
 

  

A extração sustentável de uva-ursina 
(Arctostaphylos uva-ursi) selvagem 
nos Pirenéus como uma prática de 
conservação 
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Detalhe do fruto de Arctostaphylos uva-ursi. Fonte: GPAM-CTFC 
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Contexto 
A uva-ursina tem sido amplamente utilizado na Europa pelas suas propriedades antissépticas e adstringentes 
dos glicosídeos arbutina e metilarbutina que se encontram principalmente nas folhas. Durante muitos anos, 
este uso medicinal levou à extração periódica desta espécie nos habitats natural em algumas áreas 
temperadas. Apesar da utilização histórica como planta medicinal, sabe-se pouca informação sobre a produção 
de biomassa vegetativa e capacidade regenerativa, embora ambas sejam afetadas pelas práticas de extração.  
O conhecimento deste impacto é importante para a preservação das populações selvagens de uva-ursina. 

 

Objetivo 
O objetivo do trabalho experimental foi estudar a produção aérea de biomassa de uva-ursina presente nos 
Pirenéus sob diferentes condições ambientais (altitude, declive e orientação, substrato, cobertura arbórea e 
abundância populacional) e analisar os efeitos da estação em que é colhida (Outono ou Primavera), a 
intensidade (0%, 25%, 50% e 100% da população) e a frequência da recolha sobre a capacidade de regeneração 
da espécie, a fim de poder propor algumas diretrizes para uma apanha sustentável de uva-ursina nos Pirenéus. 

 

Resultados 
Nos Pirenéus, a colheita de uva-ursina deve ocorrer em populações localizadas em áreas sem sombra de árvores 
e/ou em encostas a sul, uma vez que estas áreas têm a maior produção de folhas e a mais rica em arbutina. A 
colheita de plantas deve ser feita no Outono, quando ocorre o maior teor em arbutina, e também para fazer o 
menor dano à capacidade de regeneração das plantas. Apenas uma pequena porção dos caules e folhas totais 
(< 25% da cobertura do povoamento) deve ser cortada para minimizar qualquer efeito na capacidade de 
regeneração da planta. A frequência de recolha na mesma população deve ser pelo menos de três em três ou 
de quatro em quatro anos, pelo que é necessário um registo de atividade nas áreas de extração. 

Tema: 6 – Gestão florestal tendo em conta a conservação de 
biodiversidade 

Posição na Mudança de Valor: Extração 
Tipo de Factsheet: Investigação 
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Recomendações 
A preservação das populações selvagens de uva-ursina é justificada pelo interesse comercial e pela relevância 
ecológica desta planta (contra erosão do solo e formação de habitats de nidificação), pelo que após um estudo 
de três anos em quatro locais nos Pirenéus, os principais resultados demonstram que as práticas de colheita 
têm um impacto real na regeneração vegetal. Logo, de modo a manter as populações selvagens, as principais 
recomendações são: colher as plantas no Outono para obter o maior rendimento de folhas e concentração de 
arbutina; focar nas colinas voltadas para sul sem ensombramento por árvores; cortar somente uma porção dos 
caules e folhas (≤25% da biomassa total); colher a mesma população apenas 3 a 4 anos após a colheita anterior. 

 

Impactos e pontos-fracos 
Embora nos locais onde são colhidas as populações selvagens de uva-ursina sejam muito abundantes e possa 
parecer que a colheita tem pouco impacto, toda a biocenose deve ser tida em conta, uma vez que existem 
espécies animais que se alimentam dos seus frutos e outras que utilizam as suas espessas coberturas vegetais 
para nidificar e proteger as crias. Estes fatores devem ser integrados nas práticas de colheita e deve ser 
encontrado um compromisso entre o rendimento máximo, a concentração de arbutina e a capacidade de 
regeneração de arbutina e um impacto mínimo na biocenose. 

 

Desenvolvimentos futuros 
Para minimizar o impacto da extração e assegurar a manutenção das populações selvagens, seria importante
trabalhar no desenvolvimento do cultivo de uva-ursina. Até agora há pouco trabalho feito e pouca informação
disponível nesta área, mas poderia ser um recurso económico nas zonas rurais onde a A. uva-ursi é abundante, 
complementando ou substituindo a atividade de recolha. Além disso, outros fatores externos como as condições
climáticas e a densidade de ungulados que vivem no mesmo habitat que a uva-ursina estão provavelmente a 
afetar a abundância de populações selvagens. 

 
 Cobertura do solo com Arctostaphylos uva-ursi, protegendo-o da erosão. Fonte: GPAM-CTFC 
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 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 
role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 
networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 
Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 
collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. icons by Icons8 

 


