
PICO DA VARA  

 
Código: PT080 (antiga QQ013) 
Açores: Nordeste e Povoação 
Coordenadas geográficas: 25º13’N 37º48’W 
Área: 6.083 ha 
Altitudes: 250-1108 m 
 
Critérios 

A1 (Pyrrhula murina) 
A2 (Pyrrhula murina, Serinus canaria) 
B2 (Pyrrhula murina) 
B3 (Serinus canaria) 
C1 (Pyrrhula murina) 
C2 (Columba palumbus azorica,) 
C6 (Pyrrhula murina, Columba palumbus azorica) 
 

Descrição do sítio 
Esta IBA inclui uma extensa zona interior da ilha que inclui o Pico da Vara (1.103m), o Pico Verde 
(931m), o vale da Ribeira do Guilherme, as vertentes do concelho da Povoação acima do Monte 
Simplício até junto do Salto do Cavalo, a vertente entre o Pico Bartolomeu e o Miradouro da Ponta 
da Madrugada e a vertente do Salto do Cavalo e da bacia das Furnas. Esta zona inclui a única área 
de floresta da laurissilva existente em São Miguel. 
 
Habitats: Florestas e matas (floresta com espécies de de folha persistente), matos (matos 
macaronésicos endémicos), zonas artificiais (plantações florestais), vegetação exótica/introduzida 
 
Uso do solo: Silvicultura, Conservação da natureza e investigação, Turismo/recreio 
 
Importância ornitológica 
Esta zona constitui o único local no mundo de ocorrência do Priolo Pyrrhula murina. Esta área inclui 
ainda uma população residente de Columba palumbus azorica. 
 
Espécie Época Ano Min Máx Rigor Critérios 
Columba palumbus azorica Pombo-torcaz 
dos Açores 

R - - - - C2, C6 

Serinus canaria Canário-da-terra R - 300 - - A2, B3 

Pyrrhula murina Priolo R 2002 238 238 A A1, A2, B2, C1, C2, 
C6 

 
Protecção legal 

Nacional: Reserva Florestal Natural dos Graminhais; Reserva Florestal Natural do Pico da Vara 
(Dec. Leg. Reg. Nº 27/88/A, Portaria nº 9/91 de 19 de Fevereiro) 
Internacional: ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme. 
 
Conservação 
A IBA está severamente afectada pela invasão de espécies vegetais exóticas, encontrando-se 
rodeada por largas áreas de florestação comercial intensiva. Decorreram até recentemente algumas 
medidas de gestão activa da IBA. A recuperação do habitat do Priolo Pyrrhula murina foi alvo de 
dois projectos com financiamento europeu (Programa LIFE). A espécie foi alvo de um programa 
de monitorização regular desde 1991. A ausência de diploma legal das ZPE por diploma legal 
nacional/regional diminui a eficácia de medidas minimizadoras dos impactos e da vigilância 
existente. Existe um Plano de Acção para a conservação do Priolo, desenvolvido pelo Conselhoda 
Europa e BirdLife International. 



 

Ameaças: Florestação (A), Introdução de plantas/animais (A), Desflorestação (A) 
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