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REABILITAÇÃO
FLUVIAL
RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO
RIBEIRINHA – FASE I E II
INTRODUÇÃO
A ribeira do Vascão constitui, atualmente, a ribeira com maior valor
de conservação da bacia do Guadiana. De facto, aqui se encontram
todas as espécies piscícolas que são representativas da bacia do
Guadiana, sendo que as suas comunidades encontram-se bem
estruturadas e distribuídas de forma contínua ao longo da ribeira.
A conservação destas comunidades depende das condições que se
verifiquem nos pegos. Os pegos são poças de água de dimensão
muito variável, mas que funcionam como verdadeiras arcas de Noé,
na medida em que concentram todos os seres vivos da ribeira, até
ao momento da retoma do caudal da ribeira.
O pego do moinho de Alferes é uma dessas reservas da
biodiversidade da ribeira. Assim, e no seguimento da intervenção de
reabilitação hidrológica, realizada em 2014, realizaram-se os
primeiros trabalhos de recuperação da vegetação ribeirinha numa
das margens confinantes.
A intervenção iniciou-se no verão de 2015 e será desenvolvida de
forma faseada pelos dois anos posteriores. Este relatório diz respeito
à sumula da 1ª e 2ª fase de recuperação daquele troço fluvial, que
tem como objetivo a recuperação da vegetação ribeirinha.
A recuperação da vegetação é de extrema importância na medida
em que:





Devido ao ensombramento, diminui a evaporação e mantem
as condições físico-químicas da água mais adequadas à
sobrevivência das espécies que se refugiam nos pegos
durante o período de estio;
Fornece refúgio no emaranhado dos ramos e troncos;
E promove a ocorrência de invertebrados, que são uma fonte
de alimento relevante para os peixes.

OBJETIVOS
Melhorar as
condições de
sobrevivência das
espécies no pego
durante o período de
estio e de secas
extremas;
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LOCALIZAÇÃO
A intervenção foi realizada na margem esquerda da ribeira do Vascão
(Alentejo), ao longo do percurso pedestre PR8 e a 130 metros montante de
outra intervenção semelhante (levada a cabo pela WWF e patrocinada pela
Coca-cola).
O troço fluvial situa-se dentro do Sitio de Importância Comunitária (SIC) do
Guadiana PTCON0036 e do Sitio Ramsar do Vascão.

FIGURA 1
Localização da área
intervencionada a
laranja
Localização da
remoção de
sedimentos a
vermelho e da área
recuperada pela
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WWF (pin amarelo)

METODOLOGIA

• Identificação de empresas capazes da realização dos
trabalhos
• Preparação do caderno de encargos

• Publicitação de Editais nos locais de estilo
Trabalhos preparatórios
abril- 2014 a
março - 2015

• Consulta das empresas pela Somincor
• Processo de "comunicação prévia" à CCDR - Alentejo

• Remoção do canavial numa área de 274 x 4 metros com
meios manuais e mecânicos.
• Aplicação de manta orgânica anti-erva
Remoção do canavial
• Fixação da manta e do talude (parcial)
27 de julho a 28 de agosto
2015

• Agosto- Reforço do talude com grades naturais

• Setembro - corte e aplicação de herbicida nos rebentos de
canas
Plantação
2016

• Outubro (2ª quinzena)- plantação de estacas de salgueiros,
loendros e tamargueiras
• Dezembro - execução final da estacaria viva
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FASE 1- 2015
A remoção do canavial decorreu entre os dias 27 de julho e 28 de agosto
de 2015. A área de intervenção foi de 274 metros lineares, 22 metros
superiores ao previsto e medido no Google Earth.
O corte do canavial foi realizado na primeira semana de trabalho e
destroçado no local. Todas as plantas autóctones que se situavam no
interior do canavial foram salvaguardadas e conduzidas de modo a
assegurar a sua sobrevivência.

FIGURA 2
Corte e
destroçamento do
canavial
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Os trabalhos seguintes concentraram-se no arranque dos rizomas. Este
trabalho foi fundamental e teve como objetivo diminuir a possibilidade do
canavial voltar a rebentar.
A operação realizada respeitou a inclinação e a forma do talude,
minimizando a instabilidade do mesmo.

FIGURA 3
Arranque dos
rizomas.
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Após a remoção das toiças foi aplicada uma manta orgânica anti-erva, que
tem como função impedir que a luz solar penetre e promova o rebentamento
das toiças que aí tenham permanecido.
A manta orgânica foi presa por ganchos de ferro e estacas de madeira com o
intuito de consolidar o melhor possível o talude tendo em conta a divisão
temporal de toda a operação.

FIGURA 4
Fixação da manta
orgânica anti-erva.
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FIGURA 5
Imagem do percurso
antes e depois da
intervenção
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FASE I – 2016
Em março de 2016, assistiu-se à persistência de canas fora da abrangência
da tela e nas zonas de confinamento da tela com as árvores. Na zona das
estacas não havia ocorrências. De realçar um núcleo grande de canas fora
da área de abrangência da tela na ponta jusante da intervenção.
Em março, assistiu-se ao rebentamento por toiça de salgueiros que em
outubro já formavam um núcleo denso e homogéneo na envolvente de um
exemplar adulto.

FIGURA 6
Intervenção em
março de 2016
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FASE II - 2016
A consolidação do talude através da instalação de grades vivas, decorreu
entre os dias 25 de agosto a 31 de agosto de 2016. As canas que
rebentaram novamente foram controladas através do uso de glifosato
com aplicação local durante o mês de setembro.
Após as primeiras chuvas plantaram-se estacas de salgueiros, loendros e
tamargueiras ao longo de toda a extensão da intervenção (274 metros
lineares). As estacas provieram da bacia da ribeira do Vascão na
envolvente da área de trabalho.

FIGURA
FIGURA 78
Execução
Em cima: da
grades
fase II:
instalação
de grades
vivas
e estacas vivas
Em baixo: pormenor
(fotografias de
das estacas de
Outubro)
salgueiros
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FIGURA 8
Execução da fase II:
rebentos das estacas
de salgueiros (em
cima); estacaria de
Dezembro
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RESULTADO ESPERADO NO FINAL

FIGURA 9
Mancha de canavial que
foi removida (em cima) e
aspeto esperado no final
da intervenção (em
baixo).
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CONCLUSÕES

As canas persistem em aparecer de forma muito pontual. Na área de abrangência da tela, apenas
aparecerem isoladamente junto às árvores. Fora da tela, aparecem com maior predominância, ao
longo do caminho e na ponta mais a montante. O núcleo de jusante foi controlado quimicamente
com sucesso. No próximo ano, será necessário reforçar o controlo das canas quer através da
remoção das toiças que se situam fora da tela, quer por controlo químico.
Em termos de consolidação do talude de notar que no decorrer do trabalho, ocorreram duas cheias
na ribeira do Vascão, que não colocaram em causa a sua estabilidade. Quer a solução provisória,
quer agora a definitiva desempenharam a sua função de proteção e contenção do talude.
Da experiência aqui reproduzida conclui-se que a programação deste tipo de trabalhos deve
abranger mais do que um ciclo anual, não só devido à instabilidade da precipitação na região
mediterrânica como à possibilidade de reforço do controlo pontual das canas. A imprevisibilidade
associada à precipitação coloca em risco o sucesso deste tipo de trabalhos, pelo que ao abranger
mais do que uma estação favorável à plantação, aumentam-se as probabilidades de sucesso da
reabilitação do troço intervencionado. Por outro lado, a persistência das canas em alguns pontos
obriga ao seu controlo posterior.
No total, as duas fases tiveram um custo de 256,36€/m.

FIGURA 10

d em outubro.
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Rebentos de salgueiro e de
tamargueira nas estacas plantadas
em outubro

