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1. Introdução

O desenvolvimento da presente proposta de intervenção na ribeira do Torgal, enquadra-se no projecto 
co-financiado pelo programa comunitário LIFE+, com a referência LIFE10 NAT/PT/000073, designado 
“ECOTONE – Management of riparian habitats towards the conservation of endangered invertebrates”. Na 
base de intervenção do mesmo, está a implementação de uma gestão activa do habitat prioritário – 91E0* 
Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – 
de forma a incrementar as populações de odonata (Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii and Macromia 
splendens) e melhorar o estatuto de conservação das populações de naíades ameaçadas, no caso da ribeira 
do Torgal o Unio tumidiformis (=Unio crassus).

Para alcançar os objectivos propostos, pretende-se aumentar a área de ocupação dos bosques e potenciar os 
fenómenos catenais, utilizando um cortejo florístico diversificado para favorecer a biodiversidade, através 
de alterações micro-topográficas que visam criar fenómenos de hidromorfia permanente, para tornar os 
amiais mais espessos e meandrizados, para que se disponham em mosaico com charcas temporárias e 
depósitos de sedimentos. Ao fomentar a heterogeneidade de formas, condições hidráulicas e proporcionando 
melhoramentos na sua composição e estrutura, pretende-se potenciar/proporcionar a existência de micro-
habitats adequados à instalação de organismos esciófilos (náiades, alevins de peixes, pteridófitos) ou 
heliófilos (odonatos, alguns macrófitos).

Pretende-se igualmente melhorar o habitat existente, nomeadamente através de intervenções físicas que 
visam o redireccionamento da corrente para certas zonas, a diversificação das velocidades da corrente e 
da temperatura da água e a remoção  de sedimentos finos de zonas de gravilha e cascalho, com a intenção 
de proporcionar condições de micro-habitat para náiades e melhorar a interacção entre estas e os peixes 
hospedeiros das suas larvas. 

Com o presente documento pretende-se solicitar autorização para intervir, entre o mês de Setembro de 2012 
e o mês de Dezembro de 2014, no troço identificado e aplicando as técnicas adiante descritas.
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2. Os ecossistemas ribeirinhos

Os ecossistemas ribeirinhos são importantes corredores de conectividade de �uxos biológicos, de matéria 
e energia e, ainda, de malhas que permitem a identi�cação de distintos aspectos morfológicos, cénicos e 
paisagísticos. A base de um ecossistema ribeirinho é uma linha de água que possui uma capacidade de suporte 
a populações vegetais, animais e humanas, e que apresenta dinamismo e complexidade muito próprias. Uma 
vez que os cursos de água são elementos vitais, estruturantes e dinamizadores da paisagem, com grande 
riqueza e diversidade ecológica, torna-se evidente a necessidade e a importância que existe em protegê-los, 
assegurando a sua sustentabilidade ecológica. De acordo com o INAG (2001), existe uma afectação directa do 
desenvolvimento das diferentes componentes relacionadas com um curso de água, havendo necessidade de 
compatibilizar o ecossistema com a capacidade das biocenoses com os aproveitamentos humanos, tentando 
optimiza-los através da manutenção do curso de água em estado de equilíbrio.

As linhas de água apresentam susceptibilidade, considerando o seu potencial natural, ou seja, existe um 
limiar de utilização e intervenção, para além do qual o seu excesso provoca degradação. O uso excessivo 
debilita diversas funções intrínsecas à linha de água, com efeitos negativos para o próprio Homem, 
promovendo desequilíbrios no ecossistema, tanto a nível ecológico como físico. A possível combinação 
destes desequilíbrios provoca importantes impactos na biodiversidade, nomeadamente:

•	 Afastamento ecológico de indivíduos e populações faunísticas;
•	 Alteração e perda de habitats;
•	 Mudança de comportamento das espécies;
•	 Efeitos de barreira e isolamento de espécies;
•	 Aparecimento de plantas infestantes e pragas;
•	 Alterações na cadeia tró�ca;
•	 Alterações no regime de caudais (cheias, secas, erosão, assoreamento, entre outros);
•	 Diminuição da vegetação ripícola.

Para melhor se entender os desequilíbrios a que estão sujeitos os sistemas ribeirinhos, bem como analisar 
as suas consequências, importa de�nir quais os subsistemas que os formam e a respectiva importância para 
o equilíbrio geral. Assim, um sistema ribeirinho é constituído por: Leito (1), Corpo de Água (2), Galeria 
Ripícola (3), Margens (3a), Sistema Antrópico (4)

Fig. 1 -  Per�l tipo de uma linha de água
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Leito (1) – espaço físico ocupado pelas águas e que apresenta extensão variável, ao longo do ano, 
dependendo do caudal que apresente. É possível distinguir 4 níveis de caudal, que correspondem, desta 
forma, a diferentes extensões do rio:

a) Nível normal de cheia: altura do escoamento máximo anual, na época de maior precipitação;
b) Nível médio: altura média do escoamento, ao longo do ano;
c) Nível máximo de cheia ou leito maior: é a zona inundável, calculada em função de um determinado 

período de retorno. Uma inundação ocorre quando o nível das águas ultrapassa os limites do nível 
normal de cheia, submergindo a área circundante, ou seja, a planície de inundação;

d) Nível de estiagem ou leito menor: altura do escoamento mínimo anual, na época de menor precipitação.
As características do leito são responsáveis pelo surgimento de vários habitats para a fauna, devido à forma 
como os elementos físicos do fundo do leito se dispõem, oferecendo à ictiofauna e fauna anfíbia, diferentes 
possibilidades de utilização deste espaço (INAG, 2001).

Corpo de Água (2)  – é o elemento central do corredor ecológico e apresenta uma dinâmica muito acentuada, 
cumprindo funções de transporte de materiais provenientes da bacia hidrográfica.
Este subsistema possibilita a existência de flora e fauna distintas da envolvente, nomeadamente a ictiofauna, 
herpetofauna e mamíferos que dependem da água corrente. A flora apresenta um elenco florístico distinto, 
transversalmente, em função dos diferentes gradientes de humidade. A água possibilita, ainda, a utilização 
humana para diversos fins (agricultura, energia, abastecimento, recreio, entre outros) e a sua qualidade é 
fundamental para a sustentabilidade dos sistemas ribeirinhos e para as actividades humanas.

Galeria ripícola (3) – é o conjunto da vegetação que se desenvolve longitudinalmente, acompanhando 
o curso de água1. Este subsistema é muito diverso em habitats, comunidades e, em muitos casos, ocupa 
parcialmente o leito, com especial incidência nas margens, podendo ocupar uma faixa mais ou menos 
estreita. As suas principais funções são:

a) Fonte de alimento e abrigo para a fauna terrestre e anfíbia;
b) Redução do teor de nutrientes dissolvidos e em suspensão, pela capacidade de filtração e remoção de 

nutrientes;
c) Diminuição da luminosidade;
d) Diminuição da temperatura da água;
e) Estruturação do vale;
f) Função paisagística;
g) Consolidação das margens, protecção da erosão.

O elenco florístico, a estrutura e a disposição das galerias ripícolas são, principalmente, determinadas por 
factores hidrológicos, clima, relevo e características do solo. De uma forma geral, caracterizam-se por 
possuírem maior diversidade estrutural e específica do que as comunidades vegetais das áreas envolventes, 
e são frequentemente dominadas por árvores e arbustos de grande porte, sendo bastante férteis e produtivas 
em termos de biomassa, característica que resulta, entre outros factores menos visíveis, da deposição no 
solo dos sedimentos transportados pela água quando esta invade as margens (Fabião & Fabião, 2006). A 
densidade da vegetação ripícola, a sua composição florística, o estado de desenvolvimento das plantas nela 
existentes e a época do ano, são determinantes para o grau de eficiência da galeria ripícola como filtro de 
nutrientes e de micro-poluentes.

7



Como já se referiu, a vegetação ripícola ao ocupar as margens do leito, cumpre, também, funções de 
consolidação, pelo que se assiste a uma relação muito estreita entre estes dois subsistemas, na medida em 
que quando a galeria ripícola está bem desenvolvida, a capacidade erosiva dos caudais de ponta de cheia 
não é su�ciente para alterar o traçado do leito e das margens de forma signi�cativa. Por outro lado, em 
zonas onde a galeria ripícola não está bem desenvolvida ou estruturada, os caudais de ponta de cheia, ao 
extravasarem as margens, podem destruir as margens do curso de água, comprometendo o equilíbrio do 
ecossistema ribeirinho (Fabião & Fabião, 2006).

As margens (3a) de um curso de água estabelecem uma transição entre os meios terrestre e aquático, no qual 
os processos �uviais de inundação periódica, sedimentação e erosão, desempenham um papel determinante 
na génese dos ecossistemas. As margens podem ser mais ou menos declivosas ou estáveis, sendo que, é a 
instabilidade das margens que, possivelmente, limita a secção do leito e afecta negativamente o escoamento.

Sistema antrópico (4) – a acção humana é, muitas vezes, considerada como um dos factores responsáveis 
por mudanças na distribuição de matéria e energia dentro dos sistemas, modi�cando o seu equilíbrio. O 
sistema antrópico, que se desenvolve ao longo dos cursos de água, é caracterizado pela maior ou menor 
intervenção humana. Porém, estes agrosistemas contribuem, muitas vezes, para a diversidade da fauna 
que se encontra nestes habitats locais de alimentação, refúgio e de reprodução (INAG, 2001). O estado de 
conservação da zona marginal de um rio é um elemento chave no funcionamento do ecossistema �uvial e 
na qualidade da água.
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3. Caracterização e contextualização da área do projecto

3.1. Localização

A área de intervenção do presente projecto situa-se no sul de Portugal continental (entre os paralelos 370 

39´0.85´ N e 370 37´43.59´N e os meridianos 80 37´16.79´ O e 80 38´14.66´´ O, vide figura 2). Corresponde 
a um troço com aproximadamente 5 quilómetros de extensão, na ribeira do Torgal, um dos principais 
afluentes do rio Mira, a 16 quilómetros de distância do Oceano Atlântico.

Fig. 2 -  Localização geral da área de estudo.

Tendo por base as divisões administrativas, a área do projecto encontra-se localizada no distrito de Beja, 
mais precisamente no concelho de Odemira. Do ponto de vista de conservação, a área a intervir está inserida 
no Sítio de Importância Comunitária, Sítio PTCON0012 Costa Sudoeste, criado de acordo com a Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 142/97 de 28 de Agosto (ao abrigo da Directiva Habitats).

3.2. Hidrologia

A ribeira do Torgal é o mais importante afluente do Mira, que desemboca no curso principal na zona do 
estuário superior, muito próximo de Odemira. De acordo com a classificação das massas de água do INAG 
(2008), insere-se na categoria de “Rios do Sul de Média-Grande Dimensão”. Este grupo tem uma distribuição 
bastante ampla desde a região calcária do Algarve até à Região de Castelo Branco, sendo limitados, a Oeste, 
pela zona sedimentar do Rio Sado. São cursos de água localizados em zonas com temperatura média anual 
elevada (cerca de 16 oC em média) e precipitação média anual baixa (cerca de 600 mm em média), no 
contexto climático do território de Portugal Continental. Apresentam valores de altitude baixos (cerca de 
140 m em média), neste caso específico o troço em questão progride em altitudes entre os 25 e os 40 metros. 
Quanto ao escoamento médio anual, este varia de 100 a 200 mm. 
Este tipo de rios reflecte o clima do Sul do País, com temperaturas médias anuais elevadas e precipitação média anual re-
duzida. Alguns dos rios deste tipo (os de dimensão mais reduzida) poderão apresentar regime hidrológico temporário.

±

0 80 16040 Quilómetros

±

0 5,5 112,75 Quilómetros
Legenda

Área do projecto

Sítios de Interesse Comunitário

Concelho de Odemira
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3.3. Litologia e pedologia

A ribeira do Torgal como parte integrante da bacia do Mira, está localizada integralmente na Zona Sul-
Portuguesa, uma das grandes divisões paleogeográ�cas consideradas no maciço Hespérico Ibérico. Esta 
zona corresponde à região externa do segmento SW da Cadeia Hercínica, onde as muitas falhas existentes 
assumem uma grande importância no modelado do relevo e, também, no estabelecimento da rede 
hidrográ�ca da bacia do Mira.

Ao nível litológico, na região da ribeira do Torgal, o maciço é constituído essencialmente por rochas 
metamór�cas não carbonatadas (xistentas), datadas do Carbónico, com destaque para o grupo do Flysch 
do Baixo Alentejo, constituído por turbiditos, conglomerados e lentículas carbonatadas. Integrado neste 
Flysch encontra-se a designada Formação de Mira, ocorrente em grande parte do terreno em questão, e da 
Brejeira. É também de destacar a Formação de S. Luís, constituída essencialmente por sedimentos vulcano-
detríticos (xistos argilo-gresosos, �litos, xistos siliciosos, tu�tos, lapilli), com intercalações de quartzitos e 
rochas carbonatadas nos níveis superiores. Os depósitos modernos de cobertura, de sedimentação �uvial 
ocorrente ao longo das linhas de água, são tanto de natureza lodosa como arenosa com seixos. Podem 
também surgir níveis cascalhentos com grandes calhaus rolados.

Ao nível das características pedológicas, na ribeira do Torgal é possível encontrar litossolos que derivam de 
rochas consolidadas variadas, de espessura efectiva reduzida, normalmente inferior a 10 cm. Os litossolos 
com origem nos xistos ou grauvaques, encontram-se predominantemente em áreas declivosas, sujeitas a 
erosão acelerada ou erosão geológica recente. Além da sua pequena espessura e pedregosidade, estes solos são 
pobres em matéria orgânica e a sua fertilidade é fraca, apresentando, por isso, muito fraca aptidão agrícola. 
No caso dos aluviossolos modernos, presentes nas zonas menos declivosas, apresentam uma textura ligeira 
a mediana, sendo desprovidos de calcário. São solos sujeitos a um certo encharcamento, em geral, devido à 
má drenagem externa e à existência de toalha freática, mas não apresentam hidromor�smo evidente, uma 
vez que a toalha freática oscila bastante e a água se renova constantemente. São solos que apresentam por 
isso uma fertilidade muito variável.

3.4. Bioclima e biogeogra�a

Bioclimatologicamente, segundo Mesquita (2005) a área de estudo enquadra‐se no macrobioclima 
Mediterrânico, piso Termomediterrânico de ombroclima compreendido entre o seco inferior e o húmido 
inferior. Tipicamente veri�ca‐se um período seco de Maio a Setembro e um período húmido de Novembro 
a Abril.

De acordo com o Atlas de Portugal (IGP, 2005) em média registam‐se 90 dias por ano com precipitação 
igual ou superior a 1,0mm (chuva moderada a forte), localizados entre Novembro e Abril. A média da 
humidade relativa do ar nos meses de Verão é de 75% (às 9h TU). A temperatura média nos meses de Verão 
é de 22° C e nos meses de Inverno de 12oC. O risco de geada é de fraco a baixo. A insolação é forte, com um 
número de horas de sol de 2700 a 2800 por ano, em média. A intensidade média anual do vento é 5,5 m/s.
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Segundo a mais recente cartografia biogeográfica de Portugal continental (Costa et al. 1998) a área de estudo 
encontra-se localizada no que corresponde ao Superdistrito Serrano-Monchiquense, território constituido 
pela serra sienítica do Monchique e serras xistosas (também quartezíticas e metavulcânicas) e graníticas, em 
geral de baixa e média altitude (Grândola, Cercal, S. Luis, Espinhaço de Cão e Caldeirão). 

Citando Costa et al., (1998) na Carta Biogeográfica de Portugal, este Superdistrito encontra-se quase todo 
no andar termomediterrânico sub-húmido a húmido, excepto nas zonas mais elevadas onde atinge o andar 
mesomediterrânico húmido. Adenocarpus anisochilus Boiss. e Armeria beirana Franco subsp. monchiquensis 
(Bernis) Franco são dois endemismos do Supredistrito. São elementos diferenciais deste Superdistrito face 
a outros territórios biogeográficos da Província: Cheilanthes guanchica, Centaurea cracata, Euphorbia 
monchiquensis, Quercus canarensis, Q. lusitanica, Rhododendrun ponticum subsp baeticum, Senecio lopezii, 
Stauracanthus boivinii, Thymelaea villosa, Ulex argenteus subsp argenteus e U. minor.

O Superdistrito Serrano-Monchiquense possui algumas comunidades endémicas tais como o carvalhais-
de-Monchique Euphorbio monchiquensis-Quercetum canarensis, o sobreiral Sanguisorbo-Quercetum suberis 
quertosum canarensis, o medronhal com adelfeiras Phillyreo-Arbutetum rhododendrotosum baetici, o tojal 
Cisto-Ulicetum minoris, o esteval-tojal Cisto ladaniferi-Ulicetum argentei e a comunidade escio-nitrófila 
de orlas e clareiras de bosque Senecio lopezzi-Cherolophetum sempervirentis. Neste território os sobreirais 
Mysto-Quercetum suberis e Sanguisorbo-Quercetum suberis constituem a vegetação potencial dominante, 
respectivamente, nos andares termomediterrânico e mesomediterrânico. Os matagais de carvalhiça do 
Quercus lusitanicae-Staurocanthetum boivinii e o urzal do Erico australis-Cistetum populifolii são associações 
vulgares desta unidade. 

3.5. Unidades de vegetação

O conhecimento da vegetação potencial é de máxima importância, dado que cada associação vegetal se 
relaciona com o seu sítio de uma forma dinâmica e evolutiva extremamente intensa, que conduz à evolução 
no sentido da formação de um ecossistema climáxico estável e de elevada resiliência.

Do ponto de vista da vegetação, o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (Instituto da Conservação da 
Natureza, 2006) relata a presença de diversos “habitats naturais”, entre os quais se mencionam, quanto à 
vegetação arbórea, as florestas aluviais (91E0* – florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior, 
Alno-Padion,  Alnion incanae,  Salicion albae, habitat prioritário), presentes ao longo de rios e ribeiras. 
Os relatórios base do Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, 
referem a presença de Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) (91E0*), em dois subtipos:

•	 Amiais ripícolas (91E0pt1) Subtipo que encontra o seu óptimo nos troços médios de rios pouco 
torrenciais em solos siliciosos. Caracteriza-se pela dominância, no estrato arbóreo, de Alnus glutinosa 
e pela presença de Fraxinus angustifolia e Salix atrocinerea. No estrato arbustivo e lianóide, dominam: 
Crataegus monogyna, Sambucus nigra, Hedera helix, Rubus sp.,  Tamus communis, Frangula alnus, entre 
outras. O estrato herbáceo apresenta várias espécies de fetos e gramíneas.
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•	 Amiais paludosos (91E0pt3) Subtipo próprio de solos permanentemente encharcados, com acumulação 
de matéria orgânica, mal drenados e ácidos. Caracteriza-se pela dominância de Alnus glutinosa e/ou Salix 
atrocinerea, com presença de Hedera helix, Lonicera peryclimenum, Rubus sp., Fraxinus angustifolium, 
Tamus communis, Osmunda regalis, entre outras.

Os subtipos apenas são distinguidos pelo grau de encharcamento do solo.

A informação relativa à vegetação, que em condições normais poderá atingir o seu clímax de desenvolvimento, 
é útil não só para efeitos de avaliação do estado actual do troço a intervencionar, mas, essencialmente, para 
efeitos de intervenção, nomeadamente na escolha de espécies a utilizar nos trabalhos de restauração de 
habitat.

3.6. Usos do solo

As zonas aluvionares adjacentes ao curso de água, são constituídas por pastagem e/ou zonas de incultos, não 
se verificando a existência de explorações agrícolas dedicadas a sistemas de culturas intensivas na área do 
projecto. Nas vertentes existe um mosaico constituído por matos e floresta de produção, com  espécies como 
o eucalipto (Eucaliptus globulus), o sobreiro (Quercus suber) ou o pinheiro-bravo (Pinus pinaster).

Em ambas as margens, existem caminhos de terra batida, o que em termos de acessibilidades facilita o 
acesso à ribeira. Na área a jusante, é necessário atravessar propriedades particulares, sem no entanto, haver 
qualquer entrave aparente para a passagem de maquinaria.

3.7. Caracterização dos elementos hidromorfológicos
 
A caracterização dos elementos hidromorfológicos teve em consideração a metodologia adoptada pelo 
INAG no âmbito da implementação da DQA por River Habitat Survey (RHS), sendo utilizada a versão de 
2003 da ficha e manual de campo do RHS.

O RHS é um sistema para avaliar a condição e qualidade dos rios baseada na estrutura física, segundo quatro 
componentes:

a) Uma metodologia estandardizada para a amostragem em campo;
b) Uma base de dados e software para o processado da informação;
c) Um conjunto de metodologias para avaliar a qualidade do habitat;
d) Uma metodologia para descrever a extensão das modificações antrópicas do canal.

O RHS é um método de inventariação de características hidromorfológicas do curso de água e do corredor 
ao longo de um troço de 500 m de comprimento, abrangendo uma faixa de 50 m de cada lado da linha de 
água. As observações são registadas a duas escalas distintas: em transectos estabelecidos em intervalos de 50 
m, denominados spot-checks (resultado de um total de 10 spot-checks), e de um modo contínuo ao longo de 
um troço de 500 m, denominado sweep-up.
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O primeiro, sexto e último spot-checks são georreferenciados. Dentro de cada spot-chek, e numa faixa de 1 
m, são registadas as principais características do fluxo, substrato do canal e margens assim como as possíveis 
modificações de origem antrópica. Numa faixa de 10 m de largura em cada spot-check, são recolhidas as 
informações referentes ao tipo e estrutura da vegetação assim como o uso do solo nas zonas adjacentes ao 
corredor fluvial.

Tabela 1- Lista de características registadas nos spot-checks e no sweep-up.

Características registadas Nos 10 spot-checks No sweep-up

Forma dominantes do vale x
Substrato predominante do canal x
Substrato predominante nas margens x
Tipo de fluxo e características associadas x x
Modificações no canal e nas margens x x
Estrutura da vegetação nas margens e topo do talude x
Tipos de vegetação no canal x x
Perfil das margens x
Presença de árvores nas margens e características 
associadas

x

Característica dos habitats fluviais registados x x
Características artificiais x x
Características de interesse especial x
Uso do solo x x

Tanto para os tipos de solo como para os tipos de fluxo recenseados nos spot-checks, existe uma classificação 
referida no RHS Manual Guidance (Environment Agency, 2003).

A Ficha de Campo utilizada contém informação cartográfica, como a altitude, distância à nascente, geologia, 
declive, entre outras; informação dos 10 spot-cheks e as duas últimas com características do sweep-up. A 
avaliação foi realizada ao nível do troço de amostragem de 500 m, tomando em consideração, principalmente, 
a diversidade e naturalidade da estrutura física do corredor fluvial e a presença de modificações antrópicas, 
indo de encontro aos objectivos do presente projecto. Estes princípios são traduzidos em dois índices: o 
Habitat Quality Assessment (HQA) e o Habitat Modification Score (HMS).

O HQA é utilizado como uma medida da diversidade e naturalidade em base, a um consenso de opiniões 
periciais sobre a presença e extensão de características do habitat fluvial, relevantes para as comunidades 
biológicas, nomeadamente espécies autóctones de reconhecido interesse de conservação. O valor do HQA 
será apenas comparável com rios de características semelhantes ou troços do mesmo rio e corresponde ao 
somatório de dez sub-índices que avaliam componentes específicas de qualidade hidromorfológica.
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O HMS avalia o grau de artificialização da estrutura do corredor fluvial. À semelhança do HQA, o sistema 
de pontuação é uma aplicação objectiva de um conjunto de regras definidas. No caso do HMS, estima-se o 
impacte de estruturas e intervenções transversais e longitudinais nos habitats fluviais, sendo este útil para 
avaliar o impacto de intervenções no rio. Neste caso, a avaliação é independente do tipo de rio, podendo 
comparar-se os resultados com os resultantes da aplicação da metodologia em tipologias diferentes. As 
pontuações do HMS correspondem a 5 classes de degradação (Habitat Modification Índex; HMI) desde os 
troços pristinos até aos severamente modificados.

Tabela 2 - Índices que constituem o somatório do Habitat Quality Assessment.

Componente do HQA Tradução

HQA flow type Tipo de corrente
HQA channel substrate Substrato do canal
HQA channel features Características do canal
HQA bank features Características da margem
HQA bank vegetation structure Estrutura da vegetação da margem
HQA point bars Depósitos de substrato no interior de um meandro
HQA channel vegetation Vegetação do canal
HQA land use Uso do solo
HQA trees and associated features Presença de árvores e características associadas
HQA special features Características de especial interesse
HQA Habitat quality assessment Índice de avaliação da qualidade do habitat fluvial

A avaliação da qualidade ecológica do habitat fluvial realiza-se através da conjugação do HQA e o HMS em 
que se compara a qualidade hidromorfológica do troço amostrado com a de um troço de rio, da mesma 
tipologia que esteja caracterizado como pristino do ponto de vista da integridade estrutural e funcional.

A aplicação do HMS e as categorias do HMI que descrevem o estado físico do canal nos locais do 
recenseamento do RHS foi feito segundo o definido pelo INAG (2003).

Tabela 3 - Relação entre as classes de HMS e HMI.

Classes HMI Intervalos HMS Categoria descritiva do troço

Classe 1 0 Sem alteração (pristino)
0-16 Semi-natural

Classe 2 17-199 Predominantemente não modificado
Classe 3 200-499 Obviamente modificado
Classe 4 500-1399 Significativamente modificado
Classe 5 1400 ou mais Severamente modificado
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Tendo por base os dados recolhidos na Ficha de Campo, mediante aplicação do RHS (anexo II), avaliando 
o troço segundo o índice HMS, conclui-se que este enquadra-se na categoria de “predominantemente não 
modificado”, denotando alguma influência antrópica ao nível do corredor ripário e margens.

Em relação ao índice HQA, para a tipologia de rios no qual a ribeira do Torgal se enquadra, segundo o 
INAG (2003) não foi definido um intervalo mínimo para a classificação como excelente, devido a questões 
estatísticas. Contudo poderemos inferir que o presente curso de água se encontra numa classe elevada, dado 
que o valor obtido é superior ao maior dos valores mínimos definidos para a classe excelente em todas as 
tipologias de rios. 
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4. Metodologia de trabalho

Em termos metodológicos, o desenvolvimento da proposta de intervenção no troço da ribeira do Torgal, 
com vista a alcançar os objectivos inerente ao projecto co-�nanciado pelo Programa Life+, decorreu de 
acordo com o seguinte esquema:

Identi�cação dos principais pontos críticos existente

•	 Levantamento no terreno da avaliação da situação actual, para identi�cação das 
principais situações e pontos críticos, com incidência no estado de conservação 
das margens do curso de água, ao leito, à envolvente e vegetação ripícola.

Elaboração da proposta de intervenção

•	 Identi�cação das soluções/medidas a implementar, de acordo com a sua viabi-
lidade, rapidez, menor custo e durabilidade de forma a aproximar o ecossiste-
ma ao estado natural, contribuindo para a sua restauração ecológica.

•	 A elaboração da proposta de intervenção deverá assentar em princípios gerais 
que devem respeitar a integridade ecológica do sistema ribeirinho, fomentar a 
biodiversidade local e mitigar os impactes do processo de reabilitação/requali-
�cação.

Monitorização

•	 Acompanhamento do desempenho e medição periódica das acções e de todas 
as operações que decorrem do processo interventivo.

•	 Avaliação da evolução das tendências das medidas implementadas e identi�ca-
ção da existência ou não de alterações aos procedimentos inicialmente projec-
tados, de forma a serem implementadas acções correctoras ou preventivas.
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5. Intervenções na ribeira do Torgal

5.1. Identificação de situações críticas

O troço de intervenção, localizado a norte da localidade de Odemira, apresenta uma extensão de 5 km. 
A totalidade do troço apresenta-se inserido transversalmente num vale aberto, com um leito constituído 
maioritariamente por elementos com dimensões inferiores a 20 cm. O desnível da ribeira na área do projecto 
é de 25 metros em 5 quilómetros de extensão. Na figura 3 é apresentada a localização do troço alvo do 
presente projecto, com base na carta militar.

Fig. 3 - Mapa com a localização do troço a intervencionar.

Inicialmente, com base na carta militar e ortofotomapa procedeu-se a uma avaliação longitudinal em toda 
a extensão, da qual resultou a categorização segundo níveis de abordagem e tipologias de intervenção. No 
essencial, a intervenção na ribeira do Torgal apresenta como objecto primordial de actuação o corredor 
ripícola e todas as componentes fluviais influenciáveis pelo mesmo. No que concerne ao corredor ripícola, 
uma das funcionalidades mais referenciadas na literatura é a de suporte ecológico de comunidades bióticas e 
a promoção da biodiversidade. Várias espécies de mamíferos, insectos, aves, macroinvertebrados aquáticos, 
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peixes, anfíbios, entre outros, utilizam e dependem directa ou indirectamente das galerias ribeirinhas nas 
suas várias vertentes: habitat, repouso, refúgio, alimentação e reprodução. Para estas funções, contribuem 
atributos específicos que favorecem uma maior complexidade estrutural e biológica das galerias, como 
a heterogeneidade florística, a renovação sazonal ou desfasada da folhagem (espécies caducifólias e/ou 
perenifólias), a “contínua” incorporação no sistema de materiais orgânicos, a existência de estratégias diversas 
de reprodução, propagação e dispersão, a elevada produtividade e elevada eficiência no uso da água. Por outro 
lado, a natureza linear das galerias contribui para a função de “corredor ecológico”, conectando populações e 
permitindo a migração de indivíduos no seu interior. Este aspecto está amplamente dependente de factores 
estruturais, como a largura da galeria, o modo de ocupação do espaço aéreo (ou seja, a distribuição de 
estratos) e radicular, a heterogeneidade florística e a continuidade longitudinal.

A identificação dos pontos críticos no troço de intervenção do projecto foi feita com base na análise 
efectuada à estrutura ripária, margens e leito.

Estrutura ripária 

Um corredor ripário equilibrado favorece a diminuição dos danos por erosão das margens e a deposição 
de sedimentos e partículas orgânicas devido ao aumento da rugosidade. Em simultâneo, o corredor ripário 
devidamente estruturado permitirá diminuir a influência dos terrenos adjacentes, fazendo com que a 
vegetação actue como zona tampão, promovendo:

a) A diminuição do escoamento e da erosão superficial;
b) A retenção de sedimentos e nutrientes;
c) A estabilidade da forma e do traçado do canal;
d) A formação de refúgios, o ensombramento da água e o input de folhada;
e) A integração paisagística.

Naturalmente que a actuação de todo o sistema varia com a densidade das faixas de vegetação, com o estado 
de desenvolvimento das espécies de porte arbóreo e arbustivo, com a época do ano e, ainda, com a diversidade 
de plantas. No estudo geral desta linha de água foi realizada uma análise cuidada sobre a continuidade e 
composição do corredor ripícola através de fotointerpretação e subsequente confirmação no terreno. Do 
trabalho efectuado resultou a definição de quatros aspectos críticos inerentes ao corredor ripário.

Tendo como referência uma faixa de 10 metros a contar do topo da margem, constata-se que em 1800 metros 
lineares, a estrutura arbórea do corredor ripário está ausente (ver figura 4 e mapa 2A, Anexo I), estando 
associado a alguns deste locais, graves problemas de estabilidade da margem, como adiante são descritos.
Outro aspecto importante ao nível do corredor ripícola está relacionado com a distribuição transversal do 
corredor ripário, o qual na maior parte do troço analisado cinge-se a uma única fila de árvores.

Em relação ao coberto arbustivo associado ao corredor ripícola, este encontra-se esparsamente presente, com 
pouca representatividade, tendo sido identificadas espécies como Crataegus monogyna, Sambucus nigra, 
Hereda helix, Tamus communis, Lonicera periclymenum e Rubus sp.. Este aspecto poderá ser o resultado 
da intervenção humana no passado, com um aproveitamento mais activo das áreas de aluvião adjacentes à 
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ribeira para agricultura e à intensidade do pastoreio com gado bovino.

Fig. 4 - Mapa de descontinuidades no estrato arbóreo do corredor ripário, com base no ortofotomapa.

Um outro ponto crítico, relacionado com a estrutura arbustiva, que assume grande expressão na ribeira e 
área envolvente, prende-se com a extensa cobertura arbustiva de silvas (Rubus sp.). Esta espécie não é por si 
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só invasora ou infestante e integra-se nas comunidades características das formações ripícolas. Contudo, essa 
integração corresponde normalmente à zona terrestre dos corredores ripícolas. As situações de infestação 
são muito claramente favorecidas pela perturbação física com destruição ou degradação da vegetação 
ripícola característica (salgueiral, amial, freixial, etc.) e a resultante abertura de soluções de continuidade que 
permitem a penetração e estabelecimento dessas espécies mas, mais importante ainda, pela destruição do 
sombreamento do canal, permitindo, desta forma, que espécies que só se conseguem desenvolver com muita 
luz incidente, apresentem uma grande cobertura, quer na orla das formações ribeirinha, quer penetrando 
no seu interior, ou mesmo substituindo as formações arbustivas. Embora a Rubus sp. se encontre presente 
ao longo de todo o corredor ripícola, existem algumas áreas, onde é  claramente excessiva, e impeditiva da 
instalação e desenvolvimento de espécies arbóreas e arbustivas características deste habitat. As áreas de 
margem sem estrutura arbórea, na maioria das situações apresentam-se invadidas pelas silvas.

Esta análise sobre o coberto vegetal é de extrema importância para a de�nição das áreas de intervenção na 
recuperação/incremento do habitat ripícola.

Estabilidade das margens

É sabido que as margens dos cursos de água, fazem a ligação entre os meios terrestre e aquático, originando 
zonas ou faixas de transição nas quais ocorrem inundações periódicas, processos de sedimentação e erosão. 
A presença de vegetação ripícola, com as suas raízes bem �xadas, é de elevada importância para a segurança 
e estabilidade das margens, quanto a processos erosivos. Numa situação ideal, uma galeria ripícola bem 
constituída, deve distribuir-se pelas duas margens e apresentar uma estrutura complexa e desenvolvida, com 
copas de árvores e arbustos, a vários níveis de altura.

Os cursos de água que apresentem uma estrutura ripária equilibrada, bem enraizada nos taludes marginais, 
só cederão à força das correntes em situações muito excepcionais e de ocorrência ocasional, permitindo que 
o traçado do leito e das margens se conserve estável por largos períodos de tempo. 

Fig. 5 - Maciço de silva (Rubus sp.) na margem 
esquerda.                                                              

Fig. 6 - Margem esquerda e direita tomada pela silva 
(Rubus sp.) em locais que não existe estrato 
arbóreo.
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Neste âmbito, foram identi�cados em ambas as margens, e georreferenciados os locais onde os problemas 
de estabilidade são mais graves e exigem uma intervenção no curto prazo. Todos estes locais, identi�cados 
nos mapas 1A e 1B (anexo I) correspondem a pontos de descontinuidade na estrutura arbórea do corredor 
ripícola. 

Em seguida, é apresentada uma breve descrição dos locais referenciados, e respectivo apontamento 
fotográ�co.

Neste âmbito, foram identi�cados em ambas as margens, e georeferênciados os locais onde os problemas 
de estabilidade são mais graves e exigem uma intervenção no curto prazo. Todos estes locais, identi�cados 
nos mapas 1A e 1B (anexo I) correspondem a pontos de descontinuidade na estrutura arbórea do corredor 
ripícola. Em seguida, é apresentada uma breve descrição dos locais referênciados, e respectivo apontamento 
fotográ�co.

Fig. 7 - Erosão na margem devido ao desvio da 
corrente em obstáculo no leito.

Fig. 8 - Desmoronamento de margem em consequência 
da erosão na base.
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Tabela 4 - Descrição do ponto de referência MDE1.

Ponto MDE1 - ponto de referência (37°38’0.3”N; 8° 37’24.72”W)

Situação actual: 
Margem direita da ribeira foi sujeita a um forte processo de erosão em época de cheia, tendo existido um 
recuo da margem em cerca de 3 metros. A causa aparente deve-se à falta de estabilização da margem por 
ausência de corredor ripário arbóreo nesta zona da margem e em virtude do desvio do caudal na acumu-
lação de cascalho na margem esquerda, que ocupa 2/3 do leito, funcionando como um de�ector.

Vista de montante
 

Vista de montante

Tabela 5 - Descrição do ponto de referência MDE2.

Ponto MDE2 - ponto de referência (37°38’13.80”N; 8° 37’20.01”W)

Situação actual: 
Existe nesta zona um estrangulamento do caudal, em consequência da acumulação de residuos lenhosos 
junto a um salgueiro instalado no leito da ribeira. Como consequência, o caudal é redireccionado para a 
margem direita, implicando este a erosão da margem, a jusante do local.

Vista da acumulação de resíduos
 

Vista da margem direita a jusante
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Tabela 6 - Descrição do ponto de referência MDE3.

Ponto MDE3 - ponto de referência (37°38’16.81”N; 8° 37’11.91”W)

Situação actual: 
Neste ponto a linha de água encontra-se a menos de um metro da estrada de terra batida. Existe neste 
ponto uma descontinuidade no corredor ripícola, acrescendo o facto de esta ser a margem exterior do 
meandro, onde a erosão activa implica a existência frequentes de desmoronamentos da margem.

Vista da margem direita
 

Vista da margem direita

Tabela 7 - Descrição do ponto de referência MDE4.

Ponto MDE4 - ponto de referência (37°38’11.68”N; 8° 37’11.89”W)

Situação actual: 
Em resultado da existência de um amieiro com um desenvolvimento horizontal sobre o leito, existe uma 
elevada pressão da margem em períodos de cheia. Como consequência, existe uma elevada erosão da 
margem direita, que implica na destabilização da base do choupo que alí existe, visível na inclinação do 
mesmo. O estrato arbóreo nesta zona apresenta uma grande descontinuidade.

Vista de parte do tronco de amieiro
 

Vista da margem direita
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Tabela 8 - Descrição do ponto de referência MDE5.

Ponto MDE5 - ponto de referência (37°38’0.6”N; 8° 37’21.72”W)

Situação actual: 
Neste ponto existe uma erosão acentuada da margem direita, com cerca de 2 metros de altura e uma in-
clinação muito próxima dos 900. Nessa zona a margem é desprovida de cobertura arbórea e arbustiva. Por 
outro lado existe um amieiro a jusante, cuja localização provoca um estrangulamento do caudal em perí-
odod de cheia, incrementando a turbulência, que consequentemente vai afectar a margem direita, assim 
como a margem esquerda (ver MDE6).

Amieiro na margem direita
 

Vista da margem direita

Tabela 9 - Descrição do ponto de referência MDE6.

Ponto MDE6 - ponto de referência (37°38’0.24”N; 8° 37’21.87”W)

Situação actual: 
Nesta parte da margem esquerda, em período de cheia, dado que a mesma apresenta uma elevada inclina-
ção é bastante erodida por acção da água.

Vista da ribeira para jusante
 

Vista da margem esquerda
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Tabela 10 - Descrição do ponto de referência MDE7. 

Ponto MDE7 - ponto de referência (37°38’15.97”N; 8° 37’9.06”W)

Situação actual: 
Em resultado da existência de uma obstrução por acumulação de resíduos lenhosos no leito da ribeira, 
existe um desvio do �uxo para a margem direita, implicando esta uma erosão continuada da margem.

Vista da obstrução
 

Vista da obstrução na margem esquerda

Tabela 11 - Descrição do ponto de referência MDE8. 

Ponto MDE8 - ponto de referência (37°37’59.02”N; 8° 37’37.54”W)

Situação actual: 
Em resultado da ausência de vegetação arbórea e arbustiva, a margem esquerda sofre um processo activo 
de erosão com sucessivos desmoronamentos da margem.

Vista da margem erodida
 

Vista da margem erodida
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Leito da ribeira

Ao longo do leito da ribeira, existem exemplares mortos de árvores (�gura 10), ramos mortos ou 
inadequadamente desenvolvidos (�gura 11), que no curto prazo podem represar águas, obstruir de alguma 
forma o normal escoamento da água ou em situações de cheia, entupir as linhas de água ou serem retidos 
(�gura 9) originando situações de represamento e desvio de águas, ou em ruptura originar ondas de cheia 
muito destruidoras que podem alterar o per�l lateral e longitudinal do rio. Efectuando uma incursão 
longitudinal ao longo da ribeira, foi possível identi�car a existência repetida de várias situações, que exigem 
correcção, com o risco de a manterem-se potenciarem os riscos de erosão das margens. 

5.2. Técnica a aplicar nas intervenções propostas

Com base no levantamento de riscos efectuado e tendo presente os objectivos inerentes ao projecto LIFE, 
são em seguida apresentadas as propostas de intervenção para o troço da ribeira do Torgal acima descrito. 
Esta prevê uma gestão de habitat a diferentes níveis:

a) Limpeza de linha de água com o objectivo de retirar elementos que constituam obstáculos ao normal 
�uxo da água ou possam induzir perturbações nos processos característicos das linhas de água;

b) Controle pontual de plantas com carácter invasor, de forma a melhorar as condições para instalação e 
diversi�cação de espécies arbóreas e arbustivas características deste habitat;

c) Limpeza e condução da vegetação ripícola natural de forma a garantir a sua vitalidade e capacidade de 
controlo competitivo de infestantes;

d) Incremento do habitat ripícola com a plantação de espécies arbóreas e arbustivas, de forma a melhorar 
as características e funcionalidade do corredor ripícola e interface com as áreas adjacentes;

e) Diversi�cação de micro-habitats de forma a melhorar as características bióticas e abióticas potenciadoras 
das populações de ictiofauna, odonatos e náiades. 

Assim tendo em conta os riscos anteriormente identi�cados, na área do projecto (�gura 3), será efectuada 
a gestão de habitat, procurando alcançar os seguintes objectivos (adaptados de Jund et al., 2000):
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Fig. 9 - Obstrução devido à 
acumulação de resíduos 
lenhosos.

Fig. 10 - Tronco de árvore morto 
em posição transversal 
no leito, provocando 
desvio da corrente.

Fig. 11 - Ramo de amieiro com 
desenvolvimento hori-
zontal sobre o leito da 
ribeira.



a) Assegurar o escoamento na totalidade do leito, preservando-o, simultaneamente da invasão de 
infestantes aquáticas e do risco de obstrução pela queda de árvores enfraquecidas ou mortas.

b) Assegurar a estabilidade das margens através da manutenção e favorecimento dum coberto vegetal 
ripícola adequado (sistema radicular �xador do solo e parte arbórea garantindo uma boa cobertura 
das margens, evitando, ao mesmo tempo, a abertura de “feridas” por descalçamento e queda de árvores 
mal enquadradas.

c) Evitar a formação de zonas de acumulação de detritos �utuantes e de excessiva turbulência por 
poderem originar rupturas da margem.

d) Manter e melhorar as funções ecológicas e estéticas da vegetação
e) Caso necessário, reconstituir a vegetação ripícola natural.

Em seguida segundo a tipologia de intervenção e área de actuação, é descrita a forma de actuação, a época 
mais aconselhada para os trabalhos, assim como as máquinas e ferramentas aconselháveis para cada situação.

5.2.1. Limpeza da linha de água

Tal como identi�cado anteriormente, existem exemplares mortos de árvores a obstruir de alguma forma o 
normal escoamento da água, provocando alterações de corrente e consequentemente alterações de topogra�a 
no leito da ribeira, e de margens. Para além disso, a existência de árvores vivas na zona central do leito 
devido a desenvolvimento em local erróneo, ou por alterações na topogra�a do leito, implicam em alguns 
casos a acumulação de resíduos lenhosos, o constrangimento na passagem da água e redireccionamento do 
�uxo para a margem provocando uma erosão localizada em períodos de cheia.

De forma a alterar as situações referidas, deve-se proceder à remoção dos exemplares mortos de árvores, dos 
resíduos, de lixo e das obstruções que exercem interferência e di�cultam o normal escoamento da água. Para 
além destas acções deve-se também proceder ao corte e a poda de árvores e arbustos que crescem para o 
meio do curso de água, que obstruem o leito e reduzem a sua capacidade de vazão. No caso das árvores que 
provocam impedimento central do canal, por estarem erradamente localizadas deve proceder-se ao corte 

Fig. 12 - Árvore  sem suporte que exige um corte 
raso. 

Fig. 13 - Situação em que a localização desadequada 
exige uma remoção por corte raso.
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raso, ao passo que nas restantes situações a opção deve ser a eliminação das partes que comportam os riscos 
anteriormente mencionados, utilizando equipamento de corte adequado, de modo a não serem deixados 
troncos e ramos partidos que possam comprometer a viabilidade das árvores. 

No caso especí�co de árvores caídas, a sua retirada do leito do curso de água deve ser feita com recurso a 
cortes sucessivos. 

Sempre que possível, deve ser feito o aproveitamento de todos os ramos vivos de modo a serem reutilizados 
nas acções de estacaria ou para a realização de esteiras e fachinas, que se prevêem no âmbito da estabilização 
e consolidação de margens. No caso dos troncos mortos, parte pode ser utilizada no incremento de micro-
habitats no leito da ribeira.

Esta intervenção a realizar em toda a área do projecto (�gura 3), deverá ser feita durante o período de 
repouso vegetativo e quando o caudal permitir intervir em segurança no leito. As intervenções devem 
ser conduzidas com recurso mínimo a maquinaria pesada, recorrendo preferencialmente a abordagens 
manuais, única forma de garantir que são intervencionadas as áreas e os exemplares requeridos e que não 
ocorre uma intervenção generalizada e perturbadora não só da vegetação que se pretende manter como do 
solo da margem, destabilizando-o e expondo-o a agentes erosivos. 

O material manual a utilizar deve ser do tipo serrotes, tesouras de poda e motosserras, os quais devem 
ser devidamente desinfectadas após cada utilização de forma a minimizar propagação de doenças entre 
espécimes vegetais. Os resíduos vegetais não passíveis de reutilização nas demais intervenções, devem ser 
encaminhados para tratamento ou valorização.

5.2.2. Controle de plantas com caracter invasivo 

A silva (Rubus sp.) é uma espécie autóctone que pertence às comunidades ripícolas naturais. Assume um 
carácter invasivo quando se desenvolve prioritariamente dentro do canal de escoamento originando com 
os seus ramos muito longos e �exíveis redes intrincadas que, em caso de cheia retêm todos os detritos 
transportados e podem originar estruturas de represamento que ao cederem causam ondas de cheia 
secundárias muitas vezes extremamente danosas. Por outro lado, o seu carácter competitivo impossibilita a 
instalação nas margens de uma estrutura arbustiva e arbórea equilibrada.

Esta espécie caracteriza-se por ter uma raiz/tronco subterrâneo de onde brotam rebentos novos com 
características trepadoras de desenvolvimento muito rápido (designados como turiões). Apresenta boa 
capacidade de desenvolvimento, renovação e enraizamento vegetativo conferindo-lhe uma grande resistência 
a perturbações e uma elevada capacidade de colonização - daí o seu carácter invasivo.

Dado que a silva é uma espécie da comunidade ripícola, a sua remoção só ocorrerá em situações em que o 
seu desenvolvimento condicione as condições de escoamento e a segurança do mesmo, e quando a mesma 
seja necessária para a melhoria das características da estrutura ripária.
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A intervenção abrangendo toda a área do projecto, deve centrar-se na zona contígua ao curso de água, 
abrangida pelos 10 metros contados a partir do topo da margem (mapas 4A e B - anexo I). A remoção 
das silvas deve ser realizada por meios mecânicos/manual – preferivelmente arranque ou, alternativamente 
corte sistemático com moto-roçadora, com uma intervenção inicial durante o período outonal de 2012, 
seguido de um acompanhamento e intervenção regular ao longo de 24 meses. A selecção dos aglomerados 
de silva a remover ou a serem mantidos deve ser de�nida em obra. 

Sempre que a continuidade de cobertura por parte da Rubus sp. afectar ambas as margens, e de forma a 
salvaguardar a biodiversidade, a intervenção será feita de forma alternada nas margens. Após o controle 
inicial, na área intervencionada é aconselhável iniciar o procedimento de estabilização de margens, se assim 
for necessário, e plantação de espécies arbóreas e arbustivas características deste tipo de habitat, como 
adiante é descrito.

5.2.3. Controle do estrato herbáceo

Do ponto de vista ambiental a existência de uma cobertura herbácea nas imediações das margens é importante 
na estabilização do solo contra agentes erosivos, e funciona também como habitat de alimentação e refúgio 
de várias espécies de mamíferos, aves e insectos. Contudo existem situações em que é necessário efectuar 
um controle das plantas herbáceas. No caso concreto, dado que a vegetação herbácea atinge proporções que 
ultrapassam a altura da cintura, torna-se primordial investir no seu controle para que seja possível aplicar 
algumas das técnicas de intervenção propostas.

É importante não esquecer que o corte da vegetação em taludes e margens altera, de forma radical e repentina, 
as comunidades vegetais, assim como a estrutura do habitat de invertebrados, aves e mamíferos. Com o 
objectivo de minimizar o impacto, a época e a frequência de corte, assim como a área a intervencionar 
devem ser cuidadosamente seleccionadas.

É recomendado que o corte de vegetação seja feito em meados do Verão, após o mês de Julho, de forma a 
acautelar as seguintes situações:

a) Conservação do refúgio necessário para a reprodução da fauna;
b) Disponibilização de sementes como fonte de alimento para aves e pequenos mamíferos, assim como 

garantia de existência de um banco de sementes no solo que garanta que na próxima época ocorra a 
germinação de espécies anuais características da área;

c) o corte neste período, contrariamente ao que ocorre se efectuado na Primavera, não estimula um 
rápido crescimento vegetal de algumas espécies.

Por outro lado, é desejável que o corte seja feito com recurso a moto-roçadora, de forma alternada nas margens, 
tal como anteriormente de�nido no controle de Rubus sp. minimizando as alterações do funcionamento 
hidráulico do curso de água, que daí possam advir. Em relação aos resíduos produzidos, estes podem ser 
deixados na área de forma a melhorar a quantidade de matéria orgânica no solo e minimizar as perdas de 
água por evaporação.
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5.2.4. Gestão da vegetação ripícola natural

Por vezes veri�ca-se que as formações ripícolas se encontram desequilibradas quer no sentido de um excessivo 
desenvolvimento que pode obstruir inteiramente o canal, quer num desequilíbrio etário ou no predomínio 
de formações arbóreas ou arbustivas com claro prejuízo das funcionalidades hidráulica e ecológica. Importa 
pois proceder à gestão dessas formações no sentido de repor as características e funcionalidades de um 
corredor ripícola. 

De forma a melhorar as características estruturais do corredor ripícola, são propostas intervenções 
segundo as descrições que se seguem:

a) Condução da vegetação ripícola 

Esta intervenção visa manter a secção hidráulica adequada em cada secção e corrigir situações de desvio da 
corrente. Este processo consiste na remoção de ramos de exemplares arbóreos e eventualmente exemplares 
arbustivos cujo crescimento ocasione obstruções ou desvio ao normal escoamento da água na secção em 
causa. Esta obstrução pode ter como consequências uma tal redução dos caudais que originem níveis e 
frequências de cheia excessivos, favorecendo a retenção de resíduos que podem originar represamentos 
danosos e/ou fenómenos de erosão direccionada da margem oposta e consequentemente desequilíbrio da 
secção em causa, como o que se veri�ca na �gura 14.

Este processo de condução e limpeza dos ramos e exemplares hidraulicamente desadequados, deve ser 
realizado individualmente com recurso a maquinaria de operação manual, de modo a garantir que não 
provoquem danos nas margens e nas formações vegetais que importa preservar e valorizar. Contudo não é de 
descartar a necessidade de maquinaria pesada para retirar trocos cuja dimensão torne inviável a intervenção 
manual.

Fig. 14 - Forma de corte para evitar a formação de 
rachas e outras feridas.

Fig. 15 - Situação em que se deve proceder ao 
corte de ramos de forma selectiva.
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Esta intervenção a realizar na área delimitada pelos 10 metros laterais ao topo de cada margem, tal como 
de�nido nos mapas 4A e 4B (anexo I), deve decorrer preferencialmente no período de descanso vegetativo, 
acautelando a época de reprodução da fauna. 

b) Reposição de um povoamento arbóreo e arbustivo estrati�cado

Com base na situação actual, nas zonas onde se veri�que a ocorrência (quase) exclusiva de formações apenas 
arbóreas ou apenas arbustivas proceder-se-á ao estabelecimento (por estacaria ou plantação) dos estratos em 
falta, propiciando uma diversi�cação estrutural e reconstituição progressiva de um corredor adequadamente 
estrati�cado, que garantam uma protecção do solo e uma regularização do canal (de estiagem ou de cheia), 
prevenindo rupturas de margens. 

Todas as intervenções de estacaria e plantação devem decorrer em períodos do ano, em que as condições 
de humidade no solo permitam uma maior taxa de sucesso, preferencialmente no período compreendido 
entre os meses de Novembro e Fevereiro. Os trabalhos devem decorrer com o recurso mínimo a maquinaria 
pesada, preferencialmente com abordagens manuais (com maquinaria de operação manual) entre as quais 
se contam as furadoras, única forma de garantir que são intervencionadas áreas circunscritas e que não 
ocorre uma intervenção generalizada e perturbadora não só da vegetação que se pretende manter como do 
solo da margem, destabilizando-o e expondo-o a agentes erosivos.

Na plantação, as árvores a utilizar adquiridas junto de viveiros da especialidade e da zona, devem ser 
resultantes da utilização de sementes e material vegetativo recolhido nas proximidades. Quanto à estacaria, 
este método é descrito em 5.2.5.

As plantas a utilizar devem ser distribuidas de acordo com as exigências edá�cas, seguindo um gradiente de 
distribuição no sentido talude-margem que contempla 3 níveis:

Primeiro nível - arbustos higrófíticos representados pelos salgueiros de porte arbustivo (e.g. Salix atrocine-
rea);
Segundo nível - representado especialmente pela espécie Alnus glutinosa;
Terceiro nível – representado pela espécie arbórea Fraxinus angustifolia, capaz de suportar períodos de 
inundação, e arbustos como por exemplo o Crataegus monogyna, Sambucus nigra e Frangula alnus.

A área que é proposta para intervenção encontra-se identi�cada nos mapas 5A a 7B, e correponde a uma 
área de 16 240 m2 contabilizados no bu�er de 10 metros laterais em em ambas as margens, e cerca de 5 645 
m2 fora da área referida anteriormente, contabilizando plantação e gestão de freixial de regeneração natural. 
De modo a acautelar e minimizar possíveis con�itos com algum dos proprietários dos terrenos adjacentes à 
ribeira, foi de�nida uma área de contingência, com 5 271 m2, a utilizar em caso de necessidade como subs-
tituição de parcelas que não possam ser utilizadas.

Devido à variedade de situações encontradas nas margens a intervir, a localização exacta e distribuição de 
espécies só será de�nida em obra, sendo de prever uma densidade média 2000 plantas por hectare. Contudo, 
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para evitar uma excessiva aleatoriedade na distribuição das plantas, que proporciona uma �sionomia anár-
quica muito pouco natural, estabelece-se o critério de distribuir as plantas por manchas da mesma espécie. 
As plantas não devem ser aplicadas em linha ou em intervalos regulares, mas sim, espalhadas e nos sítios 
mais adequados, como por exemplo 2 a 5 estacas por metro quadrado. O solo começará a estabilizar apenas 
com o desenvolvimento das raízes. 

Algumas áreas de descontinuidade no corredor ripícola serão mantidas como actualmente se encontram 
(mapas 3A e 3B, Anexo I), sem vegetação arbórea de modo a garantir uma secção de vazão livre, assim como 
para propiciar a manutenção de condições bióticas e abióticas optimas para a manutenção e incremento de 
comunidades de macró�tas essenciais no ciclo de vida de alguma fauna, em especial os odonatos.

5.2.5. Estabilização e consolidação de margens

Devido à erosão das margens 
desprotegidas pela vegetação, 
associada ou não a aterros abusivos 
ou a quedas de árvores descalçadas 
pela corrente, ocorrem muitas 
situações em que a base da margem 
foi sendo erodida e aluiu originando 
“feridas” nas margens que tendem 
a aumentar a cada cheia. As 
intervenções de correcção podem, 
conforme a severidade e dimensão 
da zona degradada assumir muitas 
formas. 

Segundo a bibliogra�a da 
especialidade, as margens verticais 
ou aproximadamente verticais 
devem ser intervencionadas de modo 
a que exibam um declive moderado, 
designadamente na proporção 
de 2:1, ou inferior, sendo então 
posteriormente replantadas com 
espécies nativas. Nas situações mais 
simples basta um reper�lamento 
seguido de plantação (ou colocação 
de estacas) combinado ou não com 
a protecção da base com fascinas ou Fig. 17 - Exemplo de reper�lamento da margem erodida.

Fig. 16 - Determinação do método apropriado em função da inclinação 
da margem.
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entrançados vivos ou, em situações mais extremas, enrocamento com estacaria. Em situações mais complexas 
(maior dimensão e altura da zona erodida, maior torrencialidade dos escoamentos de cheia) tornam-se 
necessárias intervenções combinadas incluindo estruturas complementares de suporte e protecção para 
apoiar o desenvolvimento da vegetação.

Em todas as técnicas a utilizar devem seguir-se alguns princípios gerais, tais como a escolha do período 
adequado à ocorrência dos trabalhos, que deverá ter em conta não só a época de propagação da vegetação 
seleccionada a instalar assim como também, o período de reprodução das espécies-chave de fauna aquática. 
Como tal sugere-se que os trabalhos sejam feitos em consonância com os trabalhos de estabilização com 
plantação e estacaria.
Nas situações em que seja necessário proceder a um reper�lamento da margem, a quantidade de solo retirada 
deve ser armazenada nas imediações para possibilitar a sua reutilização nas etapas �nais da restauração, 
proporcionando um rápido e mais conveniente estabelecimento de espécies nativas.

Em seguida é feita uma breve abordagem às técnicas a aplicar nas intervenções, embora a aplicação de cada 
uma delas deva ser de�nida em obra segundo cada uma das situações em particular:

a) Fachinas vivas ou mortas

Esta é uma técnica utilizada para estabilizar a base do talude e a revegetação da orla de rios mediante a 
utilização de fachinas de material morto ou vivo com capacidade de reprodução vegetativa, normalmente 
espécies lenhosas como o salgueiro. O rápido enraizamento permite a estabilização da área fortemente 
afectada pelo �uxo contínuo de água.

Na sua construção utilizam-se ramos, com um diâmetro até aos 3 cm. Agrupam-se os ramos vivos ou mortos 
provenientes de operações de corte e poda formando estruturas cilíndricas de 30 a 50 cm de diâmetros e com 
um comprimento a rondar os 3 metros e são depois amarradas a cada 0,5-1,0 m com arame ou corda de sisal.
A aplicação da fachina deve ser feita para que 1/2 a 1/3 da mesma se encontre à altura do nível médio do 
curso de água. Cava-se um canal horizontal onde é colocada a fachina até metade e �xam-se com estacas de 

≈ 3 m

≈ 0,60 m

0,5 -1,0 m

≈ 0,40 mFig 18 - Pormenor da 
execução e aplicação 
das fachinas vivas ou 
mortas.
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8-14 mm de largura a uma profundidade de 60 cm a cada metro, dispondo a base virada para montante, e 
ligeiramente virada para o interior da margem (diminuindo a resistência á agua). Por �m, poderá preencher-
se com terra, �cando os ramos do topo a descoberto.

As faxinas formam pequenos de�ectores e um espaço intermédio não consolidado e sujeito à dinâmica �uvial. 
Os ramos vivos de salgueiro, que possuem elevada capacidade de propagação vegetativa ao desenvolverem-
se vão, através das suas raízes, consolidar de forma mais e�caz a base do talude, auxiliando a sua protecção 
contra os fenómenos erosivos. Esta intervenção deve ser realizada durante o período de repouso vegetativo, 
excepto se as temperaturas forem negativas.

b) Estacaria viva

A estacaria viva é geralmente uma técnica utilizada na revegetação das margens, aplicada em taludes com 
reduzida inclinação, ou como complemento na aplicação de mantas de geotêxtil, enrocamentos vivos, fascinas, 
entrançados vivos ou grades de vegetação. É considerada em si mesmo como uma técnica complementar de 
bioengenharia (Cortes, 2004).
Este método consiste em introduzir no solo estacas de plantas lenhosas, com capacidade de enraizar 
e desenvolver uma planta adulta, com comprimento entre 40-80 cm e diâmetro entre 3-10 cm para que 
possam ser cravadas no solo como estacas. A colocação das estacas respeita uma densidade de uma por 
m2, enterradas a 50-60 cm de profundidade, sobressaindo apenas alguns centímetros, prevenindo a sua 
secagem. Importa ter em consideração que a forma de corte da estaca na parte inferior, a enterrar, deve ser 
na diagonal.

Quando as estacas enraízam criam uma matriz de raízes que estabilizam o solo através do reforço e coesão 
das suas partículas e reduzem o excesso de humidade. Este tipo de plantas enraízam rapidamente e começam 
logo a sustentar o talude, podendo mesmo desenvolver-se em substratos totalmente carentes de solo. 

Relativamente à estacaria, é aconselhável fazer um aproveitamento do material vegetativo resultante de 
podas nos períodos de repouso vegetativo, sendo de grande sucesso a utilização de estacas de salgueiro.

c) Entrançados vivos

Utilizado na estabilização e reconstrução de ribeiras submetidas a erosão, em cursos de água com caudais e 
velocidades baixas e transporte reduzido de sólidos. É uma estrutura formada por um entrançado de varas 
de espécies lenhosas com capacidade de propagação vegetativa sobre pilaretes de madeira.
A aplicação consiste em colocar os pilaretes paralelamente à margem, de forma a deixar uma distância 
máxima de 1 m e com 50 cm à superfície. Entrelaçam-se as varas largas e elásticas em redor dos pilaretes, 
formando conjuntos de 3-8 ramos, cuja parte posterior da vara �que enterrada no terreno. A parte do 
entrançado que �ca acima do nível do solo deve ser baixo, 15-30 cm, para permitir o mínimo de estabilidade 
física, de forma a permitir o posterior enraizamento. 
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As varas a utilizar, sejam de salgueiro ou de outra espécie lenhosa com capacidade de propagação vegetativa 
deve ter um mínimo de 1,5 m de comprimento e 3 a 4 cm de largura. Os pilaretes devem ter 15 cm de 
diâmetro e 1 a 1,5 m de comprimento. A técnica deve ser aplicada no início do período de repouso vegetativo.

d) Esteira

Esta técnica é utilizada para a 
protecção e�caz do talude contra a 
erosão provocada pela corrente de 
água, ou através da escorrência das 
chuvas. Constitui uma protecção 
contínua e elástica na margem e 
melhora o balanço hídrico e térmico, 
favorecendo o desenvolvimento da 
vegetação tanto a nível do solo como 
na formação de um estrato arbustivo.

Com  esta pretende-se a cobertura 
da margem do rio, com varas de 
espécies vegetais com capacidade 
de propagação vegetativa, 
nomeadamente salgueiro. 

As varas colocam-se perpendicularmente à direcção da corrente de água e �xam-se mediante a colocação de 
pilaretes interligados com varas transversais com 1 metro ou mais, com 3 a 6 cm de diâmetro. No reforço da 
ligação utilizam-se ou arames ou corda de sisal. No �nal cobre-se a esteira com uma camada de solo com 4 a 
5 cm de espessura. Na base poderá ser aplicado um enrocamento com pedras ou uma fachina junto à água.

No caso dos taludes com inclinações elevadas (900 ou mais), com sinais de elevada instabilidade, previamente 
será feita uma intervenção para reper�lar o mesmo para um declive entre 30-450.

≈ 0,40 m

≈ 1,5 m

≈ 1,0 m

Fig. 20 - Pormenor da aplicação das esteiras vivas ou mortas.
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construção e aplicação dos 
entrançados.

≈ 1 m

≈ 0,50 m

≈ 1 m



e) Aplicação de manta geotextil

Nas situações mais críticas relativas a fenómenos erosivos das margens e sempre que se considerar necessário, 
durante o período de execução de obra, pode-se optar pela aplicação da manta de geotêxtil de modo a 
formar um muro verde em rolos de geotêxtil acompanhados com vegetação. Nesta operação, as mantas 
são estendidas, preenchidas com terra até uma altura de 50cm, comprimidas e enroladas em forma de 
cilindro, devendo estes estar ligeiramente inclinados para trás. Sobre ele são colocados perpendicularmente 
à encosta ramos com capacidade de enraizamento, nomeadamente os salgueiros, ou plantas enraizadas 
que, posteriormente, são cobertos por uma �na camada de terra. Na parte superior é colocado o próximo 
cilindro e assim sucessivamente, de acordo com a �gura. A malha do geotêxtil não deverá ser muito larga 
de forma a não permitir o deslizamento de terras. Esta técnica deverá ser aplicada durante o período de 
repouso vegetativo.

f) De�ectores

Os de�ectores são dispositivos multi-funções 
que se localizam nas margens da linha de água, 
e que têm o �m de desviar a corrente de locais 
facilmente erodíveis, facilitando ao mesmo tempo a 
sedimentação de materiais transportados a jusante 
destas estruturas.

O efeito de re�uxo causado pela constrição do canal 
facilita a deposição de gravilha imediatamente a 
jusante do de�ector e assim melhora os habitats de 
desova para os peixes (Cortes, 2004). Por outro lado 
os de�ectores promovem nas zonas de sedimentação, 
que criam, a revegetação rápida e natural das 
margens. Fig. 22 - Exemplo de um estrutura de de�ector em asa.
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0,70-1,0 m

≈ 0,50 m

Fig. 21 - Pormenor da aplicação 
da manta de geotêxtil acompan-
hado de estacaria, formando um 
muro verde.



Os deflectores são dispositivos multi-funções que se localizam nas margens ou no próprio canal, e que têm 
o fim de desviar a corrente de locais facilmente erodíveis, facilitando ao mesmo tempo a sedimentação de 
materiais transportados a jusante destas estruturas, criando ainda múltiplos habitats para a fauna aquática, 
nomeadamente zonas de desova e de zonas de alevinagem, aumento de abrigos para os peixes.

A aplicação dos mesmos será ponderada em obra, após os procedimentos visando a desobstrução da linha de água, e em 
situação onde seja prioritário o desvio do fluxo de forma a diminuir a erosão da margem. A serem construídos, devem 
utilizar-se materiais como pedras e troncos existentes na região envolvente, construindo as estruturas deverão formar um 
ângulo máximo de 30º com a margem, não ocupando mais de 1/3 do leito da ribeira. Quanto maior for a velocidade da 
corrente, menor tem que ser o ângulo do deflector com a margem dentro do intervalo especificado. Ângulos maiores do 
que 40º podem provocar a erosão da margem oposta e expor a estrutura à força directa da corrente.

É aconselhado que os trabalhos decorram no período de estiagem, entre os meses de Julho, Agosto e Setembro, com o 
recurso a trabalho manual, e pontualmente com o recurso a maquinaria pesada. Caso se verifique durante o período de 
execução do projecto, ocorrer um período de seca que reduza a ribeira a pequenos pegos, é fundamental que os trabalhos 
não provoquem perturbações nos sistemas de características lênticas que restem. 

5.3. Diversificação de habitats

Para além de uma intervenção sobre a habitat ripário com o intuito de melhorar as funções dos ecossistemas 
associadas, para alcançar os objectivos previsto no projecto LIFE, torna-se necessário actuar ao nível micro 
e macro, de forma a melhorar determinadas especificidades que permitem garantir um incremento da 
biodiversidade específica inerente à ribeira do Torgal.

a) Manutenção e incremento do habitat de macrófitas

As vegetações herbáceas e aquáticas fazem parte da vegetação ripícola como as árvores e arbustos atrás 
referidos. Com efeito, além de constituir um importante factor de protecção da margem e de consolidação 
do solo, essa vegetação constitui um habitat muito diversificado e preenche, conjuntamente com toda a 
microflora e fauna que se associa ao seu aparelho radicular e partes submersas, um sistema de depuração e 
metabolismo extremamente eficiente.

As margens com elevado hidromorfismo (zonas regularmente submersas durante parte do ano, ou com 
o solo encharcado na maior parte do ano) são as zonas mais propícias ao estabelecimento de espécies de 
macrófitas como o junco, a typha e o lírio-de-água. Ao longo de toda a área do projecto, nos bancos de se-
dimentos estáveis onde existam condições para o desenvolvimento de macrófitas, nomeadamente elevada 
exposição solar que permita a desenvolvimento de flora aquática, é proposta a sua manutenção através do 
garante de condições de luminosidade e o seu incremento através da plantação em alguns depósitos laterais 
de sedimento com finos nos interstícios. Neste caso as espécies a utilizar serão o junco (Juncus sp.), a tabúa 
(Typha sp.) e o lírio-amarelo (Iris pseudocorus), com espécimes recolhidos nas imediações. 

Para além da intervenção acima referida, existe a necessidade de intervir em pormenor na zona assinalada 
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pelo ponto MDA1 (mapa 8A e B). Trata-se de uma área onde predomina a tabúa, mas que em resultado da 
colmatação da canal escoamento de água, devido à existência de resíduos vegetais, o �uxo de água está a ser 
redireccionado para uma outra área. Como consequência, a intensidade e duração do período de enchar-
camento diminuiu, levando à regressão da área de habitat (�gura 23 e 24).  Sugere-se intervir nesta zona, 
revitalizando o escoamento contínuo, retirando de forma manual o material vegetal acumulado.

Sugere-se que estas intervenções decorram em qualquer período do ano, com preferência pelo início do 
período vegetativo, desde que o impacto para a fauna seja reduzido e a disponibilidade de material vegetal 
o permita. Os locais a intervir, essencialmente, zonas de aumulação de sedimento localizadas lateralmente 
no leito da ribeira, são de�nidos em obra, tendo por objectivo um incremento em 20% na área de ocupação.

b) Incremento das áreas de empoçamento lateral

São pequenas baías de abrigo lateral ao canal 
principal do rio, que proporcionam um aumento na 
diversidade de habitat. Nesses locais o �uxo da água 
é menor, comparativamente com o �uxo no canal 
e a vegetação pode desenvolver-se mais facilmente, 
além disso, a temperatura da água é mais elevada 
nestes locais, proporcionando o crescimento de 
algas, plâncton e invertebrados, fornecendo local 
de abrigo e alimentação para os peixes jovens em 
períodos de cheia e locais por excelência para a 
reprodução de odonatos.

Na área do projecto pretende-se intervir de forma a 
criar três áreas de abrigo com estas características, 
em alguns casos incrementando a situação existente, 
de forma a melhorar uma tipologia de habitat 
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Fig. 25 - Esquema de um empoçamento lateral

Fig. 23 - Promenor da zona de 
escoamento no ponto 
MDA1 colmatada.

Fig. 24 - Vista geral da área de macró�tas assinalada pelo ponto MDA1.



fundamental para a ictiofauna e odonatos. 

Os trabalhos devem decorrer no período em que a ribeira não apresente um �uxo de corrente elevado, e 
que os trabalhos não tenham implicações para a fauna aquática. O modo de actuação será de forma manual 
e com maquinaria, como auxílio para retirar os inertes. Pretende-se criar áreas de inundação lateral de 
baixa profundidade, cerca de 10 a 20 cm, e com uma área que depende da localização do empoçamento. 
O sedimento retirado deve ser armazenado nas imediações para posterior utilização nos trabalhos de 
consolidação de margens, potenciando o processo de instalação da vegetação herbácea. 

Após a intervenção, a decorrer até ao início do período vegetativo, deve-se proceder à instalação de alguns 
núcleos de macró�tas emergentes para acelerar o processo de estabelecimento ecológico das condições 
desejadas.

Em seguida é apresentada a descrição dos pontos de intervenção, segundo a localização apresentada nos 
mapas 8A e 8B (anexo I).

Tabela 12 - Descrição segundo o ponto de referência AEL1. 

Ponto AEL1 - (37°38’21.46”N; 8° 37’11.80”W)

Situação actual: 
Num banco lateral de sedimento vegetado no interior do leito de cheia existe um empoçamento com cerca 
de 2 m2 no meio da banco de sedimento vegetado por macró�tas. O empoçamento é local de abrigo da 
ictiofauna em períodos de grandes cheias, não apresentando conecção à linha de água nos periodos de 
estiagem, implicando num aprisionamento dos peixes nesse local.

Proposta de intervenção: 
Efectuar a conecção do empoçamento ao curso através da criação de um pequeno canal de ligação a 
jusante ligando à área de remanso existente de forma a permitir criar um local de abrigo para alevins. A 
intervenção será feita com recurso a trabalho manual, procurando minimizar a perturbação na �ora aí 
instalada, para que a recuperação seja mais célere.

Vista de montante
 

Vista de margem direita
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Tabela 13 - Descrição segundo o ponto de referência AEL2. 

Ponto AEL2 - (37°38’12.77”N; 8° 37’17.14”W)

Situação actual: 
Na margem esquerda da ribeira, existe uma reentrância lateral com uma área de 2 m2.

Proposta de intervenção: 
Efectuar um aumento da área de reentrância lateral até prefazer uma área de 5 m2, com uma profundidade 
compreendida entre os 10 e os 20 centímetros, em período de estiagem.

Vista para a ribeira
 

Vista da margem esquerda

Tabela 14 - Descrição segundo o ponto de referência AEL3. 

Ponto AEL3 - (37°38’17.66”N; 8° 37’11.41”W)

Situação actual: 
Na margem esquerda da ribeira, existe uma reentrância lateral estável entre dois amieiros.

Proposta de intervenção: 
Efectuar um aumento da área de reentrância lateral até prefazer uma área de 5 m2, com uma profundidade 
compreendida entre os 10 e os 20 centímetros, em período de estiagem.

 

Vista da margem esquerda
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c) Reconecção de leitos antigos

Os leitos antigos (braços de rio abandonados) são de elevada importância funcional, como local de vazão do 
canal principal em períodos de cheias, ao nível ecológico são locais com uma elevada diversidade biológicas, 
áreas de interface com os habitats terrestres, e apresentam um papel muito importante intimamente 
ligado com o curso principal, ao nível das charcas temporárias que normalmente aí se criam e permitem 
o desenvolvimento de comunidades de macró�tas úteis na diversi�cação de habitats de reprodução, 
alimentação e refúgio da fauna associada a ambientes �uviais, nomeadamente ictiofauna e odonatos. 
Contudo são inúmeras as situações em que, existe uma diminuição gradual da conectividade permanente 
ou temporária, em períodos de cheia. Nos leitos antigos que perderam parte da sua funcionalidade, torna-se 
importante o restauro da conectividade lateral de forma a restaurar as funções desses habitats caracterizados 
pela existência de áreas de alagamento.

Na presente área do projecto, existem dois leitos antigos, um em cada uma das margens, que dada a diferença 
nos níveis hidrométicos existentes, e a altura do topo da margem, �cam isolados e desconectados do canal 
principal durante os anos em que o nível de cheia não atinge a cota máxima. Em ambas as situações, no 
antigo leito constata-se a existência de zonas com depressões susceptíveis de acumulação de água resultante 
essencialmente da pluviosidade, formando pequenas charcas temporárias de baixa profundidade.

Tendo em conta a situação, pretende-se aumentar a frequência de inundação das áreas através de uma in-
tervenção a montante e a juzante. A intervenção a montante será feita com a escavação dos obstáculos que 
impedem essa conexão, com a diminuição da altura da margem na zona a montante, para um nível que 
permita a inundação dos antigos braços com a variação do nível da ribeira na época de maior pluviosidade. 
A margem intervencionada deve ser estabilizada através de um enrocamento leve com pedra, de forma a 
minimizar um potencial risco de erosão sobre a margem. Ao longo de todo o braço abandonado é desejável
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 efectuar uma intervenção de reperfilamento pontual com recurso a maquinaria, de forma a garantir o cor-
recto escoamento em períodos de cheia, de forma a que com a gradual diminuição no fluxo de água, não 
exista o perigo de os alevins de espécies piscícolas fiquem aí aprisionados. Na área a juzante do leito antigo, 
pretende-se reperfilar o leito ao longo de uma extensão de 10 metros lineares, criando uma área de inunda-
ção, com uma altura de água variando entre 10 a 20 centímetros, criando desta forma um importante local 
de refúgio para a ictiofauna nos primeiros estádios de desenvolvimento. 

Espera-se que, de forma natural, e com o aumento da periodicidade de alagamento, as macrófitas emergen-
tes possam instalar-se nestas áreas intervencionadas.

A proposta de intervenção visa intervir em duas áreas designadas de LRA1 e LRA2, segundo o mapa de 
localização da figura 26. Tendo por base a descrição metodológica acima apresentada, visando a reconecção 
dos leitos antigos, os quadros que se seguem, apresentam a localização e caracterização individual de cada 
um dos leitos a intervir.
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Tabela 15 - Descrição segundo o ponto de referência RLA1. 

Ponto RLA1 - (37°38’11.18”N; 8° 37’11.18”W - 37°38’12.91”N; 8° 37’20.14”W)
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PM1 - zona de intervenção no leito antigo visando a diminuição da altura da margem, e subsequente  en-
rocamento leve com pedra.
PJ1 - zona onde se pretende-se reper�lar o leito ao longo de uma extensão de 10 metros lineares, criando 
uma área de inundação, com uma altura de água variando entre 10 a 20 centímetros.
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Tabela 16 - Descrição segundo o ponto de referência RLA2. 

Ponto RLA2 - (37°38’6.31”N; 8° 37’20.49”W - 37°38’0.26”N; 8° 37’23.25”W)
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PM2 - zona de intervenção no leito antigo visando a diminuição da altura da margem, e subsequente  en-
rocamento leve com pedra.
PJ2 - zona onde se pretende-se reper�lar o leito ao longo de uma extensão de 10 metros lineares, criando 
uma área de inundação, com uma altura de água variando entre 10 a 20 centímetros.

A jusante
 

Zona intermédia do leito
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d) Diversi�cação da micro-topogra�a do leito/construção de abrigos

Com o objectivo de melhorar os habitats da ictiofauna, pretende-se efectuar pequenas intervenções para 
incremento das condições hidrogeomór�cas e habitacional. Para tal, pretende-se promover a criação de 
abrigos no interior da massa de água ou na interface água/margem. 

Para a criação de abrigos no interior da massa de água, deve-se recorrer à colocação de blocos de dimensões 
apreciáveis na parte central do leito, distribuídos de forma a acentuarem a variabilidade de micro-habitat, 
conferida pela heterogeneidade da corrente e da alternância entre zonas de erosão e sedimentação (ver 
�gura 27). Na mesma área, pretende-se testar a instalação lateralmente de alguns troncos de árvore, que 
permitam criar uma diferenciação hidrológica, com a disponibilização de abrigos na interface água/margem 
em períodos de cheia, sem colocar em causa a estabilidade das margens. 

Prevê-se a aplicação deste tipo de intervenção, num troço linear da ribeira, com 
uma topogra�a regular, identi�cado nos mapas 8A e 8B (anexo I). Na intervenção, a decorrer em período de 
estiagem, entre os meses de Julho e Setembro, será necessário recorrer a maquinaria pesada para a colocação 
dos blocos na ribeira.

e) Açudes galgáveis

Dada a sua localização no sul do país, a ribeira do Torgal é regularmente afectada por períodos de seca 
que levam a que, por vezes �que reduzida a um caudal muito baixo ou mesmo nulo durante a estiagem, 
sendo frequente a existência de enormes extensões do leito seco ou pontuado por pegos. Os pegos que 
persistem tornam-se importantes refúgios para as espécies aquáticas, particularmente as piscícolas que após 
o restabelecimento da continuidade do meio hídrico, recolonizam a restante rede hídrica. 

A existência de pegos que mantenham um volume de água com características abióticas passíveis de garantir 
a sobrevivência das populações que o ocupam é fundamental para a sobrevivência de todo um ecossistema.
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Fig. 27 - Esquema exempli�cativo da distribuição dos blocos



Muitas vezes existe a necessidade de aumentar a profundidade e consequentemente a quantidade de água 
nos pegos. Esta pode ser feita através da criação de um açude galgável, construído com materiais diversos, 
preferencialmente de tipo natural, por exemplo por disposição de pedras e blocos de rocha no leito, troncos 
de árvores, gabiões, entre outros. 

Entre os benefícios, contam-se: aumento da profundidade das zonas mais profundas já existentes, aumento 
da velocidade da corrente nalgumas zonas, acumulação de restos orgânicos como folhas e pequenos troncos, 
rapidamente colonizados por invertebrados, criação de novas zonas de empoçamento e pegos, retenção 
e criação de pequenos leitos de pedra rolada e calhaus que actuam como leitos de desova, formação de 
acumulações laterais de areia ou outros materiais mais �nos, aumento do nível da água nalguns pontos, 
melhoria dos padrões do �uxo e arejamento da água.

Pretende-se na área de intervenção do projecto, e aproveitando a existência de um tronco de grandes 
dimensões aí existente, instalar um açude totalmente galgável. Para tal, pretende-se colocar o tronco de 
árvore morta a toda a largura transversal do canal, ligeiramente enterrado no leito. Para que o bloqueio 
criado possa ser galgável, o tronco deve ser escavado na zona central, e para prevenir problemas de erosão 
na parte inferior e lateral da estrutura criada, deve ser escorado com pedras da região.

A proposta de intervenção decorrerá durante o período de repouso vegetativo, segundo a localização 
de�nida nos mapas 8A e 8B (anexo I).
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Fig. 29 - Exemplo de açude galgável construido com um tronco em 
posição transversal.

Fig. 28 - Tronco caído existente na área 
onde se pretende criar o açude.



6. Acções de manutenção das intervenções

A eficácia e o sucesso das intervenções propostas só serão atingidos após o pleno desenvolvimento da 
vegetação que, numa fase inicial apenas garante uma protecção relativamente reduzida. Para apoiar este 
desenvolvimento e reduzir, deste modo, o tempo necessário à plena eficácia da intervenção, são normalmente 
necessárias medidas de manutenção que devem ser tanto mais intensivas quanto mais extremas forem as 
condições de desenvolvimento das plantas.

Os trabalhos de manutenção, neste tipo de intervenção, compreendem todas as tarefas necessárias à 
conservação da vegetação estabelecida, assim como, da sua eficácia técnica e ecológica, de forma a garantir 
o sucesso da intervenção e manter o alto nível de protecção exercido pela cobertura vegetal da margem, 
através de acções que podem envolver podas, talhadias, replantações, entre outras, nas quais se incluem, 
também, as que evitam a obstrução do curso de água. Neste caso, devido à sensibilidade do local, ou seja, 
por se tratar de uma intervenção numa linha de água, deve ser feita uma manutenção anual. 

A monitorização efectuada não só sobre a evolução do coberto vegetal assim como no âmbito dos impactos 
indirectos sobre a biodiversidade, envolvendo uma avaliação da evolução da comunidade piscícola, odonatos 
e náiades, no âmbito do projecto LIFE, permitirá que possam ser feitos algumas correcções pontuais nas 
intervenções de forma a incrementar os resultados positivos que daí resultem.
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7. Requali�cação de espaço de lazer

Na área do projecto, existe uma estrutura natural, conhecida por Pego das Pias, utilizada pelo público em 
geral com área de lazer para fruição da paisagem, para piqueniques e pequenos passeios ao longo da ribeira, 
de forma mais regular no verão. Contudo a utilização do espaço é feita de forma desregrada, nomeadamente 
com a prática de campismo selvagem, a realização de pequenas fogueiras de forma indiscriminada para 
a confecção de algumas refeições, o pisoteio de forma indiscriminada da vegetação com destruição da 
vegetação ripícola e rupícula na zona do canhão a montante do Pego das Pias.

Dada a importância deste espaço para as gentes locais, existe a necessidade de promover uma utilização 
sustentável do espaço, de forma a garantir a manutenção dos valores naturais em presença assim como 
maximizar as experiências e mais valias que o utilizador retira do espaço. 

Existe a necessidade de intervir na área de forma a promover uma utilização sustentável da envolvente. 
Como tal é proposta uma intervenção a quatro níveis:

1) Informação

Para que a utilização do espaço possa ser sustentável no tempo, e os impactos negativos da actividade humana 
sejam mínimos é importante que quem pretende usufruir deste espaço tenha acesso à informação. Pretende-
se desta forma instalar um painel informativo, construído em madeira natural, onde sejam disponibilizadas 
informações sobre os habitats aí existentes e sua importância, bem como da conduta a adoptar durante a 
utilização do espaço.
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2) Segurança

Este é um espaço, que apresenta alguns pontos com risco de utilização. Um deles prende-se com a travessia 
da ribeira junto ao Pego das Pias. Trata-se de uma passagem com cerca de 4 metros, feita por cima das pedras 
soltas que compõem um pequeno açude. O risco de acidentes à sua passagem, assim como a degradação do 
açude devido à actividade antrópica é evidente. Como tal, de forma a alterar a situação, pretende-se instalar 
um pequeno passadiço sobre elevado à linha de água, construído em madeira, de forma a melhorar as 
condições de passagem dos utilizadores, assim como garantir a manutenção do açude em boas condições.
Outro ponto preocupante, representa o acesso à área a montante do canhão, cujo risco de acidente por 
queda é elevado. De forma a prevenir, é importante sinalizar a área de forma a informar os utilizadores do 
risco que existe na sua utilização.

3) Estruturas para lazer

Dado que a área é utilizada para pequenas confraternizações em família, vulgo piqueniques, será de todo 
importante alguma digni�cação da área com a colocação de 5 mesas de piquenique, amovíveis, feitas 
em madeira de forma a criar condições que limitem os impactos resultantes da dispersão de pessoas na 
envolvente.

Os locais especí�cos de intervenção, ao nível da instalação do painel informativo e mesas, serão de�nidos 
em obra.
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Mapa 1A - Identificação dos locais onde a erosão das margens é uma situação crítica. 
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Mapa 1B - Identificação dos locais onde a erosão das margens é uma situação crítica. 
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Mapa 2A: Representação das áreas de descontinuidades identificadas no estrato arbóreo do corredor 
ripário em ambas as margens. 
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Mapa 3A - Identificação dos locais onde a descontinuidade no corredor ripícola deve ser mantida. 
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Mapa 3B - Identificação dos locais onde a descontinuidade no corredor ripícola deve ser mantida. 
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Mapa 4A - Representação do buffer de 10 metros em cada uma das margens, onde se executarão grande 
parte dos trabalhos.

G

±

Legenda
Ribeira do Torgal

Troço da ribeira na área do projecto

Pontos de referência

Área para gestão de habitat
0 60 12030

Metros

(B
as

e 
de

 tr
ab

al
ho

: a
 c

ar
ta

 m
ili

ta
r n

.º 
55

3,
 1

:2
5 

00
0)

 



I

H

G

F

E
D

C

B
A

±

Legenda
Ribeira do Torgal

Troço da ribeira na área do projecto

Pontos de referência

Área para gestão de habitat
0 300 600150

Metros

Mapa 4B - Representação do buffer de 10 metros em cada uma das margens, onde se executarão grande 
parte dos trabalhos.
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Mapa 5A - Localização das áreas a intervir no incremento do habitat ripícola, no troço compreendido 
entre os pontos de referência A, B e C. 
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Mapa 5B - Localização das áreas a intervir no incremento do habitat ripícola, no troço compreendido 
entre os pontos de referência A, B e C. 
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Mapa 6A:  Localização das áreas a intervir no incremento do habitat ripícola, no troço compreendido 
entre os pontos de referência D, E e F.
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Mapa 6B:  Localização das áreas a intervir no incremento do habitat ripícola, no troço compreendido en-
tre os pontos de referência D, E e F.
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Mapa 7A:  Localização das áreas a intervir no incremento do habitat ripícola, no troço compreendido 
entre os pontos de referência F, G e H. 
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Mapa 7B:  Localização das áreas a intervir no incremento do habitat ripícola, no troço compreendido en-
tre os pontos de referência F, G e H. 
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Mapa 8A:  Localização de algumas das intervenções de diversificação da habitats. 
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Mapa 8B:  Localização da algumas das intervenções de diversificação da habitats. 
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ANEXO II




