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Gestão e restauro fluviais em zonas florestaisGestão e restauro fluviais em zonas florestais

Gestão das zonas fluviais caracteriza-se por:
– Proteção legal das zonas fluviais
– Baixa aptidão para produção florestal
– Presença de vegetação natural relevante
– Vegetação de elevada dinâmica e resposta rápida a intervenções
– Áreas indicadas para corredores ecológicos e faixas de

descontinuidade

Algumas dificuldades na gestão das zonas fluviais:
– Investimento sem retorno direto
– Baixo nível interno de conhecimento técnico e experiência
– Que abordagem para as linhas de água efêmeras?
– Complexidade avaliação dos valores de conservação bióticos,

físicos e químicos
– Combate a espécies invasoras: utilização de pesticidas?
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Gestão e restauro fluviais em zonas florestaisGestão e restauro fluviais em zonas florestais

Iniciativas recentes de gestão e monitorização:
• Avaliação da qualidade do bosque ripícola em LAP
• Inventário de anfíbios em LAP
• Projetos de restauro implementados
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Avaliação da qualidade dos bosqueAvaliação da qualidade dos bosque ripícolasripícolas

Avaliação de dois indices da qualidade ripícola:
• Índice de Qualidade do Bosque de Ribeira
• Índice de Avaliação Visual de Habitat
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Avaliação da qualidade dos bosqueAvaliação da qualidade dos bosque ripícolasripícolas

• Resultados Índice de Qualidade do Bosque de Ribeira
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Avaliação da qualidade dos bosqueAvaliação da qualidade dos bosque ripícolasripícolas

• Resultados Índice de Avaliação Visual de Habitat
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Inventário anfíbios CIBIOInventário anfíbios CIBIO
• Objetivo: identificar 3-5 locais para a criação

de microreservas dedicadas à proteção de
anfíbios

• Método: inventário em 20 ribeiras
permanentes pela equipa do CiBio

• Resultados preliminares:
– Ribeira de Beja (Amarante)
– Ribeiro de Paredes (Águeda)
– Rio de Trofa (Trofa)
Por escolher:
– Ribeira de Belazaime (Águeda)
– Turfeira de Monte Mourisca (Lamego)
– Rio Balsemão (Lamego)
– Rio Soverete (Portalegre)
– Ribeira de Vides
– Charca temporária de Salvadorinha

(Abrantes)
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Projetos de restauro em cursoProjetos de restauro em curso

Projetos de restauro em curso

• Herdade de Perlim (SIC
Nisa/Laje da Prata)

– Reordenamento florestal da
propriedade

– Estabelecimento corredores
ecológicos

– Plantação de carvalho-negral

– Construção de maroços
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10

Situação antes do projecto de rearborização
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Situação após projecto de rearborização



12



13

Projetos de restauro em cursoProjetos de restauro em curso

• Herdade de Azenha Pintada

– Recuperação linhas de água

– Zona de proteção habitat
4020* - Charnecas húmidas

– Plantação de sobreiro

– Sementeira de pastagens
biodiversas
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Projetos de restauro em curso

• Arripiado - Requalificação Ribeira das Lamas

Intervenções já efetuadas:

– Eliminação de eucaliptos: desvitalização das toiças após corte

– Plantação de carvalhos (Q. faginea e Q. pyrenaica) nas encostas

– Plantação de freixos (F. angustifolia) nas zonas aluviais

– Plantação de sobreiros nas margens da barragem

Dificuldades e dúvidas

– O que fazer com os silvados e as canas?

– Introduzir espécies ripícolas ou “deixar evoluir”?

– Qual a relevância da ribeira para a fauna ripícola?

Opções futuras:

– Eliminação química de canaviais e silvados

– Construção de uma charca para anfíbios

– Alargar zona de proteção nas encostas após futuros cortes
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Projetos de restauro em curso

• Arripiado - Melhorias nas encostas da Ribeira da Foz
Intervenções já efetuadas:

– Eliminação de eucaliptos: desvitalização das toiças após corte

– Plantação de carvalhos (Q. faginea e Q. pyrenaica) nas encostas

– Plantação de freixos (F. angustifolia) nas zonas aluviais

Dificuldades e dúvidas

– O que fazer com os silvados, as canas e os bamboos?

– Qual a relevância da ribeira para a fauna ripícola?

Opções futuras:

– Eliminação química de canaviais e bamboos



27



28



29



30



31


