  

             

Figura 15: Diferença da vegetação entre o período de dormência e o período de actividade 
vegetal num Muro de Vegetação localizado no Parque Nacional do Vesúvio (Sentieri 8 - “Il 

Trenino a Cremagliera”, Fevereiro 2005 e Maio 2005)  

 

3.2.1. Descrição da Intervenção 
 

Segundo Gray e Sotir (1996), Muro de Vegetação é uma estrutura de suporte formado 

pela união de um conjunto de elementos de madeira e preenchido com pedras e/ou 

solo e estacas vivas de vegetação, com o intuito de formar um muro de gravidade. 

 

3.2.2. Funcionalidade da Técnica e Eficiência Ecológica 
 

Técnica de sustentação por excelência, pode ser aplicada em taludes, escarpas, 

margens de caminhos, ribeiras e lagos, possuindo funções de suporte, estabiliza 

taludes de terra com o auxílio da vegetação, corrigindo e previne novos deslizamentos.  

Segundo Gray e Sotir (1996), esta estrutura tem capacidade de ser construída, com 

segurança, até uma altura máxima frontal de 9 metros, para diversos tipos de 

sobrecarga. 

Na sua construção é utilizada vegetação, tendo esta, uma dupla função: não só reduz 

o conteúdo em água do terreno por evapotranspiração, como contribui, com o 
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desenvolvimento do sistema radicular, para a estabilização e redução de erosão 

superficial. 

Com o tempo e de forma natural, a estrutura de madeira sobre degradação, sendo 

substituída a sua função, pela vegetação plenamente desenvolvida, sendo sucesso da 

técnica apenas um conjunto de raízes emaranhadas que sustentam um porção de 

terreno no talude, estabilizando-o. 

Se na construção do Muro de Vegetação forem utilizados troncos recém cortados com 

casca, aumenta a possibilidade de este enraizarem, aumentando assim a eficiência 

ecológica da técnica. 

 

3.2.3. Vantagens  
 

A técnica pode ser construída com comprimento ilimitado, sendo utilizada também em 

percursos irregulares. 

Pode ser adaptada conforme a situação singular de cada intervenção (design, 

dimensões e combinações com outras técnicas de Engenharia Biofísica). 

De consolidamento rápido, possui um breve tempo de construção, principiando as 

suas funções logo após a finalização da construção. 

Possui um baixo nível de manutenção. 

 

3.2.4. Desvantagens 
 

A madeira não tratada sofre uma rápida degradação com o tempo. Caso esta possua 

casca, a sua degradação será ainda mais acelerada, pela criação de nichos 

ecológicos para a microfauna do solo.  
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3.2.5. Materiais de Construção e Suas Características 

 

Para a construção do Muro de Vegetação é necessário utilizar uma série de diferentes 

materiais: terra, pedra, troncos em madeira, pregos e vegetação.  

Os troncos em madeira deverão ser descascados, com diâmetro variável entre 100 e 

120 milímetros.  

A união dos troncos deverá ser feita mediante encaixes, unidos entre si por pregos de 

aço de 80/225-250 milímetros (cavilha 9 ou 10 de secção quadrada) ou barras de aço 

de 16 milímetros. 

A terra, sempre que possível deverá ser do local da intervenção, retirada da 

escavação efectuada para implantação da técnica.  

As pedras deverão ter um diâmetro superior a 120 milímetros, de forma a 

permanecerem encerradas dentro da estrutura de madeira. 

A madeira e pregos, no seu conjunto, formam a estrutura da técnica. A terra e a pedra 

são utilizadas para realizar o enchimento da estrutura, conferindo-lhe estabilidade e 

criando substrato para o desenvolvimento vegetal. 

A vegetação utilizada é escolhida, de forma a melhor mitigar o risco de erosão e 

deslizamento, drenando a água existente no solo e aumentando a sua resistência ao 

corte, através do sistema radicular. Tem também a função de proteger o solo contra a 

erosão superficial, por intercepção da água das chuvas pelos fustes. Assim, a 

vegetação deverá ser sempre que possível autóctone, escolhida pela sua existência 

no local da intervenção, uma vez essa ser a mais bem adaptada ás condições locais. 

Deverá ser utilizada de diversas formas, para diversos fins. Assim pode ser aplicada 

vegetação em sementeira, em estaca viva e em plantas enraizadas (em raiz nua ou 

em torrão de terra).  

A sementeira é utilizada para fortalecer a germinação de herbáceas, aumentando o 

seu sucesso germinativo e conferindo maior protecção superficial ao solo contra a 

 42



 

erosão. É escolhida uma mistura de sementes, conforme os objectivos que se 

pretendem obter, as condições locais e as espécies herbáceas pré-existentes. 

São utilizadas plantas sob a forma de estacas vivas, sendo este o método de 

plantação com menor sucesso. Consiste no corte de porções de ramos de árvores ou 

arbustos e sua inserção directa no terreno (da técnica ou do talude). De baixo custo, 

apresenta a vantagem de ser fácil recolha e aplicação.   

Plantas enraizadas em raiz nua ou torrão de terra são as que carecem de maiores 

cuidados, pois primeiramente serão recolhidas e replicadas em viveiro, para 

posteriormente serem utilizadas em intervenções. A escolha das espécies a utilizar, é 

efectuada segundo as plantas existentes no local da intervenção e a sua recolha 

acontece, conforme a o carácter urgente da intervenção.  

A vegetação arbustiva confere uma boa estabilização dos solos, pelo seu sistema 

radicular e uma boa protecção superficial pelo seu fuste. A utilização de plantas em 

raiz nua ou em torrão de terra advém da urgência da intervenção e dos custos 

envolvidos, uma vez que uma planta em raiz nua, tem menor tempo de permanência 

em viveiro que uma planta em torrão de terra, apresentando-se consequentemente 

menor desenvolvimento, possuindo assim um custo inferior. 

As plantas em raiz nua deverão possuir um comprimento um pouco superior à largura 

do Muro de Vegetação. Estas deverão ser utilizadas no seu interior, sendo também 

necessárias plantas em raiz nua, bem como plantas em torrão de terra, para as partes 

exteriores do Muro de Vegetação. 

 

3.2.6. Método Construtivo 
 

O Muro de Vegetação obedece a um processo construtivo, onde se estabelecem as 

linhas orientadoras para a execução desta estrutura.  

Esta metodologia encontra-se dividida em 2 partes distintas, correspondendo cada 

uma delas a diferentes períodos de intervenção.  
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A seguinte metodologia é direccionada para taludes em escavação. 

  

a) Preparação da Intervenção 

 

 Na preparação da intervenção é necessário identificar os objectivos da 

intervenção, bem como as características edafo-climáticas do local, de forma a 

tornar a intervenção mais efectividade.  

A estrutura a implementar deverá estar de acordo com os requisitos locais, 

bem como as necessidades materiais, a mão-de-obra e custos inerentes à 

construção. 

 Pela singularidade de construção, é necessário fornecer formação ao pessoal 

que irá executar a obra, de modo a obter o resultado pretendido. 

 

b) Processo construtivo 

 

Preparação do Terreno 

 

Antes de se principiar a construção do Muros de Vegetação, é necessário 

preparar toda a área de intervenção, retirando vegetação, pedras e outros 

elementos, que prejudiquem os trabalhos de construção, bem como a 

construção de acessos, se necessário. 

 

Procedimentos 

 

Principia-se com a abertura de uma vala no talude, na qual será construído o 

Muro de Vegetação. De forma a criar uma base do assentamento sólida, é 

necessário efectuar uma compactação mecânica ao solo. Seguidamente 
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procede-se à construção do dreno na parte posterior da vala. O dreno é 

constituído por Geodreno (tubo em plástico perfurado) envolvido em pedra. 

 

Construção do Muro de Vegetação e seu enchimento 

 

Especificações 

 

A estrutura de madeira do Muro de Vegetação, deverá possuir uma inclinação 

global de 10%, contra o talude e de 30 a 40 % na parte frontal, de forma 

conferir maior estabilidade e diminuir a competição pela luz das espécies 

vegetais a inserir na parte frontal da estrutura. 

Na impossibilidade de encontrar troncos longitudinais com o comprimento do 

Muro de Vegetação pretendido, deverão ser efectuados encaixes ou uniões 

(consultar Cap. Pormenores Construtivos). 

  

Procedimento 

 

É colocada a primeira fiada longitudinal de troncos no solo, a uma distância 

variante entre 1 e 1,2 metros, entre si, conforme os requisitos do projecto. 

Em seguida procede-se à colocação da primeira fiada de troncos transversais, 

de forma a existir um ângulo recto entre estes e os precedentes. Deverá ser 

respeitar uma distância entre estes troncos também de 1 e 1,2 metros, 

conforme os requisitos do projecto. A sua colocação é efectuada mediante o 

processo de cravação na parte posterior, no talude, com auxílio de maço ou 

marreta ou qualquer outro processo mecânico. O processo de cravação não é 

efectuado, caso a situação da intervenção seja o aterro, apresentado a 

estrutura do Muro de vegetação um design diferente (consultar Cap. 

Pormenores Construtivos). 
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Depois de cravados no talude, procede-se à união dos troncos transversais aos 

longitudinais, mediante a utilização de pregos ou barras de aço.  

Logo após a união da primeira fiada de troncos transversais aos longitudinais, 

inicia-se o processo de enchimento faseado da estrutura, com terra, pedra ou 

ambos. Deverá ser efectuada uma compactação ligeira do enchimento sendo 

cada camada posteriormente regada com água de forma a facilitas o 

assentamento da terra aplicada. 

Seguidamente é repetido o processo de colocação dos troncos longitudinais e 

transversais e sua união. 

Após este procedimento, deverão ser colocadas as plantas em raiz nua, entre 

a primeira e a segunda fiada de troncos longitudinais. A vegetação deverá ser 

colocada paralelamente à camada de terra de enchimento e 

perpendicularmente ao talude. A parte inferior da planta, o sistema radicular, 

deverá estar em contacto com o talude não removido, na parte posterior do 

Muro de Vegetação e a parte superior, deverá atingir o exterior do Muro de 

Vegetação na parte frontal, entre as fiadas de troncos longitudinais, deixando 2 

a 3 gomos à luz do dia. 

Tanto o processo de construção da estrutura de madeira, como o seu 

enchimento, será repetido o número de vezes necessárias até se atingir o topo 

da estrutura projectada. É necessário manter a alternância ter em atenção. 

O enchimento final com terra deverá ser efectuado até um pouco acima da 

última fiada de troncos longitudinais, de forma a ser possível compensar o 

assentamento natural que o solo irá sofrer posteriormente com o tempo. 

A construção da técnica termina com a colocação de estacas vivas e da 

vegetação em raiz nua e em torrão, bem como a sementeira, tanto na parte 

frontal, com na parte superior do Muro de Vegetação. 
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3.2.7. Período de Intervenção 
 

O Muro de Vegetação não poderá ser efectuado em qualquer estação do ano, mas 

sim durante o período de repouso vegetativo, correspondente em Portugal ao Inverno. 

Neste período é quando existem as condições ideais para a mobilização do solo e 

para uma boa sistematização da vegetação. 

Segundo Schiechtl (1991), a vegetação deverá ser inseridas na estrutura em 

condições favoráveis, como clima húmido e ventos moderados, sendo necessário 

efectuar a recolha, transporte e colocação da vegetação na técnica com a maior 

brevidade possível, nunca excedendo os 4 dias, de forma a reduzir a “crise de 

transplante” sofrida habitualmente pela vegetação.  

 

 

3.2.8. Manutenção 
 

O Muro de vegetação é uma Técnica de Engenharia Biofísica caracterizada por um 

baixo nível de manutenção. Contudo o seu acompanhamento é essencial. Este 

acompanhamento deverá ser efectuado sob a forma de monitorizações. Durante o 

primeiro ano, logo após a sua construção, deverão ser bastante frequentes, pois é 

esse o período mais crítico de toda a estrutura, durante o qual é susceptível ocorrer 

fenómenos de degradação que poderão prejudicar a sua estabilidade, pois a 

vegetação não se encontra plenamente desenvolvida e cumprindo as suas funções.  

No segundo ano, as monitorizações poderão ser menos frequentes e a partir daí 

apenas anualmente ou quando se verifica algum fenómeno anormal como chuvada 

forte ou ausência de chuva, deslizamentos próximos do local da intervenção, tremores 

de terra, etc. 
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Nas monitorizações deverá ser observado o estado e a reacção da estrutura de 

madeira, erosões localizadas e o desenvolvimento da vegetação, de forma a poder dar 

uma resposta rápida, caso ocorra alguma alteração na técnica ou na área envolvente. 

Caso se verifiquem alterações na técnica, como por exemplo, o insucesso da 

vegetação, independentemente da altura do ano, estas deverão ser corrigidas com a 

maior brevidade possível, podendo ser efectuado simplesmente uma nova sementeira 

ou até mesmo inseridas novas estacas vivas e plantas em raiz nua. 

Nos locais onde se verifica um crescimento acelerado de elementos vegetais, é 

necessário proceder ao seu controlo, através de corte ou desbaste destes indivíduos, 

de forma a não causarem alterações na forma e na estabilidade da estrutura global. 

 

 

3.2.9. Pormenores Construtivos 
 

Muro de Vegetação 

 

Figura 16: Alçado Frontal do Muro de Vegetação com encaixes justapostos lateralmente. 

 

Em diferentes situações de mobilizações do solo, aterro ou escavação, o design do 

Muro de Vegetação é distinto, de forma a conferir maior estabilidade.  
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Em situações de escavação, os troncos transversais do Muro de Vegetação 

apresentam-se apicados, de forma a facilitar a sua cravação no talude situado 

posteriormente, conferindo assim maior estabilidade e solidez a toda a estrutura.   

 

 

Figura 17: Alçado Superior do Muro de Vegetação em escavação. 

 

 

Figura 18: Alçado Lateral do Muro de Vegetação em escavação. 

 

Em situações de aterro, os troncos já não se apresentam apicados, mas cortados 

transversalmente. Desta forma, as tensões produzidas no solo aquando do seu 
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assentamento, não são transferidas para a estrutura do Muro de Vegetação, não 

suscitando assim alterações da mesma.  

 

Figura 19: Alçado Superior do Muro de Vegetação em aterro. 

 

 

Figura 20: Alçado Lateral do Muro de Vegetação em aterro. 
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Pela utilização de encaixes justapostos lateralmente, em todos os alçados é utilizado 

uma dupla coloração para os troncos. Assim os que se apresentam frontalmente 

possuem uma cor mais clara, contrapondo com a cor escura, para os que se 

encontram justapostos posteriormente aos primeiros.  

 

Encaixes 

 

Para o Muro de Vegetação é proposta a utilização de encaixes justapostos 

lateralmente. Este encaixe apresenta a vantagem de os troncos não necessitarem de 

ser trabalhados, podendo ser utilizados troncos com comprimentos mais reduzidos.  

 

 

Figura 21: Alçado superior de encaixes justapostos lateralmente. 

 
Em alternativa, poderão realizar-se encaixes em Bisel, em que é necessário efectuar 

apenas um corte na diagonal no tronco de madeira ou encaixes em “S”, mais 

complexo e para o qual é necessário um maior dispêndio de tempo e energia.   

                     

Figura 22: Encaixe em “S” e encaixe em Bisel  
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A união entre os troncos que compõem o encaixe é efectuada por intermédio de 

pregos ou de barras de aço, atravessando o encaixe, penetrando nos dois troncos que 

se encontram inferiormente.  

 

 

3.2.10. Dimensionamento e Estabilidade 
 

O Muro de Vegetação resiste às forças externas do solo por intermédio do seu peso, 

auxiliado pela inclinação com que é colocado ou não sobre o talude. Uma estrutura 

colocada com alguma inclinação sobre o talude (90º-α ), aumenta significativamente a 

estabilidade do mesmo.  

Para assegurar a estabilidade global, tanto da estrutura como do talude, é necessário 

realizar um conjunto de verificações de segurança, com em relação à rotação, em 

relação ao deslizamento de base e em relação à capacidade de suporte da própria 

estrutura. Assim, para o cálculo a estabilidade do Muro de Vegetação é necessário 

determinar as dimensões e o peso da estrutura (P), bem como as forças laterais do 

solo que actuam sobre a estrutura (I). 

O dimensionamento da estrutura deverá ser efectuado, mediante o auxílio de uma 

folha cálculo, estimando valores, conforme a estabilidade que se pretende obter. 
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Quantificação de Acções 

 

 

Figura 23: Esquema de forças sobre o Muro de Vegetação sem rotação da estrutura 

 

 

 

 

 

Figura 24: Esquema de forças sobre o Muro de Vegetação com rotação da estrutura 
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Impulso Activo Iu: 
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−ϕ Ângulo de atrito interno 
−δ Ângulo de atrito entre o terreno e a superfície do suporte 
−β Ângulo que forma o terrapleno com a horizontal 
−α Ângulo de paramento interior da parede com a horizontal 

 
Com o auxílio da fórmula de Coulomb, a Impulsão Total é dada pela fórmula: 
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Formulário retirado de FARINHA (2005) 

 

3.2.11. Análise de Custos  
 

A Análise de custos para o Muro de Vegetação é efectuada, tomando como exemplo, 

uma estrutura com 0,7 metros de altura, 2 metros de largura e um comprimento global 

de 2 metros. Esta estrutura ocupa um volume de 2,8 m3.  
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É considerado que, para efectuar a intervenção, é escavada uma vala no talude, onde 

será inserida a técnica.  

Na seguinte análise, apenas entra para o seu cálculo, a madeira, os pregos e a terra 

vegetal. A utilização de terra vegetal faz-se como favorecimento do solo, sendo 

utilizada em mistura com o solo local.  

De fora desta análise fica a preparação do terreno, a de mobilização de terras, a 

vegetação, os materiais necessários e a mão-de-obra, pois estes são variáveis 

conforme o local de intervenção e as entidades envolvidas. 

 

Tabela 3: Análise parcial de custos para uma secção de 2 metros de comprimento de Muro de 
Vegetação. Valores cedidos pelo Parque Florestal de Monsanto, Lisboa(2005). 

Materiais Unidades Quantidade Custo/unidade (€) Custos totais  (€)  

Terra Vegetal m3 1 20 20  

Pregos  

Cavilha 9 ou 10 
Kg 5,2 1,4 7,28 

 

Troncos tratados com 

L=200mm e Ø=10 - 

12mm 

__ 27 6 162 

 

      

   Total 189,28 Euros

 

3.2.12. Exemplos de Utilização  
 

 

Figura 25: Muro de Vegetação próximo da povoação de Terzigno (Nápoles, Itália) 
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Figura 26: Muro Duplo de Vegetação (Sentieri 3, PNV, Nápoles, Itália) 

 

 

 

          

Figura 27: Muro Duplo de Vegetação (Sentieri 3, PNV, Nápoles, Itália) 
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Figura 28: Técnica combinada de Muro de Vegetação e Grade de Vegetação (Sentieri 8, PNV, 
Nápoles, Itália) 

 

 

 

 

Figura 29: Técnica combinada de Muros de Vegetação e Grades de Vegetação (Sentieri 3, 
PNV, Nápoles, Itália) 
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4. MONITORIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE ENGENHARIA 

BIOFÍSICA 

 

4.1 Importância da realização de monitorizações 
 

As monitorizações de TEB consistem na análise do comportamento dos diferentes 

materiais que as constituem, de forma a compreender as modificações ocorridas ao 

longo do tempo.  

Estas análises são de extrema importância para as intervenções com TEB e para as 

TEB em si. Por intermédio das mesmas é possível compreender a sua adaptação aos 

requisitos locais, analisando a adaptabilidade das mesmas.   

 

As monitorizações funcionam também como forma de identificar manutenções 

necessárias, para assim prevenir que pequenos distúrbios se tornem mais avultados. 

 

A realização de fichas de monitorização para cada técnica é essencial. Esta deverá 

conter todo o seu historial, desde métodos de construção, materiais utilizados, 

dimensões, custos e manutenções anteriormente efectuadas. Da análise do seu 

historial, é possível corrigir dificuldades e erros detectados, de forma a melhor 

projectar futuras intervenções.  
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4.2 Monitorização de Técnicas de Engenharia Biofísica no Parque 
Nacional do Vesúvio 
 

4.2.1 Introdução 
 
Com a finalidade de realizar este Trabalho de Fim de Curso, foi proposto a um estágio 

no Parque Nacional do Vesúvio (PNV) em Nápoles (Itália), no âmbito do programa de 

mobilidade Leonardo Da Vinci, para efectuar um primeiro contacto com técnicas de 

Engenharia Biofísica (planeamento, construção e monitorização).  

Tal realizou-se entre 20 de Setembro de 2004 e 28 de Fevereiro de 2005, sob a 

orientação de Carlo Bifulco, director do Parco Nazionale del Vesúvio e mais 

directamente pelo engenheiro Gino Menegazzi. 

 

Engenharia Biofísica e o Parque Nacional do Vesúvio 

 

A primeira obra de Engenharia Biofísica na área do PNV data de 1906, tratando-se de 

uma experiência com duração de 7 anos. Após a constatação do êxito das 

intervenções efectuadas, é publicado em decreto ministerial de 20 de Agosto de 1912, 

as “Normas para a preparação de projectos de trabalhos de sistematização Hidráulico-

Florestal em áreas de montanha”, donde se evidência que “… é de utilizar: material 

rústico do local, pedra, madeira procurando a força da vegetação e materiais vivos 

para o consolidamento de terrenos, recorrendo também a obras mistas de madeira e 

pedra. Nos desabamentos é de evitar a construção de muros, adoptando em seu 

lugar, pequenas paliçadas, “Graticciate” ou “Fascinate” de baixa altura, cobertura 

superficial do solo e sementeira e plantação de árvores…” (Bifulco, 2001) 

 

Desde então muito se tem feito. Pelo aparecimento de uma densa área de 

urbanização associada ao abandono de vastas áreas de montanha e de colinas, com 

consequente diminuição da manutenção de intervenções destinadas à defesa do solo 
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e o relativo aumento da possibilidade de fenómenos de degradação, é oficialmente 

criado em 5 de Junho de 1995 o PNV.  

Após a sua criação foi iniciada a abertura de uma rede de caminhos pelo Parque, os 

Sentieri, para atrair visitantes, fonte de receitas do Parque e auxilio ao 

desenvolvimento local, e garantir um maior controlo do território e uma intervenção 

mais efectiva em caso de incêndio e sua redução.  

Em 1997 o PNV deparou-se com um problema de gestão: coordenar 187 pessoas, 

que habitam nos diferentes Municípios que se encontram em volta do Parque, com 

experiências profissionais díspares, de forma a levar a bom rumo o projecto da criação 

do PNV. É assim criada a Cooperativa Vesúvio, sendo os próprios trabalhadores parte 

integrante da sua direcção. Fazem parte desta, desde secretárias, a trabalhadores de 

campo, os motoristas passando pelos funcionários dos postos de informação do 

Parque, etc., reforçando-se assim a vertente sócio-económica do Parque. 

 

O período de 1997-2000 foi extremamente produtivo no Parque, tendo sido criados os 

8 percursos e efectuadas diversas sistematizações de forma a tornar possível a 

viabilidade e segurança de utilização por pessoas dos percursos, representando um 

notável património de experiência para a sistematização de áreas instáveis, no âmbito 

montanhoso mediterrânico. 

 

Por decreto do Presidente da Junta Regional de Nápoles, nº 574 de 22 Julho 2002, 

surge um regulamento legislado para actuação em intervenções de Ingegneria 

Naturalistica, Engenharia Biofísica em Portugal, para toda a região Campania, 

intervindo segundo critérios de compatibilidade ambiental, dando preferência, sempre 

que possível, a técnicas de Engenharia Biofísica, surgindo também uma nota de 

imprensa com o título "le piante diventano materiale da costruzione".  
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Entre o período de 1997 - 2001 foram construídas, em todo o Parque, 584 m3 de Muro 

de Vegetação Vivas de dupla Parede, 845 m3 de Muro de Vegetação Vivas de Parede 

Singular, 375 m2 de Grade Viva, 1433 m de Viminata, 180 m3 de Briglia em madeira e 

pedra, 2728 m2 de Muro a Seco em pedra vulcânica e 5400 m2 de sementeira e 

cobertura superficial do solo. 

À altura da chegada ao Parque não se encontrava em projecto ou em execução 

nenhuma técnica, tendo apenas sido possível efectuar a monitorização de técnicas 

existentes.  

Em 2001 foi criada uma técnica combinada de Muro de Vegetação duplas Vesúvio e 

Grades Vesúvio, no Sentieri 3, a qual foi proposta para monitorização, seguidamente 

apresentada.  

 

4.2.2 Objectivos 
 
Monitorização e avaliação do comportamento de uma técnica de Engenharia Biofísica 

combinada, de um Muro de Vegetação em Pedra Vesúvio, três Muros de Vegetação 

Vesúvio e duas Grades de Vegetação Vesúvio, localizadas no PNV, no Sentieri nº3: “Il 

Monte Somma”.  

Este trabalho apenas se debruça sobre o estudo de Muros de Vegetação Vesúvio, 

ficando este mais completo com o estudo das Grades de Vegetação Vesúvio, o qual 

poderá ser consultado no Trabalho de Fim de Curso de Pedro Martinho (2004/2005). 

 

4.2.3 Metodologia de Inventariação 
 

Por ausência de uma metodologia de monitorização no Parque, foi-nos proposto a 

elaboração de uma metodologia e sua aplicação, tendo sido efectuado um relatório  
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final, para conclusão do estágio de forma a fornecer um contributo essencial para o 

estudo e melhoramento tanto desta ciência e como para futuras intervenções no 

Parque Nacional do Vesúvio.  

 

Esta metodologia baseia-se na análise das condições biofísicas locais, das dimensões 

e do estado de degradação dos diferentes materiais que constituem as técnicas. Para 

tal, foram realizadas excursões ao local de forma a analisar os parâmetros 

necessários para a monitorização destas técnicas de Engenharia Biofísica. 

 

Material necessário 

 

- Fita métrica 

- Inclinómetro 

- Máquina fotográfica 

- Papel e Lápis 

 

Primeiramente dever-se-á observar e caracterizar a técnica em estudo, bem como a 

área envolvente para identificar os fenómenos biofísicos actuantes sobre a técnica, 

para assim melhor compreender a resposta da técnica.   

 

A seguinte metodologia encontra-se dividida em duas partes: Análise da Estrutura 

Morta e Análise da Estrutura Viva, de forma a facilitar a compreensão global do 

comportamento da técnica e individualizar o comportamento de cada elemento que a 

compõe.  
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Análise da Estrutura Morta 

 

Por Estrutura Morta entende-se todos os elementos que após a sua aplicação no local 

não possuam a capacidade de sofrer uma transformação positiva, isto é, capacidade 

de dar origem a indivíduos semelhantes a si próprios, como sucede no caso das 

plantas e dos animais, podendo apenas transformar-se em subprodutos de 

degradação daquilo que inicialmente foram.  

Dentro deste grupo podemos considerar a estrutura de madeira da técnica, com os 

seus encaixes ou uniões e os pregos. 

 

De forma a analisar o grau de alteração destes elementos, serão efectuadas medições 

de toda a parte exterior da estrutura, bem como avaliada a sua inclinação. Deverão ser 

localizados e medição dos encaixes ou uniões utilizados entre troncos, com auxilio de 

uma fita métrica e registos fotográfico e/ou desenhado. 

 

Por fim, deverá ser verificado o estado de deterioração da madeira, dos encaixes e 

dos pregos utilizados. 

 

 

Análise da Estrutura Viva 

 

A Análise da Estrutura Viva é efectuada, analisando os estratos (arbóreo, arbustivo e 

herbáceo) individualmente e em conjunto, bem como condições exteriores à 

vegetação utilizada na construção da técnica. 
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Estrato arbóreo 

 

A análise do estrato arbóreo, é efectuado apenas através de observação dos 

elementos plantados, verificando o sucesso ou não sucesso do seu desenvolvimento, 

bem como o contributo ou alteração provocado nos Muros de Vegetação em que 

foram utilizadas. 

 

 

Estrato arbustivo 

 

A análise do estrato arbustivo é efectuada, considerando para cada técnica uma 

divisão em faixas, correspondendo a faixa A, à faixa basal. 

 

       

Figura 30: Localização das faixas para o estudo da vegetação na Muro de Vegetação  

 
 
É realizado o levantamento das espécies arbustivas existentes, bem como o seu 

número e o grau de cobertura que estas executam sobre a técnica em que foram 

aplicadas. 

 

 

Estrato herbáceo 
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Deverá ser verificada a percentagem de cobertura de herbáceas, sendo também 

efectuado o levantamento dos locais onde ocorre erosão localizada, através de registo 

fotográfico e de esboços para facilitar a localização na técnica. 

 

4.2.4 Resultados Obtidos 
 
Descrição das técnicas a monitorizar 

 

Foi realizada a monitorização de uma técnica combinada de um Muro de Vegetação 

em Pedra Vesúvio (MVPV), três Muros de Vegetação Vesúvio (MVV) e Duas Grades 

de Vegetação Duplas Vesúvio (GV), respectivamente 

MVPV+MVV+GV+MVV+GV+MVV, correspondendo a um comprimento total sobre o 

talude de aproximadamente 22 metros, construída em 2001, no Parque Nacional do 

Vesúvio (Nápoles, Itália).  

 

    

Figura 31: Aspecto global da técnica combinada a monitorizar (PNV 2004.11.03 e 2005.02.03) 
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A técnica monitorizada localiza-se no sentieri 3 “Il Monte Somma” , com origem na 

estrada Provincial Ercolano-Vesúvio até St. Maria a Castello, a aproximadamente 2 km 

do inicio do percurso, do lado esquerdo do percurso, a uma altitude aproximada de 

800 metros. 

 

Figura 32 Localização da técnica combinada no PNV. (Bifulco, 2001) 

 

A técnica está aplicada sobre um talude constituído por material piroclástico com uma 

inclinação entre 45 e 55º, com uma exposição Nordeste (NE), que lhe confere um grau 

de humidade acentuado. A técnica ocupa globalmente uma área de 275 m2. 

 

 

Muro de Vegetação Vesúvio 

 

Este Muro de Vegetação é adaptado ás condições existente no Parque Nacional do 

Vesúvio. Consiste na adição de tirantes, troncos em madeira colocados 
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posteriormente na vertical, unidos aos troncos longitudinais, de forma a contribuírem 

aumentado o poder de tracção de toda a técnica. 

Tal foi necessário desenvolver devido à baixa coesão dos solos vulcânicos do Monte 

Somma e do Monte Vesúvio.   

 

 

Figura 33: Muro de Vegetação Vesúvio por Gino Menegazzi  

 

 

Caracterização da área envolvente 

 

A área em que se localiza a técnica apresenta declives acentuados, com inclinação 

variante entre 45 e 55º. Encontra-se implementada num vale de escorrência, 

relativamente fechado em que em alguns locais a entrada directa de radiação solar 

apenas se dá durante um curto período de tempo, ao dia. 

Tendo como referência a estação meteorológica do Observatório Vesuviano, 

localizada a 612 m de altitude, o clima é do tipo Mediterrânico sub-húmido com uma 

precipitação anual próxima dos 1000 mm e uma temperatura média anual de 13ºC. A 
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aridez estival é moderada em Junho, e substancialmente limitante nos meses de Julho 

e Agosto.  

 

 

Figura 34: Diagrama Termopluviométrico da estação meteorológica do Observatório Vesuviano 
(612 m de altitude) para o período de 1961/1970. As riscas obliquas correspondem ao período 

em que a temperatura mínima é inferior a 0ºC. Adaptado de Bifulco (2001) 

 

A área é também caracterizada por um stress de frio invernal muito limitante, 

apresentando uma amplitude térmica anual de 15ºC (Cornelini e Menegazzi in Bifulco, 

2001)  

 

 

Vegetação 

 

A área envolvente à técnica é caracterizada por um bosque misto de Castanea sativa 

com outras espécies arbóreas como Tilia platyphyllus, Fraxinus ornus, Quercus ilex, 

Alnus cordata e Robinia pseudoacacia, e espécies arbustivas como Hedera helix, 

Corylus avellana, Coronilla emeros, entre outras. 
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Figura 35: Aspecto geral da técnica combinada a partir da base da mesma (PNV 2004.11.03) 

 

A área supra da técnica é aberta, sem cobertura arbórea superior, propiciando assim 

acção de agentes meteorológicos como a chuva e a neve.  

 

No topo da técnica, por cima da Muro de Vegetação 4 encontra-se o caminho do 

Sentieri 3, apto para a circulação de pessoas e veículos, nomeadamente para 

manutenção do Parque. 

 

 

 

Figura 36: Sentieri 3 no topo da técnica (PNV 2004.10.21) 
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Avaliação da Técnica 

 

Neste capítulo, como anteriormente referido, faz-se apenas alusão ao Muro de 

Vegetação em Pedra Vesúvio e aos três Muros de Vegetação Vesúvio. Contudo em 

alguns aspectos é necessário comentar também as Grades de Vegetação Vesúvio, 

uma vez que se trata de uma técnica combinada, não se podendo assim separar 

totalmente as técnicas umas das outras.   

 

Estrutura morta  

 

Para avaliar o grau de alteração da estrutura morta da técnica foi tido em consideração 

o estado de conservação dos troncos, os encaixes e dos pregos utilizados.  

  

Dimensões 

 

É considerado apenas a dimensão global de cada técnica, uma vez que os elementos 

individuais de madeira, que constituem cada técnica não sofreram qualquer alteração 

com o tempo, não sendo por isso necessário realizar esse aspecto da monitorização.  
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Figura 37: Esquema de medidas da técnica combinada a monitorizar 

 

 

Primeiro Muro de Vegetação – Muro de Vegetação em Pedra Vesúvio  

 

Este Muro de Vegetação difere dos seguintes pelo material utilizado para o seu 

enchimento, em que é utilizado quase exclusivamente pedra, de forma a conferir uma 

maior capacidade de sustentação, pois é esta a técnica que se encontra na base de 

toda a técnica combinada e a que irá suportar o peso de todas. 

O topo desta Muro de Vegetação foi preenchido com pedra e plantado com árvores. 
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Figura 38: Exemplo esquemático do primeiro Muro de Vegetação – Muro de Vegetação em 
Pedra Vesúvio 

 

 

Figura 39: Fotografia exemplificativa do primeiro Muro de Vegetação (PNV 2004.10.11) 

 

 

Segundo Muro de Vegetação – Muro de Vegetação Vesúvio  

 

Este Muros de Vegetação encontra-se aplicado sobre o primeiro Muro de Vegetação, 

um pouco mais recuada.  

Como na sua construção foi utilizada uma mistura de terra e pedra, já é possível 

observar um maior número de espécies vegetais em desenvolvimento. 

O topo deste Muro de Vegetação é preenchido com pedra e terra. 
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Figura 40: Exemplo esquemático do segundo Muro de Vegetação – Muro de Vegetação 
Vesúvio 

 

 

 

 

Figura 41: Fotografia exemplificativa da localização do segundo Muro de Vegetação 
relativamente ao primeiro (PNV 2004.10.11) 

 

 

Terceiro Muro de Vegetação – Muro de Vegetação Vesúvio  

 

Este Muro de Vegetação encontra-se entre a primeira e a segunda Grade de 

Vegetação dupla Vesúvio. 

O Topo deste Muro de Vegetação é preenchido apenas com terra. 
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Figura 42: Exemplo esquemático do terceiro Muro de Vegetação – Muro de Vegetação Vesúvio 

 

 

 

Figura 43: Fotografia exemplificativa da localização do terceiro Muro de Vegetação 
relativamente à Grade de Vegetação que a antecede e que a precede (PNV 2004.10.11) 

 

 

Quarto Muro de Vegetação – Muro de Vegetação Vesúvio  

 

Este Muro de Vegetação encontra-se no topo da técnica combinada. 

O topo deste Muro de Vegetação é preenchido com terra, compactada de forma a 

permitir a passagem de veículos e pessoas. 
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Figura 44: Exemplo esquemático do quarto Muro de Vegetação – Muro de Vegetação Vesúvio. 

 

 

Figura 45: Fotografia alusiva à combinação da última Grade de Vegetação com o último Muro 
de Vegetação Vesúvio, observando-se o parapeito do caminho superiormente (PNV 

2004.10.11). 

 

Estado de degradação dos troncos  

 

Após 4 anos de implementação da técnica, todos os troncos apresentam-se em bom 

estado de conservação, sem sinais de apodrecimento, desenvolvimento de fungos ou 

fissuras. 
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Encaixes  

 

 

 

   

 

Figura 46: Exemplo de encaixes utilizados em Muros de Vegetação (PNV 2004.10.21). 
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Todos os encaixes apresentam-se em boas condições e desempenhando 

correctamente a sua função. 

 

Pregos  

        

Figura 47: Exemplo de pregos no Muro de Vegetação. Verificação de ocorrência de oxidação 
natural (PNV 2004.10.21). 

 
 
Verifica-se a ocorrência de oxidação nestes elementos, sem que assim deixem de 

cumprir a sua função.  

 

 

Estrutura viva 

 

Estrato arbóreo 

 

Geralmente, a vegetação que se utiliza nos Muros de Vegetação são do estrato 

arbustivo e herbáceo. Por características inerentes às próprias árvores, não costumam 

ser utilizados, por possuírem fustes demasiado rígidos e pelas suas raízes não 

contribuírem directamente para a estabilização de terras. Neste caso em concreto foi 

utilizado Fraxinus ornus, Acer campestre e Alnus cordata no topo do Muro de 

Vegetação em Pedra Vesúvio.   
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Estrato arbustivo 

 

Após realização da análise do estrato arbustivo da vegetação, foram identificadas as 

espécies vegetais utilizadas, bem como o número de cada indivíduo utilizado. Na 

técnica foram utilizadas as seguintes espécies vegetais: Rosa canina, Sorbus 

aucuparia, Acer campestre, Quercus pubescens, Corylus avellana, Alnus cordata, 

Crataegus monogyna, Salix vitelina, Rubus ulmifolius, Hedera helix, Cytisus scoparius, 

Spartium junceum, Colutea arborescens, Robinia pseudacacia. 

 

A ocupação arbustiva da técnica por faixas encontra-se resumida na tabela seguinte. 
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Tabela 4: Quadro resumo das espécies aplicadas em cada Muro de Vegetação por faixas 

 

 Muro de Vegetação 1 Muro de Vegetação 2 Muro de Vegetação 3 Muro de Vegetação 4
Total 

Faixas A B C D E F A B C D E F A B C D E A B C D E  

 Hedera helix       1           3 1 2               1     8 

Acer campestre                5 1 6                  12 

Alnus cordata                 2   1 9   1 2 7 6           28 

Corylus avellana       2 5       3 10 11 15   6 11 8 5           76 

Crataegus monogyna      2 1 3     10 18 14 6   10 13 10           87 

Cytisus scoparius                             6 3 4   1 15 9 5 43 

Quercus pubescens       1             2       3 5             11 

Rosa canina       2   1     1 1 8 5     2 4 2           26 

Rubus ulmifolius     1             1   1     3   2           8 

Salix vitelina                       17   12 7 6 13   50 4     109 

Sorbus aucuparia         1 3   1 1     1                     7 

Spartium junceum                             2 6 5     9 31 24 77 
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Grau de Cobertura 

 

Na observação da vegetação arbustiva foi também analisado o grau de cobertura que a 

vegetação arbustiva propicia na técnica. O resultado dessa observação encontra-se 

resumido na tabela 5. 

 

Tabela 5: Quadro resumo do Grau de Cobertura global das espécies vegetais em cada Muro de 
Vegetação  

 

Técnica Grau de Cobertura (%) 

Muro de Vegetação 4 70 

Muro de Vegetação 3 40 

Muro de Vegetação 2 50 

Muro de Vegetação 1 5 

 

 

Estrato herbáceo 

 

De forma a propiciar uma protecção mais efectiva ao solo, foi também efectuada uma 

sementeira de herbáceas, aquando da finalização da obra. Se a intervenção tivesse sido 

efectuada no período adequado, seria dispensável a realização da sementeira, mas como 

o período escolhido para a realização da obra, por força maior, foi o final do Verão, 

período desfavorável, optou-se por realizar este reforço. 

Contudo na zona inferior dos troncos transversais da Muro de Vegetação a sementeira 

não consegue vencer. 
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4.2.5 Discussão de Resultados 
 
 
Descrição da técnica monitorizada 

 

A técnica monitorizada é chamada técnica combinada, isto é, a união de diversas técnicas 

isoladas para originar uma técnica mais adaptada às condições requeridas pela 

intervenção a efectuar, em que, neste caso, se utiliza uma combinação de Muro de 

Vegetação em Pedra Vesúvio, cujo preenchimento interno é efectuado essencialmente 

com pedra, de forma a aumentar a estabilidade da estrutura, pelo aumento de carga. Pela 

falta de substrato, faz-se um menor uso de vegetação, que nos restantes Muros de 

Vegetação Vesúvio. Neste Muro de Vegetação, a utilização de vegetação, tem como 

finalidade o incremento da resistência e estabilidade global da estrutura através do 

enraizamento do aparato radicular e a agregação do solo.   

As diferentes técnicas são efectuadas de forma a cada uma desempenhe uma função 

diferente, contribuindo globalmente para a estabilização efectiva do talude.  

Na técnica monitorizada, a função primordial dos Muros de Vegetação é de sustentação, 

enquanto que as Grades de Vegetação têm uma função essencialmente de estabilização.  

 

A base da técnica localiza-se num vale de escorrência torrencialmente onde, em períodos 

de grandes chuvadas se poderá verificar a passagem de água. A utilização no primeiro 

Muro de Vegetação de enchimento em pedra advém da situação anteriormente descrita, 

utilizando-a como forma de aumentar a estabilidade e permitir a passagem de água sem 

provocar fenómenos de erosão que mais tarde poderiam comprometer a técnica e 

consequente todo o talude, caso esta fosse cheia com terra.  
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Uma outra solução poderá ser a construção de uma base de sustentação em pedra, sobre 

a qual se irá então colocar um Muro de Vegetação. Esta solução foi utilizada noutra 

técnicas no mesmo sentieri, apresentando-se plenamente estabilizadas na actualidade. 

O Muro de Vegetação a construir sobre este muro em pedra já aceitaria um enchimento 

com terra, pois a água torrencial já não actuaria directamente sobre a técnica, mas sobre 

o muro em pedra.  

 

A utilização apenas de pedra no enchimento da técnica, como anteriormente referido, tem 

também em vista a estabilização global, isto é, quando a estrutura em madeira se 

degradar, já toda a técnica acima deste Muro de Vegetação se encontrará estabilizada 

pelas raízes das plantas utilizadas, perdendo assim a madeira do primeiro Muro de 

Vegetação a sua função, transferindo-a unicamente para a pedra que se encontra no seu 

interior e para as raízes da vegetação que se desenvolveu e que as agregam. 

 

Segundo Gray e Sotir (1996) é possível construir de forma segura Muros de Vegetação 

com alturas até 9 metros, contudo estas deverão possuir uma maior largura na base, que 

um de menor altura e uma inclinação, em relação à vertical, entre 10 - 15%, contra o 

talude, de forma a propiciarem uma maior estabilidade e segurança contra a possibilidade 

de desmoronamento e rotação. A utilização de dois Muros de vegetação, um em cima do 

outro, aparece assim como uma solução para a dificuldade que existe em encontrar 

madeira linear de grande comprimento. 
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Descrição da área envolvente 

 

Como anteriormente referido, a área envolvente à técnica é caracterizada por um bosque 

misto de Castanea sativa com outras espécies arbóreas como Tilia platyphyllus, Fraxinus 

ornus, Quercus ilex, Alnus cordata e Robinia pseudoacacia, e espécies arbustivas como 

Hedera helix, Corylus avellana, Coronilla emeros, entre outras. 

 

 

Figura 48: Aspecto da Vegetação da área envolvente à técnica monitorizada (PNV 2004.11.4) 

 

No Parque Nacional do Vesúvio a Robinia pseudoacacia aparece como espécie exótica 

invasora, com disseminação rápida. Muito embora não tenha sido utilizada na construção 

da técnica, esta já se apresente nela, por disseminação, como se evidencia na figura 49.  
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Figura 49: Evidencia relativa à invasão de Robinia pseudoacacia na técnica monitorizada          
(PNV 2004.10.11) 

 

A área supra da técnica não é coberta pela copa das árvores que se encontram à sua 

volta. Esta característica tem aspectos positivos e negativos. Ao deixar entrar a radiação 

solar, é facilitado e potenciado assim cumprimento do seu metabolismo, retirando água 

em excesso do talude de forma a prevenirem futuros deslizamentos de terras e 

produzindo nutrientes, por fotossíntese necessários para o seu desenvolvimento. 

Contudo, a falta de cobertura superior, deixa a técnica vulnerável nos primeiros 2 anos, 

período em que as plantas ainda não se desenvolveram o suficiente para conferirem uma 

protecção à técnica com os seus sistemas radiculares e a sua folhagem. 

 

Neste caso verifica-se que a vegetação se está a desenvolver com sucesso, muito 

embora, caso a construção da técnica tivesse sido efectuada num período mais favorável 

que o final do verão, o que, se efectuado no período favorável, o repouso vegetativo, 

encontraríamos na técnica uma vegetação muito mais desenvolvida, que conferiria um 

maior grau de protecção, em menos tempo.   
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O período de construção não foi o mais apropriado, uma vez que o Parque tem que 

manter os trabalhadores da Cooperativa Vesúvio operacionais e existindo sempre muito 

que fazer. 

 

 

Avaliação da Técnica 

 

Estrutura morta  

 

Por toda a técnica se verifica o sucesso da estrutura em madeira, não apresentando esta, 

estados de degradação que limitem o sucesso da técnica. Muito se deve ao facto de, a 

quando da construção da técnica se ter utilizado troncos sem casca, o que limitou em 

muito a criação de nichos para espécies animais que degradariam a madeira mais 

rapidamente. A utilização também de óleo protector para as madeiras que se encontram 

debaixo de terra confere uma protecção adicional, levando um pouco mais a degradar 

essa madeira, que de outra forma sofreria uma degradação mais acelerada, podendo por 

em causa o sucesso de toda a estrutura.   

 

Todos os encaixes encontram-se em pleno estado de conservação, não apresentando 

sinais de apodrecimento ou abertura de fissuras na sua proximidade, o que reflecte que 

não se estão a realizar esforços excessivos para as características da estrutura. 

 

Os pregos utilizados apresentam uma oxidação normal para uma estrutura que se 

encontra no exterior à mercê dos agentes meteorológicos, sem contudo deixarem de 

cumprir o seu papel primordial.  
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Estrutura viva 

 

As funções primordiais da parte viva na estrutura são: 

1. Através do seu metabolismo, as plantas reduzem a quantidade de água no solo, 

dando um contributo contínuo para a porosidade e permeabilidade do solo, bem 

com aumentado a estabilidade deste, impedindo a ocorrência de novos 

deslizamentos de terra;  

2. Agregação do solo, por intermédio do desenvolvimento de raízes;  

3. A redução do impacto das gotas de chuva, que provocam erosão da parte 

superficial do solo; 

4. A redução da amplitude térmica directa exterior no solo, através da protecção 

conferida pela folhagem e pelo seu metabolismo.  

 

Durante a monitorização, observou-se a existência de cuidado na escolha de espécies a 

aplicar na técnica. Não apenas a escolha do espécime, como também o local de 

colocação na estrutura. Assim foram utilizadas as espécies do Parque, de origem 

mediterrânica, plenamente adaptadas às condições locais, uma vez que foram recolhidas 

da área próxima da técnica ou com condições semelhantes e replicadas em viveiro.  

Observou-se também uma distribuição de espécies segundo um gradiente de 

luminosidade, em que no Muro de Vegetação 4, que se encontra no topo da estrutura, 

foram utilizados essencialmente Cytisus scoparius e Spartium junceum, plantas 

plenamente adaptadas a condições edafo-xerófilas.  
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Figura 50: Spartium junceum e Cytisus scoparius. Retirado de Núnez (1991) 

 
 
No Muro de Vegetação 1, localizado na base da estrutura, utilizou-se essencialmente 

Corylus avellana e Crataegus monogyna. A primeira é uma planta muito bem adaptada a 

locais húmidos e um pouco sombrios, e a segunda requere um pouco menos de 

humidade que a primeira, tendo também sido uma boa opção. Ambas as plantas não 

foram utilizadas no Muro de Vegetação 4, uma vez que neste último, estas plantas não 

são as mais bem adaptadas, em resultado da maior incidência de radiação solar a que 

esse Muro de Vegetação se encontra sujeita, levando à ocorrência de uma maior 

amplitude térmica e menor humidade, que na parte inferior da técnica.  

 

 

Figura 51: Crataegus monogyna e Corylus avellana. Retirado de Núnez (1991) 

            

 

 87



 

Estrato arbóreo 

 

Embora não muito usual, foram utilizadas na técnica, mais especificamente no topo do 

Muro de Vegetação 1, espécies vegetais arbóreas, Fraxinus ornus, Acer campestre e 

Alnus cordata respectivamente. Cada uma delas apresenta características individuais 

para se justificar a sua utilização na técnica. O Fraxinus ornus é uma espécie bem 

adaptada para bosques mistos em ladeiras rochosas, o Acer campestre tem o seu óptimo 

ecológico em locais sombrios e o Alnus cordata para zonas com elevada humidade.  

A utilização de espécies do estrato arbóreo é desaconselhável para TEB, pois 

apresentam fustes pouco flexíveis à acção do vento, podendo ocorrer rotação e 

consequentemente inicio a novos fenómenos erosivos. As raízes que com o tempo, pelo 

seu desenvolvimento, poderão danificar a estrutura do Muro de Vegetação, tendo também 

uma menor capacidade de agregação de solos (Gray e Sotir, 1996). 

Contudo, pelas condições locais, é aceitável a sua utilização, nomeadamente devido à 

redução de humidade do solo, que por intermédio da evapotranspiração, consegue ser 

sentida a uma distancia de pelo menos uma vez a altura da arvore (Gray e Sotir, 1996), o 

que contribuirá para o aumento da estabilidade da técnica.  

Com o passar do tempo, as raízes poderão causar problemas à estrutura do Muro de 

Vegetação 1 mas, quando tal acontecer, prevê-se que todo o talude acima do Muro de 

Vegetação 1 se encontre plenamente estabilizado, perdendo esta, as suas funções 

iniciais. 

 

Estrato arbustivo 

 

Observa-se o sucesso da vegetação arbustiva utilizada sob a forma de estacas na parte 

frontal de qualquer um dos Muros de Vegetação, uma vez que estas apresentam 
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geotropismo negativo, crescimento de ramos a partir da estaca segundo o sentido oposto 

ao da força de gravidade, e um bom grau de cobertura na técnica, o que lhe confere uma 

boa protecção à estrutura contra a erosão causada pela água das chuvas. 

 

 

 

  

 

Figura 52: Exemplo de Geotropismo (PNV 2005.02.17) 

 

Estrato herbáceo 

 

Contudo verificam-se localizadamente, pequenos fenómenos de erosão devido à coesão 

e adesão das partículas de água sobre a superfície da madeira, que se evidencia pelo 

descalçamento ocorrido abaixo dos troncos transversais.  

 

 89



 

 
 

 
Figura 53: Local onde a sementeira não consegue desenvolver-se no Muro de Vegetação (PNV 

2004.10.21) 

 
 
Tal como as alterações da área de intervenção por acção de agentes ambientais e 

solicitações biotécnicas, também a técnica sofre alterações por acções antrozoogénica. A 

existência de buracos efectuados por animais e erosões inerentes à própria manutenção 

da técnica causam uma ligeira alteração do meio, influenciando o resultado final. Este 

aspecto funciona também como indicador da adaptação ecológica e sanidade da técnica. 

 

 

4.2.6 Considerações finais 
 

As monitorizações têm um papel importante no estudo de TEB, uma vez que permite 

conhecer o comportamento da estrutura e dos diferentes elementos que a compõem. 

Desta forma é possível verificar erros efectuados anteriormente, de forma a poder 

projectar mais correctamente futuras estruturas, mais adaptada e economicamente mais 

viáveis.   
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A intervenção, não apenas posteriormente à ocorrência de alterações (e.g. 

deslizamentos) mas de forma preventiva, é uma forma de minimizar os custos, por vezes 

elevados, dispendidos em recuperações.  

 

Assim convém implementar a vigia e monitorização, não apenas das áreas recuperadas, 

mas de toda a área global, neste caso de todo o Parque, de forma que, quando surjam 

alterações, se actue de forma simples e eficaz, prevenindo à partida, a evolução do 

problema e dispêndios económicos posteriores, mais avultados. Estas intervenções de 

mitigação de alterações, passam pela simples sementeira, colocação de troncos de forma 

a criar nichos para o desenvolvimento de vegetação, controlo da vegetação retirando 

espécimes que poderão causar problemas, etc.    

 

As técnicas de Engenharia Biofísica não são específicas a um local, mas sim adaptáveis 

de local para local, alterando a estrutura da técnica em si e/ou alterando o leque de 

plantas que se aplicam nela, conforme as condições do local. Por exemplo, no PNV foram 

efectuadas Grades de Vegetação em diferentes vertentes exteriores do cone vulcânico. 

As diferentes condições edáficas locais levaram aos sucessos e insucessos, o que 

confirma a necessidade de alterar, tanto tecnicamente como floristicamente, a 

composição das técnicas, de local para local. Assim, compreendendo a dinâmica de cada 

local, pode-se melhor adaptar o projecto para obter no final, um melhor resultado. 

 

Apenas se acrescenta que esta é uma ciência em que ainda muito falta por explorar, 

sendo necessário empenho e a partilha de conhecimentos por parte de todos os 

investigadores. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como finalidade a súmula de conhecimento relativo a TEB 

obtido, quer através da realização de estágio no Parque Nacional do Vesúvio e no Parque 

Florestal de Monsanto, bem como por consultas bibliográficas efectuadas.  

A grande dificuldade encontrada na realização deste trabalho deveu-se à existência 

reduzida de bibliografia em português, sendo necessária a consulta de bibliografia 

essencialmente em italiano, mas também em inglês e em espanhol.   

 

Desde há muitos séculos que, de maneira tradicional se utilizam estruturas para 

protecção do solo contra o risco de erosão. Contudo, apenas no século XX, de principiou 

lentamente o processo de “cientificação” das mesmas. A descoberta do cimento e sua 

utilização, originou o declínio destes sistemas tradicionais. Actualmente, retomam-se os 

conhecimentos ancestrais, por estes serem tanto ecologicamente com funcionalmente 

mais viáveis. 

 

No panorama actual, TEB surgem como uma “ars cooperativa naturae”, uma arte que 

coopera com a natureza, procurando auxiliar o estabelecimento da ordem natural, sem 

esquecer os interesses Humanos.  

 

Para uma correcta aplicação de TEB, é necessário compreender os mecanismos que 

regulam a estabilidade e instabilidade o solo. A presença de água em excesso e a 

sobrecarga de taludes associados a uma má gestão dos solos origina o seu colapso, por 

intermédio de diminuição da coesão do solo bem como da sua resistência ao corte. 
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Em TEB, a vegetação aparece então com uma dupla função: proteger a superfície do 

contra a erosão superficial e estabilizar os solos internamente, prevenindo movimentos de 

massa. Aqui, as diferentes partes constituintes das plantas desempenham funções 

essenciais e distintas. A parte aérea, por intermédio dos fustes, reduz a acção dos 

agentes erosivos, efectuando também um enquadramento paisagístico da intervenção. 

Por seu turno o sistema radicular, pela penetração do solo até camadas estabilizadas 

mais profundas, efectua uma estabilização mais eficiente, melhorando a resistência ao 

corte do solo. A formação de um sistema radicular extenso e profundo, permite também à 

planta sobreviver durante períodos de deficit hídrico, protegendo-a contra seca, 

estabilizando ao mesmo tempo o solo, pela redução de humidade a partir dos interstícios, 

através das raízes de menor dimensão que desenvolve. A presença destas raízes, 

reforçam o solo, transferindo o stress de corte do solo, para tensão resistente nas raízes, 

aumentando assim a segurança contra deslizamentos de pequena profundidade e 

agregando-o simultaneamente.  

A prática de desbastes e podas das partes aéreas da vegetação desobstrui vistas, 

beneficiando o desempenho de funções do sistema radicular, pela redução da acção do 

vento sobre a vegetação e consequentemente sobre o solo. 

Assim é necessário conhecer bem a acção da vegetação, de forma a retirar o máximo 

proveito da sua utilização. 

Algumas vezes, quando as condições de intervenção são muito rigorosas (e.g. declives 

acentuados), é necessário proceder à construção de estruturas, que auxiliem na 

estabilização do solo, de modo a promover o desenvolvimento vegetal. Essas estruturas 

deverão ser construídas com materiais que com o tempo de degradem com madeira ou 

que se enquadrem com a paisagem (e.g. pedra), de forma que, o resultado final da 

intervenção seja apenas um emaranhado de raízes e que estas desempenhem 

plenamente a sua função estabilizante.   
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Depois de tudo concebido e planeado, é necessário que as plantas se desenvolvam, que 

os terrenos se mantenham com os declives que idealizamos, que as modificações 

introduzidas no equilíbrio da natureza não venham a produzir efeitos desastroso, antes 

conduzam a uma harmonia melhor que a anterior. Porque a nossa obra não nos pertence 

inteiramente. Nós apenas podemos guiar uma evolução natural num ou noutro sentido 

(CABRAL, 2003). Assim, a realização de monitorizações tem um papel importante no 

estudo de TEB, pois permite avaliar o comportamento da técnica e dos diferentes 

elementos que a constituem e simultaneamente acompanhar o comportamento das 

mesmas após a conclusão da obra. Assim é possível intervir rapidamente, caso seja 

necessário, evitando que mais tarde seja necessário efectuar no mesmo local, 

intervenções para corrigir intervenções anteriores. 

Assim, com conhecimento pleno do funcionamento das técnicas em diversas aplicações, 

se pode planear mais correctamente futuras intervenções, mais adaptadas e 

economicamente mais viáveis.   

 

A elaboração de fichas técnicas apresenta-se como uma forma, tanto de facilitar a 

escolha da técnica a utilizar em determinada intervenção, como de dar a conhecer esta 

ciência que agora começa a surgir.  

 

Contudo, TEB não representam uma solução para todos os problemas de estabilização 

de solos. As TEB poderão não ser a intervenção mais adequadas, privilegiando-se assim 

a construção de estruturas em cimento, que contribuam com um maior reforço.    
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Em TEB ainda muito falta por explorar, sendo necessário empenho e a partilha de 

conhecimentos por parte de todos os investigadores envolvidos no seu estudo. É 

imprescindível que se continue a desenvolver estudos de forma a aumentar o nível de 

conhecimento, relativamente à recuperação de áreas degradadas, com auxílio de TEB, 

como acerca do comportamento dos diferentes materiais utilizados pelas mesmas, bem 

como explorando novos materiais. 

 

A divulgação desta ciência é imprescindível, para a sua aceitação geral das TEB, 

consciencializar tanto dirigentes e engenheiros, como o cidadão comum. A realização de 

workshops de divulgação, como a sua discussão em conferências e no meio científico é 

imprescindível para o desenvolvimento de TEB. 

 

                                                                Mãos à Obra!! 
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