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Fotografia: LPN - Liga para a Protecção da Natureza



Definição

Melhorar a delimitação periférica das parcelas 

com pastagem (fio ou arame) para reduzir o 

impacte na fauna silvestre.
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 } Diminuir a fragmentação de habitat, melhorando o acesso da fauna a diferentes habitats, 

incluindo locais de abeberamento ou de alimentação;

 } Diminuir os ferimentos das aves em vedações com arame farpado.

Vantagens
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Fotografias: LPN - Liga para a Protecção da Natureza

Fotografia:  Ivan Vasquez
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As medidas de melhoramento para minimizar o impacte das vedações na fauna são:

 } Quando possível optar por vedações de fio elétrico electro-plástico, com um custo mais 

reduzido e com a vantagem de serem facilmente amovíveis;

 } O arame farpado é a principal causa dos ferimentos nas aves, pelo que se deve evitar a sua 

colocação. Em caso de ser necessário colocar arame farpado, deverá colocar-se apenas uma 

fiada a acompanhar o limite superior da rede ovelheira, evitando colocar-se o arame farpado 

distanciado da rede. O compasso das farpas deve ser também o mais espaçado possível;

 } As áreas cercadas deverão ser superiores a 15 ha, exceto se forem currais, se estiverem junto 

das áreas sociais da exploração ou de estradas;

 } Para reduzir o risco de colisão das aves podem ser colocados sinalizadores que melhoram a 

visibilidade dos arames.

Fotografias: LPN - Liga para a Protecção da Natureza

Exemplo de sinalizador para reduzir a colisão da avifauna com vedações

Medidas para reduzir o 
impacte na fauna
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Em locais com gado bovino, recomenda-se a instalação das passagens para a fauna tipo “porta” nos 

pontos de reforço com as dimensões de 1m de comprimento por 30cm de altura. Sugere-se que se 

reforce a vedação com um pau horizontal no topo da passagem e que se mantenha o fio de arame 

inferior, para garantir a estabilidade da vedação.

Passagem inferior para a fauna em vedações com rede ovelheira: “Porta reduzida” (ovinos)

Passagem inferior para a fauna em vedações com rede ovelheira: “Porta” (bovinos)
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Coordenado por:

Cofinanciado por:

CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal

 217 100 000

 cap@cap.pt

ADVID - Cluster da Vinha e do Vinho e CoLAB VINES&WINES

 259 308 207

 advid@advid.pt

Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral

 213 234 600

 gpp@gpp.pt

LPN - Liga para a Protecção da Natureza

 217 780 097  |   217 740 176

 geral@lpn.pt

SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves

 919 382 722

 spea@spea.pt
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https://www.gpp.pt/index.php/
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