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RESUMO 

O presente trabalho destina-se à apresentação de propostas de requalificação biofísica da 

Praia Fluvial da Valeta, em Arcos de Valdevez. Esta área consiste numa zona balnear, 

sendo a prática de outras actividades recreativas, como piqueniques, um costume dos 

utentes.  

Para o estudo da Praia dividiu-se a área em questão, em unidades homogéneas no sentido 

de apoiar um estudo mais sistematizado desta zona. Este estudo foi realizado através do 

preenchimento de fichas de campo, previamente elaboradas. Para se poder ter uma ideia do 

género de utente, actividades que pratica e sua afluência, procedeu-se a um inquérito 

realizado durante a época balnear. 

A área em estudo sofre uma grande carga e pressão humana na época balnear, facto que 

coloca em causa o equilíbrio ecológico deste ecossistema ribeirinho. Por outro lado, o 

deficiente estado de estruturas construídas é também um dos factores relevantes a 

considerar. No entanto, a maior preocupação da área de intervenção, encontra-se no estado 

de degradação/empobrecimento da galeria ripícola desta área. 

Procura-se com o presente trabalho realizar um diagnóstico da situação em que se encontra 

a área, tendo especial atenção para os aspectos relacionados com a conservação da 

Natureza e melhoria da qualidade da paisagem. 

 

Palavras-chave: ecossistemas ribeirinhos, conservação da Natureza, uso recreativo, 

renaturalização, qualidade ambiental. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho trata-se de uma proposta para a requalificação da Praia Fluvial da 

Valeta, localizada na vila de Arcos de Valdevez, situada na sede do concelho. Este local é 

considerado por muitos residentes e visitantes desta vila um dos símbolos do património 

natural desta localidade, sendo uma das zonas mais procuradas para actividades de recreio 

e lazer.  

Esta Praia Fluvial tem sido alvo, ao longo dos tempos, de um certo descuido, quer na sua 

manutenção, quer como na sua utilização. Este trabalho tem como objectivo propor um 

conjunto de medidas para a sua requalificação e revitalização. Entenda-se que não se trata 

de uma área degrada mas, perante o seu uso presente, necessita de uma abordagem mais 

integrada que equacione a sua melhoria em termos ambientais. 

Nesta área, os aspectos relacionados com a conservação da Natureza forma-se um ponto 

fulcral, visto a importância biológica e paisagística que este ecossistema possui. Procura-se 

assim que o enfoque deste trabalho se situe ao nível da melhoria e conservação dos valores 

naturais presentes. Não se trata, portanto, de apresentar medidas para a desenvolvimento da 

área de intervenção enquanto zona de recreio e lazer, em si, nem em medidas 

proteccionistas em relação às cheias aquando a subida do nível da água, nos meses de 

Inverno. É claro que as diferentes medidas para as diversas situações, acima referidas, 

estão interligadas, sendo necessário a sua devida atenção. Os objectivos deste trabalho 

procuram melhorar as suas características biofísicas, criando condições mais ajustadas para 

a promoção da biodiversidade e seu uso mais equilibrado por parte do Homem no que se 

refere à actividade recreativa – praia fluvial. 

Para o estudo da área em questão, procedeu-se à pesquisa bibliográfica para aprofundar 

conhecimentos, visando um desenvolvimento correcto no trabalho em causa. 

Na recolha de informação foi utilizada uma metodologia baseada na recolha de informação 

sobre a Praia Fluvial através de trabalho de campo. Foi realizado uma ficha de campo para 

a apreensão de todos os dados necessários para estudo. Para tal dividiu-se a área em três 

unidades homogéneas para se proceder a uma análise mais pormenorizada.  

Não dispensando a perspectiva do utilizador desta zona recreativa, efectuou-se um 

inquérito durante a época balnear. Este inquérito tem como objectivo recolher dados sofre 
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o tipo de utente, sua frequência e actividade que pratica, no objectivo de se obter 

informação sobre a dimensão e consequência da carga humana nesta época. 

Todo o trabalho de campo foi acompanhado por um levantamento fotográfico para, desta 

forma, estudar e caracterizar melhor a área de estudo. 

Face ao domínio de intervenção proposto, procedeu-se com base na caracterização 

realizada à elaboração de propostas. Neste capítulo pretende-se definir meios de promover 

o equilíbrio deste ecossistema ribeirinho, tentando conjugar com o carácter de utilização 

desta área.  
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1. PERSPECTIVA GERAL SOBRE A IMPORTÂNCIA DOS ECOSSISTEMAS 

RIBEIRINHOS 

1.1. Conceito de ecossistemas ribeirinhos  

Os ecossistemas ribeirinhos são sistemas complexos e particulares, dado a inter-relação 

entre os ecossistemas aquáticos e os ecossistemas terrestres, e até dentro de cada um deles.  

Desta forma, e de acordo com Fernandes (1995), os ecossistemas ribeirinhos constituem 

ecótonos diversificados. Nos ecossistemas ribeirinhos, o ecótono corresponde à área de 

transição entre os meios hídricos e os ecossistemas terrestres adjacentes, onde os processos 

fluviais de inundação periódica, sedimentação e erosão exercem a sua influência. A 

estrutura e heterogeneidade dos ecossistemas ribeirinhos dependem da magnitude e 

variabilidade destes processos, por exemplo, do regime hidrológico e da dinâmica 

geomorfológica (Saraiva, 1999).  

A partir da diversificação destes factores, verifica-se que os ecossistemas ribeirinhos 

funcionam como planos dinâmicos de intercâmbio ecológico, proporcionando diferentes 

espaços, quer das características variadas do corpo da água, quer da ecologia das áreas 

atravessadas ao longo da linha de água (Fernandes, 1995). 

1.2. Importância da salvaguarda das zonas ribeirinhas para o desenvolvimento 

sustentável  

As zonas ribeirinhas são de extrema importância, visto que, asseguram o equilíbrio dos 

cursos de água, assim como os níveis freáticos dos terrenos adjacentes, além de 

proporcionarem um património natural único e diversificado, tanto em termos faunísticos, 

como florísticos. Contribuem para o embelezamento da paisagem, compartimentando e 

estruturando o território. Por outro lado, várias actividades humanas, como de recreio e 

lazer desenvolvidas nestes locais, revelam-se bastante aprazíveis. Todos estes factores, em 

torno do seu contexto espacial e funcional, requerem uma atenção especial, que atenda ao 

seu real valor e contributo para o desenvolvimento sustentável (Saraiva, 1999). Assim, tal 

como explicita a mesma autora, o contributo das zonas ribeirinhas para o desenvolvimento 

sustentável e conservação a Natureza, prende-se, genericamente, com as seguintes 

vantagens: 

a) diminuição da poluição difusa proveniente da agricultura;  
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b) redução da poluição directa; 

c) acumulação de nutrientes; 

d) transformação de nutrientes solúveis; 

e) regulação de temperatura da água através do ensombramento; 

f) facilidade no acesso a locais recreativos; 

g) melhoria da estabilidade das margens e taludes dos cursos de água; 

h) diminuição dos riscos de cheias a jusante. 

Em particular, no que refere à agricultura, as zonas ribeirinhas também proporcionam 

benefícios, dos quais se destacam os seguintes: 

a) criação de habitats favoráveis à fauna auxiliar das pragas; 

b) prevenção de migrações de infestantes agressivas; 

c) criação de “folhas” mais regulares facilitando a mecanização; 

d) estabilização das margens evitando perdas de terra agricultável; 

e) incremento da caça e da pesca desportiva. 

A função de “charneira” dos ecossistemas ribeirinhos comprova o importante papel destes 

ecossistemas no equilíbrio ecológico, independentemente da maior ou menor antropozição 

dessa paisagem.  

Os ecossistemas ribeirinhos efectuam uma função de conectividade, constituindo redes que 

interligam espaços diversificados e elementos potenciadores duma diferenciação da 

estrutura e capacidade de sustentação ecológica do espaço, ao permitirem a existência de 

manchas de recursos e perturbação de natureza muito diversa, ao assegurarem para 

inúmeras espécies vias de intercâmbio genético, ao potenciarem ou ao associarem-se a 

condições ecológicas locais particulares, potenciadoras de formações e potenciais originais 

(Fernandes, 1995).  

No entanto, refere o mesmo autor, estes potenciais não se associam a uma estrutura 

ecológica estável. Na verdade, o potencial decorre da intensa dinâmica associada aos 

ecossistemas ribeirinhos, verificando-se na diferenciação observada nos substratos 

aluvionares ou na diferenciação das estruturas de várzea, em função do regime de cheias 



 

 

5 

 

ou de secas, levando a alterações localizadas, responsáveis pela criação de focos locais de 

diversidade estrutural e específica. 

A relação entre os ecossistemas ribeirinhos com os espaços de uso é, por vezes, fonte de 

conflitos pela incompatibilidade dos sistemas de produção económica e estes ecossistemas. 

A necessidade de conciliar estes dois sistemas levanta problemas complexos de gestão, 

implicando, assim, uma abordagem tão criativa quanto diversificados são estes 

ecossistemas. Desta forma, os ecossistemas ribeirinhos preenchem todas as suas funções de 

uma forma compatível com a necessidade de os sistemas económicos usufruírem 

plenamente dos recursos e potencial produtivos desses. De uma forma sintética, as zonas 

ribeirinhas anunciam a sua importância pelas seguintes razões: 

a) protecção dos recursos hídricos e ecossistemas associados; 

b) influência no regime de caudais superficiais; 

c) melhoria da qualidade da água; 

d) redução dos impactes da agricultura; 

e) filtragem e retenção de nutrientes e sedimentos; 

f) protecção de habitats; 

g) qualidade estética da paisagem; 

h) valor económico. 

1.2.1. Estudo dos Sistemas Ribeirinhos no âmbito da Ecologia da Paisagem 

A Ecologia da Paisagem considera os sistemas fluviais essenciais na organização da 

paisagem, procurando, através de uma base científica, a estrutura e funcionamento dos 

processos ecológicos e sua relação com as actividades humanas, através do planeamento, 

da gestão e conservação. As características particulares das zonas ribeirinhas, quer a nível 

hidrogeológico, hidrológico e geomorfológico, quer faunístico e florístico, formam um 

contraste com a paisagem envolvente. A vegetação ripícola, nas suas vertentes aquática, 

anfíbia e ribeirinha, contribuem para uma maior variedade da paisagem (Saraiva, 1999). 

Estes elementos da paisagem com potencialidades únicas para a criação de locais de lazer, 

tanto no contexto de espaço rural como urbano (onde as linhas de água deveriam ser 

recuperadas em processos de requalificação das áreas de expansão urbana) deveriam ser 
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respeitadas. Destruí-las é um erro, é como tão vem expresso nas palavras de Magalhães 

(1994) “matar a galinha dos ovos de ouro”, irremediável e irreversivelmente. 

Os sistemas fluviais ao apresentarem um carácter dinâmico, quer espacial, quer temporal, 

através das flutuações de caudais a que estão normalmente sujeitos, levam à origem de  

mosaicos de micro habitats de elevada heterogeneidade, levando a uma elevada 

diversidade biológica (Saraiva, 1999).   

1.2.2. Vegetação ripícola  

As margens, estando sujeitas a oscilações do nível de água ao longo do ano, apresentam 

uma diversidade variada e característica de espécies vegetais que nela se instalam 

precisamente em função dos níveis de água atingidos. Tal como refere Leitão (2000), “a 

vegetação ripícola é uma estrutura distinta na paisagem. Embora pareça uma mera 

componente florística, ela constitui um sistema essencial para os ecossistemas fluviais, ao 

representar habitats únicos, fomentar a biodiversidade e a produtividade biológica, 

contribuir com matéria alimentar para os sistemas aquáticos, reter os sedimentos da erosão 

hídrica, reter nutrientes de lixiviação, para além da sua importância a nível paisagístico”. 

Devido às suas características, estrutura e dinâmica, constitui uma das componentes 

essenciais dos corredores fluviais. O seguinte esquema sis tematiza as funções ecológicas 

da vegetação ripícola. 

 

Figura 1.1 – Esquematização das funções desempenhadas pela vegetação ripícola na 

paisagem 

Fonte: Saraiva, 1999 (adaptado de Large e Petts, 1993) 
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1.2.2.1. Vegetação ripícola na dinâmica dos cursos de água 

O revestimento vegetal é um factor fundamental no equilíbrio das zonas ribeirinhas, no que 

diz respeito à dinâmica dos cursos de água. Com a presença da vegetação ripícola o 

escoamento da água é retardada, provocando uma redução da sua energia cinética e, por 

consequência, a força de arrastamento. Por outro lado, é também uma factor importante na 

conservação do solo. As raízes formam uma rede de retenção das partículas do solo, além 

de proteger a acção directa da chuva com a sua parte aérea (Almodovar et al., 1991). 

Com a eliminação da vegetação ripícola este mecanismo é rompido. A acção dos agentes 

erosivos agrava-se desencadeando uma série de consequências desde do arrastamento, por 

vezes, de elevadas quantidades de sedimentos, de montante para jusante, levando ao 

assoreamento nos cursos de água, provocando inundações dos campos marginais. Nos 

cursos de água de carácter torrencial, onde as distribuições pluviométricas são irregulares 

ao longo do ano e com declives acentuados, estas situações são mais agravantes. A energia 

cinética de grandes massas de água provoca o arrastamento de diversos materiais, 

contribuindo para o transporte de elevado caudal sólido que, associado por vezes a 

aluimentos, provoca o aprofundamento dos leitos dos cursos de água (Saraiva et al., 1988). 

1.2.2.2. A vegetação ripícola como filtro biológico de nutrientes 

A vegetação ripícola apresenta um outro aspecto importante como filtro biológico de 

nutrientes, bem como de outras substâncias poluentes; é o caso dos sistemas agrícolas 

responsáveis pela eutrofização, devido aos intensos fluxos de nutrientes, nos sistemas 

aquáticos. Esta acção constitui uma das funções mais relevantes da vegetação ripícola para 

a manutenção da qualidade da água dos sistemas fluviais. A vegetação arbórea e arbustiva 

é essencial na contribuição para a redução do fluxo de nutrientes. Esta acção da vegetação 

ripícola varia com a densidade das faixas de vegetação, com o estado de desenvolvimento 

das árvores e arbustos, com a época do ano e com a própria diversidade da vegetação, uma 

vez que, podem estar desfasadas na época de actividade de absorção e repouso vegetativo. 

Os excessos de fertilizações, que não são absorvidos pelas culturas ou retidos no solo, são 

arrastados pelos escoamentos superficiais e subsuperficial, ligados aos sedimentos 

resultantes da erosão, até às linhas de água. É o caso do azoto e de compostos fosfatados, 

causando graves consequências nos sistemas ecológicos aquáticos (Leitão, 2000). A 

actuação da vegetação ripícola, como filtro biológico, é realizada, segundo ainda o mesmo 

autor, através da absorção radicular, nomeadamente pelas árvores e arbustos, incorporando 
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na sua biomassa. A filtragem pode ainda ser feita através de desnitrificação realizada pelas 

bactérias desnitrificantes, pela retenção microbiana, em condições de anaerobiose. A 

rizosfera – zonas localizadas em torno das raízes – suporta uma elevada concentração de 

microorganismos com a capacidade de degradar, com grande eficiência, diversos 

compostos como herbicidas e insecticidas. 

1.3. As principais funções das zonas ribeirinhas 

Segundo Saraiva (1999: 174) “o leito de cheia e a zona ripária desempenham diversas e 

importantes funções, através da retenção e armazenamento dos caudais de cheia, filtragem 

e dissipação de sedimentos e nutrientes, e como fontes de materiais, energia e abrigo para 

diversas espécies biológicas”. Os processos ecológicos nas zonas ribeirinhas têm vindo 

progressivamente reconhecidos a sua importância, tanto em zonas naturais, semi-naturais, 

como até em zonas humanizadas. É o caso da vegetação ripícola como factor essencial nos 

processos de interacção entre os sistemas aquáticos e terrestres. Os ecossistemas 

ribeirinhos possuem diversas funções das quais se destacam (Almodovar et al., 1991 ): 

a) função hidráulica – como colector das águas da bacia vertente, ou seja, os cursos de 

água  conduzem as águas da bacia hidrográfica, na qual se inserem, através de processos de 

escoamento e infiltração; 

b) função biofísica – enquanto suporte de biocenoses aquáticas e estabilização das 

margens; 

c) função paisagística – como elemento vivificador e estruturante da paisagem; 

d) função económica – através da qual os diversos agentes utilizam os seus recursos. 

Deste modo, os corredores fluviais apresentam, segundo Saraiva (1999) as características 

ecológicas seguintes: 

a) estrutura linear ou curvilínea, relacionada com as características morfológicas da rede 

de drenagem; 

b) elevado grau de conexão com os sistemas adjacentes simultaneamente como elemento 

de ligação e separação entre eles; 

c) favorecimento de condições de refúgio e protecção, constituindo habitats para um 

elevado número de espécies; 
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d) existência de gradientes, isto é, de mudanças graduais na composição e abundância de 

espécies, o que dá origem a funções condutoras de movimento e circulação de espécies 

biológicas; 

e) efeitos de orla, de filtragem e/ou barreira; 

f) existência de relações funcionais com as águas subterrâneas, favorecendo o seu fluxo 

ascendente, bem como na circulação de águas superficiais, controlando as funções de 

escoamento e infiltração, a retenção de nutrientes e sedimentos e a protecção contra a 

erosão; 

g) grande tolerância e flexibilidade face às modificações cíclicas do regime de caudais do 

rio; 

h) controlo do desenvolvimento de plantas aquáticas por ensombramento; 

i)  riqueza e diversidade paisagística e valorização cénica da paisagem. 

A seguinte figura esquematiza a funções ecológicas dos corredores fluviais. 

 

Figura 1.2 – Funções dos corredores na paisagem  

Fonte: Saraiva, 1999 (adaptado de Smith e Hellmund, 1993) 

Os corredores têm um papel importante no diz respeito à qualidade das águas superficiais e 

controlo da poluição difusa, como é o caso da redução do teor de nutrientes dissolvidos e 

em suspensão, resultantes dos altos valores de desnitrificação nos solos aluviais, como 

também, da boa capaciadade de filtragem, remoção e absorção de nutrientes pela vegetação 

(Saraiva, 1999). 
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1.4. Princípios defendidos na conservação e valorização dos sistemas ribeirinhos 

O ponto de partida para a gestão dos sistemas ribeirinhos, é a gestão das bacias 

hidrográficas. Para o controlo da qualidade é mais um desafio legal e económico do que 

científico, sendo a gestão e recuperação dos sistemas fluviais física e biologicamente 

degradados uma tarefa prioritária e cientificamente exigente. Uma estratégia de 

conservação dos ecossistemas fluviais implica a avaliação do potencial de conservação, 

considerado como potencial ecológico de um rio e a sua sensibilidade e perturbações, tanto 

naturais como humanas. Um dos conceitos gerais que mais se relacionam com o papel da 

gestão dos corredores, numa visão global da paisagem, é o “continuum naturale” que 

preconiza a presença de todos os elementos naturais do ambiente, onde se respeita de todas 

as funções essenciais e as relações do ambiente natural, e adaptada aos usos e 

conveniências humanas (Saraiva, 1999). 

Com uma visão virada para o equilíbrio da paisagem, segundo a mesma autora, existem 

quatro normas básicas que devem presidir às orientações de intervenção: 

a) a continuidade funcional entre elementos ecologicamente mais activos na paisagem, 

permitindo o fluxo de energia e a circulação de materiais e seres vivos; 

b) a elasticidade, ou capacidade de adaptação à diversidade de situações; 

c) a meandrização, através da possibilidade de incremento das superfícies limite entre 

diferentes elementos da paisagem, correspondendo à maximização do efeito de orla; 

d) a intensificação, ou incremento da actividade ecológica nos elementos estruturais dos 

ecossistemas e da capacidade da sua auto-regeneração. 

Estes normas são interdependentes entre si, onde a sua aplicabilidade se destina a 

objectivos de conservação e recuperação dos corredores fluviais. 

No que se refere à gestão destes espaços, Fernandes (1995) afirma que devem ser 

conduzidos por dois princípios: 

a) princípio da intervenção mínima – a estabilidade dos sistemas é tanto maior quanto 

mais próximo do natural são as suas componentes e funções e quanto mais diversificados 

são os sistemas integrantes e seus reguladores. 
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b) princípio da área mínima – qualquer sistema exige uma área mínima para poder evoluir 

de uma forma equilibrada, gerando e amortecendo as perturbações associadas à 

variabilidade intrínseca das funções e processos naturais. 

O mesmo autor refere ainda que estes princípios permitem orientar a gestão das linhas de 

água e restantes ecossistemas ribeirinhos de uma forma muito mais equilibrada. Deste 

modo, a primeira regra de gestão é a de que se impõe uma perspectiva integrada de gestão 

do conjunto da bacia, já que as afluências e o seu regime decorrem directamente da 

natureza do uso de toda a bacia. Já a segunda regra refere que quanto mais próximos do 

natural forem os sistemas construtivos empregues, maior será a viabilidade e longevidade 

dos sistema ou da estrutura construtiva. A terceira regra é a da adequação das intensidades 

de uso à natureza e condicionantes do território. A quarta é a da rede ecológica. Os 

ecossistemas ribeirinhos ao constituírem uma rede que percorre duma forma extremamente 

diversificada o território da bacia hidrográfica tem de ser preservado na capacidade de 

manter essas funções articuladas, num quadro de preservação da diversidade dos restantes 

ecossistemas terrestres. 

1.5. Principais factores de degradação dos ecossistemas ribeirinhos 

Os agentes degradatórios dos ecossistemas ribeirinhos têm duas origens distintas: agentes 

antrópicos e agentes naturais. A degradação de acção antrópica deve-se ao uso inadequado 

do território e a questões de ordem económica. Por outro lado, os factores naturais podem 

provocar a degradação destes ecossistemas a dois níveis: de efeito imediato, é o caso de 

terramotos, incêndios naturais, chuvas torrenciais, granizo, e de efeito lento como as 

alterações do clima, índice de aridez, erosão hídrica e erosão eólica. 

Nos cursos de água e nos corredores ripícolas surgem vários problemas de acção antrópica, 

dos quais se destacam: 

a) extracção de areias; 

b) destruição da vegetação ribeirinha; 

c) aterros; 

d) impermeabilização do leito; 

e) construções em zonas de leito de cheia; 
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f) emissão de efluentes – domésticos, industriais e agro-industriais; 

g) poluição difusa dos aquíferos; 

h) eutrofização das águas superficiais. 

A dinâmica dos cursos de água, que se expressa pelos processos de erosão, transporte e 

sedimentação, está dependente do tipo de coberto vegetal/galeria ripícola, na natureza do 

substrato geológico do leito (maior ou menor resistência à erosão), do declive longitudinal 

nos diversos troços, da rugosidade do leito, da secção transversal, do caudal transportado, 

do tipo de regime a que estão sujeitos (permanente, temporário, torrencial) e das 

características das margens. 

A erosão das margens pela acção da água é um grave problema dos cursos de água, cuja 

erosão pode ser: mecânica – ravinamento, criação de quebradas por remoção da base do 

talude e escorregamento – ou química – dissolução e lixiviação. 

A degradação progressiva das margens pela erosão consiste na diminuição quantitativa e 

qualitativa dos sistemas vitais – solos, água, coberto vegetal – que constituem os 

ecossistemas, podendo ser a origem da erosão natural e antrópica.   

1.6. Utilização recreativa das zonas ribeirinhas 

O Património Natural é um dos principais motivadores e qualificadores do potencial 

turístico de determinados locais e regiões (MAOT, 1999). 

Os sistemas fluviais apresentam grandes potencialidades no que diz respeito à qualidade 

paisagística e riqueza piscícola e cinegética, permitindo práticas turísticas e recreativas 

várias, como a utilização de praias fluviais (Araújo et al., 1995). 

Segundo MAOT (1999), esta actividade turística, no entanto, tem efeitos expressivos ao 

nível ambiental e sócio-económico para estas zonas. Relacionando, nesta actividade, o 

desenvolvimento local e os princípios da sustentabilidade, possibilita a compatibilização 

entre a preservação dos valores naturais que sustenta com a sua afirmação e 

competitividade. Localmente a actividade turística pode contribuir para: 

a) criação de actividades geradoras de emprego; 

b) criação de rendimentos complementares; 

c) animação do tecido económico e social; 
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d) reconversão e refuncionalização de infra-estruturas; 

e) valorização de produtos de base local. 

Nos sistemas fluviais é fundamental um esforço adicional para capacitar um equilíbrio 

respeitador dos valores naturais, de modo que, seja possível gerar um turismo 

verdadeiramente sustentável. É de salientar que a preservação dos valores naturais, para 

além de uma exigência que se coloca ao turismo como a qualquer outra actividade 

económica, reveste-se para este sector de uma importância vital, já que a conservação da 

natureza e da paisagem contribuem significativamente para a imagem do local e para a 

valorização da própria oferta turística (MAOT, 2001). 

1.7. Aspectos legislativos de protecção das zonas ribeirinhas 

Vários são os documentos legislativos alusivos à água, na sua gestão e utilização, consumo 

e qualidade. No entanto, no que se  refere em particular ao presente tema, as normas 

existentes são pouco específicas. 

1.7.1. REN – Reserva Ecológica Nacional (Decreto-Lei n.º 93/90, 19 de Março de 

1990)  

O Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de Julho, criou a Reserva Ecológica Nacional (REN) com a 

finalidade de “possibilitar a exploração dos recursos e a utilização do território com 

salvaguarda de determinadas funções e potencialidades, de que dependem o equilíbrio 

ecológico e a estrutura biofísica das regiões, bem como a permanência de muitos dos seus 

valores económicos, sociais e culturais”, tal como vem explícito na introdução do presente 

regulamento. 

A Reserva Ecológica Nacional procura constituir, tal como está referido no artigo n.º 1, 

uma “estrutura biofísica básica e diversificada”, possibilitando a garantia da protecção dos 

ecossistemas, tal como a permanência e intensificação dos processos biológicos 

indispensáveis às actividades humanas.  

Assim, as zonas ribeirinhas, ainda segundo a parte introdutória do mesmo Decreto Lei “são 

caracterizadas por uma maior diversidade e raridade dos factores ecológicos presentes e, 

simultaneamente, por uma maior fragilidade em relação à manutenção do seu equilíbrio”. 

As características presentes conferem, na sua totalidade, a estas zonas “um ambiente de 

excepcional riqueza, que são, também por isso, responsáveis por uma maior procura pelas 
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diversas actividades, o que está na origem das enormes pressões a que têm vindo a ser 

sujeitas”. 

A REN abrange as seguintes áreas, referidas no artigo n.º 2: zonas costeiras e ribeirinhas, 

águas interiores, áreas de infiltração máxima e zonas declivosas. Destas zonas destacam-se, 

no contexto deste trabalho, e no Anexo I, os leitos dos cursos de água e zonas ameaçadas 

pelas cheias. 

É de salientar que a aprovação da delimitação da REN justifica-se, uma vez que, é 

fundamental a coordenação da política de ordenamento com as outras políticas de interesse 

nacional, como são o caso das pescas, das obras públicas e o turismo. 

1.7.2. Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo (Decreto-Lei n.º 48/98 

de 11 de Agosto de 1998) 

No que relaciona com a temática abordada no presente trabalho, este documento refere, 

nos objectivos do ordenamento do território e do urbanismo, que “o ordenamento do 

território e o urbanismo devem assegurar a salvaguarda dos valores naturais essenciais, 

garantindo que: (...) os recursos hídricos, as zonas ribeirinhas (...) com interesse particular 

para a conservação da natureza constituem objecto de protecção compatível com a normal 

fruição pelas populações das suas potencialidades específicas. 

1.7.3. Plano Director Municipal de Arcos de Valdevez (Decreto-Lei n.º 72/95 de 25 de 

Julho de 1995) 

O Capítulo XII – Servidões e restrições de utilidade pública, do PDM de Arcos de 

Valdevez, Artigo n.º 83 – Regime de protecção ao domínio público hídrico, tem como 

fundamentos: “as servidões e restrições de utilidade pública aplicam-se a todos os cursos 

de água, quer estejam em causa terrenos do Estado-domínio público hídrico, quer privados-

domínio hídrico”. 

No que diz respeito às praias fluviais, o PDM refere que a demarcação de zonas para praias 

fluviais depende da qualidade das águas, cujos parâmetros para este fim devem obedecer à 

legislação em vigor. As praias fluviais não podem estar próximas (a montante), de 

captações para abastecimento púbico. De acordo com o mesmo documento, “a sua criação 

e desenvolvimento deverá ser acompanhada de um plano de pormenor englobando 

condições de segurança, regularização da área em estudo, infra-estruturas necessárias à sua 
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adequada utilização e a compatibilização com outros eventuais usos na sua zona 

envolvente”. 

Em relação aos efluentes – de interesse à temática – as descargas de águas, sejam residuais, 

domésticas ou industriais, após tratamento, não podem pôr em risco a saúde pública, a vida 

aquática ou a qualidade da água, em função dos actuais usos ou até potenciais. Desta 

forma, a localização de ETAR e outros pontos de descarga não devem condicionar a 

utilização dos leitos e margens para os usos referidos. 

No que define sobre as várias utilizações e actividades recreativas, o PDM apenas faz 

referência à actividade da pesca, em que procura compatibilizar as áreas para esta 

actividade com os outros possíveis usos do meio hídrico.  

1.7.4. Direcção de Serviços de Utilização do Domínio Hídrico – Valorização de Praias 

Fluviais 

Este documento é um conjunto de recomendações para as praias fluviais que desejam 

adquirir a “Bandeira Verde”. Por insuficiência de legislação específica neste assunto, 

torna-se necessário a análise de documentos alternativos, como o presente, para estudos e 

pareceres. 

Segundo este documento, designa-se por Praia Fluvial “ao conjunto plano de água ou curso 

de água e terrenos marginais onde poderão ter lugar diversas actividades recreativas 

complementares da actividade balnear”.  

Para a prática destas actividades é necessário que o local cumpra uma série de requisitos, 

proporcionando a segurança e o conforto dos utentes. As diversas actividades realizadas 

nas praias fluviais devem ser compatíveis, entre banhos e natação – actividade considerada 

determinante – com outras: gaivotas, canoagem, remo e pesca. Navegação a motor e ski 

náutico são actividades interditas nas praias de “Bandeira Verde”. No que diz respeito, 

particularmente, às Praias Fluviais Urbanas, devem apresentar obrigatoriamente um 

conjunto de requisitos, tais como os seguintes equipamentos específicos: instalações 

sanitárias, posto de socorros e comunicação de imergência. Serviços como a assistência a 

banhistas e recolha de lixos, são também requisitos fundamentais. O acesso à praia deve 

ser quer pedonal, quer viário, sendo necessário área de estacionamento. Ainda nos 

requisitos e condicionantes para se obter a “Bandeira Verde” nas praias fluviais urbanas, 
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este documento afirma que é necessário a presença de uma rede de infra-estruturas –  água, 

esgotos e electricidade –  sendo, no entanto sujeito a apresentação de solução específica. 

1.7.5. Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade 

No documento da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, 

do ano de 2001, não existe informação específica sobre os sistemas dulçaquícolas, fazendo 

apenas referência às políticas dos recursos hídricos e turismo, de algum interesse para este 

trabalho. 

O mesmo documento, na versão preliminar do ano 1999, faz uma referência à temática 

deste trabalho, onde refere acções específicas de conservação dos ecossistemas 

dulçaquícolas. Das propostas salientam-se a conservação dos ecossistemas dulçaquícolas e 

melhoria da qualidade da água, nomeadamente à “identificação, valorização, classificação 

e regulamentação das intervenções sobre as galerias ripícolas e os leitos dos cursos de 

água”. 

Recuperar estes ecossistemas, é um outro objectivo no que diz respeito, mais 

especificamente, à vegetação ripícola dos sistemas aquáticos e zonas alteradas pela 

artificialização do leito ou margens. 
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2. CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA PRAIA FLUVIAL DA VALETA 

2.1. Nota introdutória  

A área de intervenção do presente trabalho refere-se à Praia Fluvial da Valeta, situada no 

interior do perímetro urbano da sede do concelho de Arcos de Valdevez. Reflectindo uma 

grande importância ao longo dos tempos para a população local, desde fonte de energia de 

azenhas, passando por múltiplos usos domésticos e recreativos, esta Praia assume hoje 

como um dos locais mais utilizados pela população local e de outras paragens, como zona 

balnear.  

Na segunda parte deste trabalho, pretende-se conhecer, de um modo aprofundado, a área de 

intervenção em todos os seus aspectos, nas dimensões biofísica, humana e conservação da 

Natureza. Dado o seu estatuto de praia fluvial, a área de intervenção não é apenas 

compreendida a partir da sua caracterização biofísica, mas também é importante uma 

abordagem sobre o uso humano, no que diz respeito às actividades recreativas e de lazer.  

A proposta de intervenção assenta, em especial, nos aspectos de ordem biofísico, levando 

em conta, obviamente que se trata de um espaço de lazer e recreio, considerando a 

necessidade de proporcionar o bem-estar e segurança dos utentes.  

É de salientar que a intervenção é também realizada numa perspectiva de melhoria da 

qualidade da paisagem, como um todo, ou seja, levando em consideração de que esta área 

se encontra localizada num meio urbano, tendo deste modo uma importância acrescida. 

2.2. Metodologia geral 

Após a pesquisa elaborada no capítulo precedente, que assegura a aquisição de 

conhecimentos relativos à temática abordada, compreendendo todos os conceitos 

necessários para o estudo da área de intervenção e o estudo de métodos usados em 

situações semelhantes, procura-se analisar com mais pormenor a área que é o objecto deste 

trabalho.   

A caracterização biofísica foi realizada através da elaboração de fichas de campo, que 

servem para a elaboração de um estudo mais sistemático da área, a qual foi previamente 

subdividida em unidades homogéneas. Procurou-se averiguar aspectos como estruturas 

existentes e seu estado, flora e fauna, utilização humana, entre outros.  
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A realização de um inquérito, considerando-se indispensável, surge como um meio de se 

obter uma ideia da frequência e o género de utilização dos utentes, assim como, a opinião 

destes em relação à Praia sobre os seus pontos fracos e fortes. Estes dados permitirão 

conhecer o tipo de carga e pressão humana a que a área se encontra sujeita. 

Os métodos adoptados para a delimitação das unidades de estudo e para a elaboração e 

realização dos inquéritos serão abordados nas subsecções que se seguem, de uma forma 

mais pormenorizada. O seguinte quadro esquematiza a metodologia adoptada neste 

trabalho. 

Quadro 1 – Metodologia geral 

   

Observação e recolha de dados 

 

  

        

  
   

   

Caracterização e análise da situação actual 

 

  

  

  

          

  
  

    

Inquéritos  Caracterização 

humana 

 Caracterização 

biofísica 
 Fichas de campo 

    

          

          

    
     

  Diagnóstico da situação presente  

 Problemas 

 Potencialidades  

  

  

    
     

    Unidades 

homogéneas 

    

  

    
     

   
Propostas 
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2.2.1. Delimitação das unidades homogéneas 

No estudo da área de intervenção, divide-se a área em três unidades homogéneas. As áreas 

foram definidas a partir das suas características e das utilizações dadas pelos utentes.  

Para o efeito elaborou-se uma ficha de campo (ver Anexo 1) para recolher dados e 

características de cada unidade. Proporcionando melhor pormenor, cada unidade de 

intervenção foi dividida em duas sub-unidades, os quais foram estudadas através do 

preenchimento da ficha de campo, correspondendo a cada margem. A seguinte figura 

apresenta a identificação das unidades homogéneas, assim como as suas sub-unidades.  

 

Legenda: 

 Unidades 

homogéneas 

Sub-unidades 

 Margem direita Margem esquerda 

─ A A1 A2 

─ B B1 B2 

─ C C1 C2 

Figura 2.1 – Delimitação das unidades homogéneas 
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2.2.2. Aspectos metodológicos na realização de inquéritos 

Optou-se por fazer um inquérito do tipo fechado (ver Anexo 2), que inclui um conjunto de 

questões previamente definidas. O inquirido fica sujeito ao seu preenchimento com o apoio 

do inquiridor.  

O questionário fechado, realizado neste trabalho, é constituído por questões sucessivas, 

onde a ordem de formulação é fixa previamente. O inquirido deve responder escolhendo de 

uma lista de respostas, constituída também antecipadamente, a resposta que mais se 

adequar . 

Teve-se o cuidado de realizar um inquérito estandardizado, quer nos conteúdos das 

questões, como também na sua ordem, procurando o máximo de clareza e objectividade, 

no sentido de garantir a comparabilidade das respostas de todos os inquiridos.  

2.2.1.1. Questões práticas e procedimentos 

A realização do inquérito pretende adquirir informação junto aos utentes da Praia da 

Valeta, durante a época balnear. Este inquérito tem por principais objectivos: 

a) Conhecer a frequência dos utilizadores e o género de actividade recreativa por estes 

desenvolvida; 

b) Diagnosticar os pontos fortes e pontos fracos do espaço da Praia na perspectiva dos 

utentes. 

Na sua elaboração, o inquérito é confrontado com várias questões, tais como: 

a) As listas de respostas propostas às questões fechadas englobem todas as respostas 

possíveis? 

b) A ordem das questões é aceitável? 

c) Todas as questões serão compreendidas, e serão compreendidas da mesma forma por 

todos? 

Para verificar se todos os aspectos acima mencionados estavam correctamente aplicados no 

questionário elaborado, efectuou-se um pré-teste, com a finalidade de averiguar a 

objectividade e clareza das questões, assim como, o comportamento dos inquiridos, se 

diferia de inquirido para inquirido.  
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O número de utentes, durante a época balnear, varia consoante a altura do dia (mais ou 

menos afluência) e durante a semana (de algumas dezenas de pessoas para algumas 

centenas), não sendo possível verificar a dimensão da população para a análise estatística 

dos inquéritos. Como tal, o tamanho da amostra foi estipulado de sessenta inquéritos para 

que a amostra possa ser significativa.  

Nas questões do questionário, pede-se a escolha apenas de uma resposta excepto nas 

últimas questões relacionas com os inconvenientes da praia e falta de estruturas, em que se 

pede a escolha de duas opções. Esta resolução deve-se ao facto de que, aquando a 

realização do pré-teste, os inquiridos pronunciavam-se sobre a escolha de duas respostas 

devido à indecisão na opção de uma só. 

2.2.2.2. Recolha de dados 

A realização dos inquéritos teve lugar durante a época balnear, no mês de Agosto. A 

recolha de dados foi feita em toda a área em estudo, de contacto directo.  

A escolha dos inquiridos foi aleatória, tendo no entanto certos cuidados, nomeadamente:  

os inquéritos foram feitos durante os diferentes dias da semana e em diversas alturas do 

dia. Para além disso, ainda se teve a atenção de abranger um leque diversificado de 

inquiridos no que diz respeito ao sexo, idade e género de actividade praticada no momento. 

2.2.3. Aspectos metodológicos na realização das propostas 

Após a recolha de toda a informação necessária relativa à temática e o estudo da 

caracterização e diagnóstico da área de intervenção, segue-se a conclusão deste trabalho 

com as propostas para a requalificação da área de estudo.  

No sentido de contribuir para a requalificação da área em estudo apresenta-se um quadro 

de medidas sub-divididas nos domínios da conservação da Natureza, recuperação das 

estruturas construídas e controle da actividade recreativa. Posteriormente, desenvolve-se 

com mais pormenor aquelas medidas que se enquadram no domínio referido em primeiro 

lugar. As medidas expostas refere-se a medidas genéricas, sendo necessário aprofundar 

essas pretensões em projectos futuros incididos nesta área de intervenção.  

Todas as medidas apresentadas estão acompanhadas pela sua devida justificação. Assim, 

todas as medidas propostas, ao serem devidamente explicadas, revelam o motivo da sua 
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escolha. É ainda de sublinhar todo o contexto em que se baseia este trabalho, uma vez que,  

as medidas privilegiam a preservação da galeria ripícola.  

2.3. Caracterização genérica da Bacia Hidrográfica do Rio Vez 

A bacia hidrográfica do Rio Vez é a principal rede hidrográfica do concelho de Arcos de 

Valdevez, atravessando em toda a sua extensão no sentido Nordeste-Sul, constituindo 

também, uma das mais importantes redes da bacia hidrográfica do Rio Lima. 

2.3.1. Altimetria e hidrografia 

O Rio Vez nasce na Serra da Peneda, a uma altitude de 1200 m aproximadamente, no 

concelho de Arcos de Valdevez, desenvolvendo-se cerca de 39,5 km desde da nascente à 

foz no Rio Lima (na freguesia de Santar), que passa em Ponte da Barca, ocupando uma 

área aproximadamente de 263 km
2
. O curso de água possui um declive muito acentuado, 

baixando o seu leito cerca de 1 km em 15,6 km de percurso, desde da nascente até à 

freguesia de Sistelo (CMAV, 1995).  

Os principais afluentes do Rio Vez são as ribeiras de Rio Frio, de S. Mamede e de Frades, 

na margem direita, e na margem esquerda, os rios Ázere e de Cabreiro. As ribeiras drenam 

áreas com valores de 17,8 km
2
, 13 km

2
 e 18,3 km

2
, respectivamente, e os rios drenam 52,4 

km
2
 e 34,8 km

2
 cada (idem, 1995).  

A tabela seguinte demonstra o escoamento na Bacia Hidrográfica do Rio Vez.  

Quadro 2 – Escoamento total anual médio da Bacia Hidrográfica do Rio Vez 

 

ESTAÇÃO 

SÉRIE 

ANALISADA 

(NÚMERO 

DE ANOS) 

ESCOAMENTO ANUAL 

MÉDIO 

CAUDAL 

MÉDIO 

ANUAL 

(m
3
/s) 

 

hm
3
 

 

(mm) 

(coeficiente de 

variação) 

Pontilhão de Celeiros  3 267 1572 0,3 8 

Fonte: Araújo et al., 1995.  

2.3.2. Aspectos climáticos       

Segundo o PDM de Arcos de Valdevez (1995), a temperatura média anual da bacia 

hidrográfica é de cerca de 10 ºC, tendo uma insolação média anual entre 2000 a 2100 

horas. A precipitação média anual oscila entre 2000 mm e 2400 mm, onde na Serra da 

Peneda, de altitude de 1370 m, se registam valores superiores a 2400 mm de precipitação. 



 

 

23 

 

De seguida apresentam-se dados relativos a estações pluviométricas na área do conselho, 

de acordo com os registos da Divisão de Hidrometria, na série de anos de 1943 a 1985. 

Quadro 3 – Precipitações anuais das estações pluviométricas de Arcos de 

Valdevez 

ESTAÇÃO FREGUESIA PRECIPITAÇÃO ANUAL (mm) PERÍODO 

Aveleiras Rio Frio 2626,0 1960-1985 

Cabana Maior Cabana Maior 1791,4
(
*

)
 1979-1985 

Cabreiro Cabreiro 2059,0 1960-1985 

Casal Soeiro Vila Fonche 1990,0 1960-1985 

Extremo Extremo 2305,9 1960-1985 

Peneda Gavieira 2800,6 1946-1985 

Tibo da Gavieira Gavieira 2469,1 1943-1985 

* Período de registo menos significativo 

Fonte: PDM de Arcos de Valdevez, 1995.  

A humidade relativa média anual varia entre os 80% e 85%, e o vento é predominante do 

quadrante Norte com velocidades médias de cerca de 10 Km/h. Os ventos Oeste (W) e 

Sudoeste (SW), carregados de excessiva humidade, entram no interior da região através 

dos vales dos rios, condensando-se na extensa linha de montanhas (Araújo et al., 1995).  

A região onde se encontra o Rio Vez tem no ponto de vista climático, influência atlântica 

que penetra para o interior através dos vales e dos rios. O clima é temperado, com 

temperaturas moderadas e pequenas variações de temperatura ao longo do dia, com Verões 

relativamente secos e quentes e Invernos frescos. O clima demonstra-se muito húmido, 

com pequena a moderada deficiência de água nos meses de Verão, sendo o oposto, ou seja, 

com excesso nos meses de Inverno (idem, 1995).   

2.3.3. Geologia                   

O Alto Minho, região da bacia hidrográfica do Rio Vez, localiza-se na parte central da 

Zona Centro-Ibérica do Maciço Antigo que sofreu deformações, metamorfismo e 

magnetismo mais intensos, ligados à orogenía hercínica, nos finais da Era Primária entre 

345 a 280 milhões de anos (Natividade, 1991). 

Segundo ainda Natividade (1991), na Era Secundária – início do período Jurássico – a 

abertura do Atlântico Norte fez-se inicialmente através de um pequeno rift (rachadura na 

crosta), com uma direcção Noroeste (NW) – Sudeste (SE), com falhas transformantes, na 

direcção Este-Nordeste (E.NE) – Oeste-Sudeste (W.SE), que condicionou a orientação 
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terminal dos próprios rios minhotos. Na Era Terciária (e talvez na Quaternária) novas 

forças orogénicas terão movimentado algumas destas falhas e fracturas. 

2.3.4. Geomorfologia                 

Em termos geomorfológicos, pode-se considerar a bacia como sendo uma região 

montanhosa com relevos elevados.  

O conjunto das Serras da Peneda (nascente do Rio Vez), do Soajo, do Laboreiro e de 

Pernidelo constituem um horst (bloco sobreelevado limitado por falhas). Na compreensão 

do relevo – ao nível da região do Alto Minho – é importante a forma da rede hidrográfica. 

O Rio Vez está rigidamente alinhado na direcção Norte-Noroeste (N.NW) – Sul-Sudeste 

(S.SE), tais como os rios Vade (Vila Verde) e Gadanha (Monção), entre outros. Os 

alinhamentos semelhantes devem-se ao facto destes cursos de água aproveitarem as 

fracturas e algumas falhas, originadas da orogenia hercínica (anteriormente referida). Ao 

longo dos tempos geológicos, o Rio Vez foi-se encaixando a partir de cada nível de 

aplanamento, tendo sido facilitado pela rede de fracturas existentes, como zonas de 

fragilidade que são. É desde modo que a bacia do Vez apresenta bruscas mudanças de 

direcção. A acção glaciária, nos finais do Pleistoceno, embora um pouco reduzida, tem 

sinais eniquívicos nas formas de erosão e em depósitos no vale superior do Vez 

(Natividade, 1991).  

2.3.5. Usos e actividades                 

Os recursos hídricos foram utilizados pelo Homem de uma forma contínua mas 

equilibrada. No entanto, nas últimas décadas a sua utilização tem sido pautado por valores 

que estão em desacordo com as exigências impostas pelos princípios ambientais, naturais e 

humanos. Os principais usos do meio hídrico presentes na área de influência deste estudo, 

são o abastecimento público, a rega, pesca e recreio e lazer.  

Segundo o PDM de Arcos de Valdevez (1995), para o abastecimento público existe uma 

captação no curso de água do Rio Vez e outra no Rio Ázere. No entanto a captação no Rio 

Vez, situada na Praia da Valeta, não é actualmente utilizada para abastecimento público, 

mas apenas para rega de espaços verdes da vila exclusivamente, devido a problemas de 

poluição. A captação no Rio Ázere situa-se no areal marginal, na Ponte Velha, a cerca de 1 

km do local onde desagua no Rio Vez. A água da captação é utilizada para o abastecimento 



 

 

25 

 

público após tratamento na ETA, situada no lugar da Valeta. É responsável pelo 

abastecimento de cerca de um terço da população do concelho (CMAV, 1995). 

A rega é também um uso principal da água dada a elevada percentagem da população 

afecta ao sector agrícola, com uma área total irrigada, no concelho, na ordem dos 5000 ha. 

Os sistemas de rega praticados são antigos, de acordo com o modelo de regadios 

tradicionais, através do aproveitamento de águas das nascentes e ribeiros, sendo o seu 

armazenamento realizado em poças, com valas de irrigação, normalmente sem 

revestimento.  

A pesca é um desporto apreciado sendo autorizada em toda a rede hidrográfica. Para tal 

existem inúmeros pequenos açudes e pesqueiras de apoio a esta actividade. As espécies 

procuradas são a truta do rio, boga, barbo, escalo e sável (idem, 1995). 

No que diz respeito ao recreio e lazer, os cursos de água do Rio Vez são muito utilizados 

para estas actividades. A principal zona é a Praia Fluvial da Valeta, sendo constituída por 

uma “língua” de areia existente no leito do rio, junto ao Pontilhão da Valeta. O turismo tem 

uma importância cada vez maior, visto que, as condições ambientais, naturais e humanas, 

aliadas à riqueza paisagística e patrimonial arquitectónico e cultural constituem valores 

atractivos a esta actividade. 

A nível de aproveitamentos hidroeléctricos, não existem quaisquer aproveitamentos, no 

entanto a Serra da Peneda (no ponto mais elevado da serra de altitude de 1370 m) apresenta 

grandes potencialidades na produção hidroeléctrica, como a Barragem de Alto Minho e 

Touvedo no Rio Lima. 

2.3.6. Principais problemas na bacia do Rio Vez              

Segundo o PDM de AV, nos vários leitos da bacia destacam-se os problemas causados 

pelo lançamento de efluentes de diversas origens nos cursos de água, provocando também 

graves alterações a nível da flora e fauna do meio hídrico. Além disso, o abastecimento 

público e rega e actividades lúdicas são condicionados por estes efluentes. Os níveis de 

qualidade da água da rede hidrográfica são, obviamente, afectados pelas descargas de 

águas domésticas e industriais. 

No que confere aos focos de poluição de origem industrial destacam-se as pedreiras, 

estações de serviço, lagares de azeite, vacarias, oficinas auto, empresas de materiais de 

construção e instalações de lavagem, existentes ao longo dos cursos de água. 
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Outros problemas referem-se ao estado de conservação e limpeza das principais linhas de 

água, em particular aos troços que atravessam zonas urbanas. Algumas edificações no Rio 

Vez, como o açude no Ribeiro de Rio Frio (em Ribeirinho) e o açude da Azenha e parte do 

Pontilhão da Valeta, na Praia da Valeta, encontram-se em estado de ruína. É de salientar 

também, o lançamento indiscriminado de resíduos sólidos no leito e nas margens nos 

cursos de água. 

2.4. Caracterização da área de intervenção 

2.4.1. Localização da Praia Fluvial da Valeta 

A Praia da Valeta localiza-se dentro da área urbana da sede do concelho de Arcos de 

Valdevez, separando as freguesias de Arcos-Salvador (margem esquerda) e Giela (margem 

direita). A Praia situa-se à cota 31 m, no Vale do Rio Vez, no meio do leito.  

2.4.2. Enquadramento da Praia da Valeta na área envolvente 

A denominação desta Praia provem do facto de se situar junto da zona urbana ribeirinha, 

na margem direita, denominada: “bairro da Valeta”. 

A Praia da Valeta corresponde a uma área muito utilizada pela população local, utilização 

esta já de longa data. O recurso hídrico era aproveitado pelas azenhas (existindo 

actualmente, apenas uma), facto que contribuía para a economia local, sendo também 

característico a presença constante de lavadeiras no areal. É um lugar considerado especial, 

dado interesse paisagístico do espaço envolvente. Esta Praia é tema de inúmeros poemas de 

vários poetas arcuenses (Codeço, 1991).  

 

Figura 2.2 – A Azenha, junto ao açude, no tempo do seu funcionamento (esquerda) 

Figura 2.3 – Antigo pontilhão, atravessando o rio em toda a sua extensão (direita) 

Fonte: Codeço, 1991 
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A Praia tem hoje uma diferente utilização mas a sua importância permanece, sendo um 

ponto atractivo para quem vem de fora, e um lugar de lazer para os locais. Actualmente é 

uma das praias fluviais mais procuradas nesta região. Fomentando o turismo, continua 

ainda a favorecer a economia local. 

2.4.3. As cheias na área urbana da Praia da Valeta 

A área urbana marginal à Praia da Valeta, Largo da Valeta, é uma das principais zonas 

inundáveis ao longo de toda a rede hidrográfica do Rio Vez, sendo frequentemente atingida 

pelas cheias. Assim, é fundamental levar em consideração esta situação nas futuras 

intervenções, que serão fortemente condicionadas de forma a não pôr em perigo pessoas e 

bens. A ocorrência de cheias e a subida do nível das águas, que levam à inundação das 

zonas urbanas baixas, verifica-se com relativa frequência devido à dificuldade de 

escoamento de linhas de drenagem.  

Refere-se a situação de 1987 onde as águas subiram cerca de 6 m acima do nível médio das 

águas do rio. Os prejuízos materiais causados foram avultados, principalmente em casas 

comerciais e caves de edifícios de habitação, não se deixando de referir os prejuízos de 

bens particulares atingidas com a subida das águas (CMAV, 1995). 

Deste modo, as construções são interditas nas zonas envolventes da Praia, ou 

condicionadas de forma a não se agravar os problemas, devendo-se também proteger as 

construções existentes, beneficiando assim, as condições de escoamento nas zonas 

frequentemente atingidas.    

2.5. Diagnóstico da área de intervenção 

A área que é objecto deste estudo não compreende apenas a área específica do areal da 

Praia, mas também as suas margens e as áreas a jusante e montante (ver figura 3). Isto 

porque, essas áreas interferem ou estão ligadas, directa ou indirectamente, com a Praia. 

Sendo assim, o estudo e futura proposta para a Praia da Valeta, vão incidir em toda a área 

definida.  

O trabalho de campo foi completado através de um acompanhamento fotográfico. As 

fotografias relevantes estão presentes no decurso de trabalho.  

Os esquemas local e visada de cada fotografia encontram-se no Anexo 3. Fotografias 

menos relevantes estão no Anexo 4. 
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2.5.1. Caracterização das unidades homogéneas 

Neste ponto pretende-se dar a conhecer as características de cada unidade homogénea, 

informação esta obtida através da realização das fichas de campo. A praia, propriamente 

dita, é uma “língua” de areia no meio do leito do rio, sofrendo variações na sua forma após 

a subida das águas no Inverno. O areal encontra-se na unidade homogénea B, como mostra 

a figura seguinte. 

 
Figura 2.4 – Perspectiva da Praia Fluvial da Valeta (7.B1

1
) 

A unidade homogénea situa-se a montante da praia fluvial, sendo ocupada por 

estacionamento e piquenique, durante a época balnear, na margem direita (sub-unidade 

A1). A margem esquerda (sub-unidade A2) é exclusivamente de uso privado. Imagens na 

unidade A são mostradas nas figuras seguintes. 

  
Figura 2.5 – Coberto vegetal na sub-unidade A1 (esquerda) (1.A1) 

Figura 2.6 – Perspectiva da margem da sub-unidade A2, a partir da margem direita (direita) 

(1.A2) 

                                                 

1
 NOTA: O primeiro algarismo corresponde ao número da fotografia e “B1” à sub-unidade a que se refere. 

Esta numenclatura é usada para todas as fotografias realizadas no levantamento fotográfico. 
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A jusante da praia fluvial encontra-se a unidade C, sendo caracterizada por uma acentuada 

curvatura do leito. Este leito é acompanhado por árvores ao longo da margem, sendo estas 

juntamente com o muro de suporte que sustentam as margens. Não existe um uso humano 

significativo nesta zonas, sendo a margem direita (sub-unidade C1) ocupada pela 

agricultura familiar. 

  
Figura 2.7 – Perspectivas da sub-unidade C1, antes da curva acentuada do rio (esquerda) 

(1.C2) 

Figura 2.8 – Perspectivas da sub-unidade C2, antes da curva acentuada do rio (direita) 

(2.C2) 

  
Figura 2.9 – Perspectiva da sub-unidade C1, após a curva acentuada do rio (esquerda) 

(3.C2)  

Figura 2.10 – Perspectiva da sub-unidade C2, após a curva acentuada do rio (direita) 

(2.C1)  

A zona envolvente da área de estudo caracteriza-se por diferentes regimes de propriedade, 

levando a diferentes tipologias de usos. O Anexo 5 refere os diferentes regimes de 

propriedade das áreas envolventes, assim como, as zonas não edificáveis e urbanizáveis. 

Estas informações estão contidas na Planta de Ordenamento do Plano Director Municipal 

de Arcos de Valdevez (1995). 

Dos dados adquiridos pelas fichas de campo, a tabela seguinte apresenta as características 

principais das unidades homogéneas. 
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Quadro 4 – Síntese das características principais das diferentes unidades homogéneas (em 

ambas as margens). 

CARACTERÍSTICAS 

PREDOMINANTES 

UNIDADES HOMOGÉNEAS 

A B C 

Estrato vegetal Herbáceo e arbóreo Arbóreo e herbáceo Arbóreo  

Declives da margem  Médio  Baixo Alto 

Granulometria Seixos e areia Areia e calhaus Seixos 

Substrato  Solo  Rocha e solo Solo 

2.5.1.1. Flora 

A área em estudo possui uma certa variedade de espécies vegetais, sendo a espécie 

predominante o amieiro (Alnus glutinosa) ao longo das margens. Seguem-se o freixo 

(Fraxinus angustifolia), salgueiro (Salix alba) e o carvalho (Quercus robur), ao longo das 

margens, a bétula (Betula pubescens) no areal, e plátanos na entrada para a praia na 

margem direita, em números reduzidos quando comparados com o amieiro. Algumas 

espécies exóticas estão presentes na entrada para a praia, na margem direita, como o 

salgueiro-chorão (Salix babylonica) e plátanos (Acer pseudoplatanus), e alguns arbustos 

ornamentais, também exóticos. Nos terrenos da margem direita, actualmente sem uso, 

possuem diversas espécies herbáceas e arbustivas de carácter autóctone.   

É de referir que muitas árvores ao longo das margens encontram-se em estado avançado de 

idade, onde o número de árvores jovens é reduzido. Estas árvores estão muito próximas 

umas das outras, tendo um desenvolvimento em altura e estreito em largura da copa. 

2.5.1.2. Fauna 

Por inexistência de estudos anteriores nesta área, apenas se pode referir as espécies 

faunísticas observadas In loco. Destas sobressaem-se as aves características dos sistemas 

ribeirinhos como o pato real (Anas platyrhynchos), o pardal comum (Passer domesticus), o 

melro (Monticola solitarius), a alvéola comum (Motacilla cinerea), o chapim real (Parus 

major) e o guarda rios comum (Alcedo atthis). É de destacar a presença esporádica da 

garça real (Ardea cinerea). 

Sobre a fauna piscícola sabe-se que as espécies truta do rio (Salmo trutta), boga 

(Chondrostoma polylepis Steindachner), barbo (Barbus bocagei), escalo (Leuciscus sp.) e 

o sável (Alosa alosa) existem no Rio Vez, tendo-se observado In loco a truta do rio. 

Mamíferos não foram observados. No entanto, é essencial mencionar a presença da lontra 

(Lutra lutra) a jusante da Praia, tendo, deste modo a atenção a este mustelíneo que, embora 
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o seu estatuto seja de “insuficiente conhecido” no Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal. No entanto, possui o estatuto de “vulnerável” no anexo I A da CITES, anexo II 

da Concenção de Bern e anexos B-II e B-IV da Directiva Habitats.  

É de referir a existência de pequenas zonas de refúgio e de nidificação de várias espécies, 

tal como se pode verificar nas figuras seguintes, em áreas de flora silvestre, zonas estas  

que não possuem qualquer uso humano.  

  
Figura 2.11 – Zona de refúgio, na área de vegetação silvestre da sub-unidade B1 (esquerda) 

(1.B1) 

Figura 2.12 – Zona de refúgio, ao longo da margem direita, na sub-unidade B2 (direita) 

(1.B2) 

2.5.1.3. Estruturas construídas 

As margens são delimitadas por muros de suporte que sustentam a estrada nacional N202, 

na margem direita e uma via rural, na margem esquerda.  

As estruturas construídas existentes encontram-se principalmente na área da Praia, sendo 

as mais significativas o Pontilhão da Valeta, o Açude da Azenha e a Fonte do Piolho, 

estruturas estas em mau estado de conservação, algumas bastante degradadas. O paredão, 

muro que separa o rio da zona urbana, sustenta a via nacional, tendo um túnel como 

passagem para a praia. Existe ainda um parque de merenda, sendo constituído por algumas 

mesas de merenda estão dispostas numa pequena área. Junto às mesas de merenda existe 

um parque de estacionamento. A jusante da Praia (unidade C) verifica-se uma ponte de 

carácter pedestre de acesso entre as duas margens. 



 

 

32 

 

  
Figura 2.13 – Fonte do Piolho, na sub-unidade B1 (esquerda) (2.B1) 

Figura 2.14 – Paredão e ponte em degradação, na sub-unidade B1 (direita) (4.B1) 

  
Figura 2.15 – Pontilhão, na sub-unidade B2 (esquerda) (2.B2) 

Figura 2.16 – Açude da Azenha, na unidade B (direita) (9.B1) 

2.5.1.4. Usos humanos 

O principal uso é notoriamente balnear, existindo outros diversos usos pela população local 

e turistas. A actividade recreativa, como piqueniques e passeio, tem-se tornado cada vez 

maior, conjugando com a actividade balnear de quem visita a praia. Deste modo, o 

estacionamento junto ao rio torna-se cada vez maior, sendo em algumas áreas desordenado. 

É o caso que se passa na sub-unidade A1. A pesca e o desportos na areia são actividades 

praticadas pela população local. Uma actividade, que surgiu na época balnear do presente 

ano, é o passeio por gaivotas, a montante do areal, na sub-unidade B1. A unidade B é a 

área mais utilizada, com mais pressão humana, sendo as outras unidades menos utilizadas. 

A figura seguinte exemplifica a carga humana durante a época balnear, numa tarde de fim-

de-semana, no mês de Agosto. 
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Figura 2.17 – Densidade humana na Praia Fluvial durante a época balnear (8.B1) 

2.5.1.5. Poluição 

Um dos aspectos negativos desta área é a poluição quer nas margens como o no rio em si. 

Os poluentes principais são os resíduos sólidos, de intensidade difusa, verificando-se 

predominantemente durante a época balnear. Este facto deve-se ao uso intensivo desta área 

na época balnear, sendo agravado pelo número reduzido de recipientes para o lixo. Área 

mais afectada pela poluição é a zona de praia, facto lógico uma vez que é a que possui 

maior concentração humana. A água também é prejudicada com a presença esporádica de 

espuma e óleos, ficando por vezes maculada, em áreas de pouca corrente, a jusante da 

Praia. A figura seguinte exemplifica uma situação de resíduos sólidos no leito, junto do 

areal. 

 
Figura 2.18 – Situação de poluição no rio (6.B1) 

2.5.1.6. Erosão 

Os agentes erosivos nesta zona são principalmente o escoamento superficial e o pisoteio.  
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O pisoteio torna-se um agente grave de erosão, devido à concentração humana que se gera 

na época balnear. Além de que, o estacionamento em áreas não definidas, para tal, provoca 

compactação do solo, afectando a flora ripícola, dificultando o seu desenvolvimento.  

Devido à acentuada curvatura do rio, a jusante da Praia (unidade C), é essencial a sua 

atenção, pois está evidente a pressão do escoamento superficial sobre a margem direita, 

sendo necessário a reflexão sobre este dado. 

Deve-se ter em atenção também, que algumas partes das margens que não possuem muro 

de suporte. É o caso da margem na sub-unidade A1, e na parte final da sub-unidade C1 

que, além de não ter muro de suporte, o seu declive é acentuado. A situação da figura 

seguinte demonstra o caso de erosão da sub-unidade A1, situada no final do troço em 

estudo. 

 
Figura 2.19 – Situação de erosão da sub-unidade C1 (3.C2) 

2.5.2. Descrição das unidades – diagnóstico 

Com a caracterização de cada unidade homogénea, pode-se chegar aos pontos fortes e 

pontos fracos de cada unidade. Os pontos fortes e os pontos fracos encontram-se sob um 

quadro para cada unidade homogénea. 

A partir do diagnóstico pode-se fazer uma análise à área de intervenção como um todo, 

para que seja possível elaborar um conjunto de medidas em conformidade com a realidade 

da área de estudo. 
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Quadro 5 – Diagnóstico da Unidade A 

UNIDADE: A 

Fotografias: 1.A1, 2.A1 e 2.A1   

Pontos fracos: 

 As árvores encontram-se muitos juntas, estando algumas em mau estado, sendo poucas 

as árvores jovens; predominância de uma só espécie: amieiros. 

 Inexistência de qualquer tipo de equipamento ou estruturas construídas. 

 Potencial agravamento da erosão devido à pressão humana. 

 Zona marginal à praia fluvial, servindo como área improvisada para estacionamento e 

para piqueniques. 

Pontos fortes:  

 A margem esquerda (propriedade privada) encontra-se relativamente em bom estado de 

consolidação da margem, sendo apenas de uso privado. 

 Possui uma diversidade de plantas herbáceas.  

 Zona com potencial para actividades de lazer. 

Quadro 6 – Diagnóstico da Unidade B 

UNIDADE: B 

Fotografias: 1.B1, 2.B1, 3.B1, 4.B1, 5.B1, 6.B1, 7.B1, 8.B1, 9.B1, 1.B2 e 2.B2 

Pontos fracos: 

 Açude da Azenha e ponte para o areal em estado de degradação.  

 Excessiva pressão humana na época balnear. 

 Existência de espécies exóticas.  

 Falta de equipamentos para a actividade balnear. 

 Modificação da forma da praia devido às cheias no Inverno.  

 Poluição originada principalmente pelos utentes, sendo os resíduos sólidos o principal 

tipo de poluição. 

Pontos fortes:  

 Condições propícias para o abrigo da avifauna. 

 Existência de áreas não usadas, dando origem a zonas de refúgio à fauna local.  

Quadro 7 – Diagnóstico da Unidade C 

UNIDADE: C 

Fotografias: 1.C1, 2.C1, 3.C1, 1.C2 e 2.C2 

Pontos fracos: 

 Falta de diversidade de espécies de árvores, sendo a predominância o amieiro. 

 Forte tendência de erosão devido à acentuada curvatura do rio e do alto declive.  

Pontos fortes:  

 Existência de árvores jovens. 

 Pressão humana reduzida. 
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2.6. Inquérito aos utilizadores da Praia da Valeta 

2.6.1. Análise dos dados obtidos 

A análise dos dados obtidos pelos inquéritos baseia-se nas técnicas da Estatística 

descritiva, ou seja, a análise e a apresentação dos resultados, efectuam-se recorrendo a 

tabelas, gráficos, e cálculo de indicadores numéricos. Assim, é possível transformar um 

conjunto de dados desorganizados em informação de fácil compreensão. 

Esta análise será feita pela interpretação de cada questão posta ao inquirido, onde cada 

questão será, perante os dados obtidos, comparada com as outras questões. 

1. Em que situação frequenta esta praia? 

A actividade praticada é notoriamente balnear, como revela no gráfico, com 65% das 

respostas dos inquiridos. A segunda actividade mais praticada pelos inquiridos é o passeio, 

com 17%, seguindo por piquenique com 10%. A pesca apenas possui 3% com actividade 

principal praticada.  

Actividades praticadas 

17%

3%
10% 5%

65%

Balnear Passeio Pesca Piquenique Outros

 
Figura 2.20 – Actividades praticadas pelos inquiridos 

Nota-se que o inquérito foi realizado durante a época balnear, estando este condicionado 

logo à partida, no diz respeito às actividades praticadas pelos utentes. Deste modo, seria de 

esperar que a grande maioria disse-se que estaria na Praia para a prática balnear. Os 10% 

dos inquiridos que responderam piquenique, referem-se a excursionistas que vêm passar o 

dia neste local.   

2. Quantas vezes costuma vir à praia? 

A maioria dos inquiridos (48%) afirmam frequentar a praia com regularidade. 29% 

frequentam a praia por se encontrarem de férias no momento. Segue-se os que estão na 

praia poucas vezes (15%), sendo os que raramente visitam apenas 8%. 
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Frequência dos inquiridos

48%

15%

8%

29%

Frequentemente Poucas vezes

Raramente Férias no momento

 
Figura 2.21 – Frequência dos inquiridos. 

Por observação do gráfico verifica-se a grande percentagem de inquiridos têm uma grande 

assuidade, na frequência na Praia. Este resultado deve-se ao facto de que a maioria dos 

inquiridos serem jovens, residentes no concelho, que se encontram em férias lectivas. Por 

outro lado, os que frequentam a Praia porque estão de férias no momento, correspodem aos 

inquiridos que vêm de fora do distrito, ou que, sendo emigrantes, se encontram em férias 

na terra natal. 

2.1. Em que parte da semana costuma vir mais vezes? 

No que diz respeito à frequência durante a semana, 35% afirmam estar durante toda a 

semana, tendo a mesma percentagem os que dizem que aparecem em qualquer altura. Aos 

fins-de-semana, 20% é o valor dos inquiridos em que frequentam mais nesta altura da 

semana. Apenas 10% dos inquiridos frequentam a praia apenas são meio da semana.  

Frequência dos inquiridos durante a 

semana

35%

10%
20%

35%

Durante toda a semana Ao meio da semana

Fins-de-semana Em qualquer altura
 

Figura 2.22 – Frequência dos inquiridos na praia durante a semana. 

Seguindo na mesma linha que na questão anterior, verifica-se uma clara tendência de que 

os inquiridos que mais frequentam esta Praia têm uma certa disponibilidade para o 

poderem durante a semana. Refere-se aos inquiridos que se encontram de férias. O valor 
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que se refere aos fins-de-semana, sugere que se tratam de residentes ou excursionistas, que 

não se encontram de férias no momento. 

2.2. Em que altura do dia costuma estar na praia? 

A altura do dia mais frequentada pelos inquiridos é durante a tarde (56%), sendo a os que 

estão durante todo o dia 27%. 12% é quando os inquiridos responderam ser ao fim da 

tarde. Percentagens mais pequenas são dos que afirmam estar na praia mais vezes de 

manhã (3%) e à noite (2%). Estes valores afirmam claramente que a altura do dia mais 

frequentada é durante a tarde. Os valores resultantes vão de encontro com o género de 

actividade mais praticada na Praia, uma vez que, a tarde é a altura do dia mais preferida.  

Altura do dia mais frequentada pelos inquiridos

3%

56%12%

2%

27%

Manhã Durante a tarde Fim da tarde
Noite Durante todo o dia

 
Figura 2.23 – Altura do dia que é mais frequentada pelos inquiridos. 

3. Porque razão vem para esta Praia? 

Dos motivos que levam a frequentar a praia fluvial, as respostas apresentam-se divididas, 

não havendo uma razão que se destaque das outras respostas possíveis. 24% dos inquiridos 

frequentam a praia porque é a que está mais perto, seguindo por 23% os que estão pelo 

convívio, tal como, os que vêm atraídos pela paisagem proporcionada. Pela qualidade da 

água, 17% afirmam ser o principal motivo. Os inquiridos que deram outros motivos (13%), 

vêm por razões diversas, não existindo uma semelhança entre as diferentes afirmações. 

Motivos pela frequência da Praia

24%

17%

23%

23%

13%

A que está mais perto Qualidade da água
Paisagem envolvente Convívio
Outros 

 
Figura 2.24 – Motivos que levam os inquiridos a frequentar a praia. 
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Não havendo uma resposta que se destaque das restantes, não se pode tomar como 

referência a opção mais escolhida.  

Talvez não exista uma justificação padronizada para a frequência desta Praia pelos 

inquiridos, sendo talvez, um rol de circunstâncias ou motivos que levam a optar pela Praia 

Fluvial. 

4. Na sua opinião, quais os inconvenientes que esta Praia tem? 

Os valores para cada respostas a esta questão demonstraram-se semelhantes, não existindo 

uma predominância significativa de uma opção. Nesta questão, em que se pedia ao 

inquirido para escolher duas opções das respostas apresentadas, sobressaem-se a falta 

equipamentos (26%) e muita gente na praia (20%), como os principais inconvenientes da 

praia. Segue-se a poluição com 18% das respostas e a inexistência de assistência a 

banhistas com 15%. As estruturas em más condições aparece como factor limitante da 

praia, em 9% dos inquiridos. O mesmo valor tem a falta de limpeza. Apenas 3% afirmaram 

outros motivos diferentes.  

Inconvenientes da Praia

9%

20%

18%
9%

15%

26%

3%

Estruturas em más condições Muita gente na praia
Poluição Falta de limpeza

Inexistência de assistência a banhistas Falta de equipamentos
Outros

 
Figura 2.25 – Inconvenientes da Praia na perspectiva do utilizador. 

No que se refere aos inconvenientes desta Praia, não parece existir uma concordância entre 

os inquiridos, embora existam valores mais altos que outros. Repara-se que as opções com 

maiores percentagens, são relativas a preocupações de banhistas, e não de quem passeia e 

faz um piquenique. A poluição surge como a opção mais escolhida a seguir às anteriores, 

talvez pelo facto da notória presença de resíduos sólidos ao longo da Praia, nas margens, 

no areal e no leito.  

4.1 Se escolheu a opção Falta de equipamentos, diga quais são esses equipamentos que 

faltam e deveriam existir obrigatoriamente, na sua opinião. 
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Nesta questão pediu-se, igualmente, a escolha de duas opções entre as respostas dadas. Na 

maioria dos 26% dos inquiridos que escolheram a opção falta de estruturas, dizem ser as 

instalações sanitárias, o equipamento mais necessário, e posto de socorros, com 

percentagens de 47% e 34%, respectivamente. Balneários são os equipamentos mais que se 

escolheu a seguir aos anteriores com 14% das respostas dadas. Por último estão as 

comunicações de socorros com 3%, existindo os restantes 2% como respostas alternativas 

às opções propostas.  

Falta de estruturas

14%
3%

47%

34%

2%

Balneários Comunicações de socorros

Instalações sanitárias Posto de socorros

Outros 

 
Figura 2.27 – Falta de estruturas que deveriam existir no ponto de vista dos inquiridos. 

Considerando que a maioria dos inquiridos frequentam a Praia para a actividade balnear, 

estes resultados evidenciam as suas maiores necessidades, no que diz respeito para a 

pratica desta actividade. Estas necessidades retractam as preocupações pessoais de 

conforto e segurança, dos inquiridos enquanto banhistas. 

2.7. Aspectos conclusivos 

Após o estudo da área em questão pode-se concluir que se trata de uma praia fluvial de 

carácter próprio, dado a sua situação como ecossistema com importância natural e como 

utilidade humana.  

Situando-se numa zona urbana, é um dos locais naturais mais importantes, dado a riqueza 

natural e paisagista, contribuindo para o embelezamento do meio envolvente. Zona muito 

apreciada, sofre uma grande pressão humana durante a época balnear, prejudicando todo 

este ecossistema. No entanto, existe uma falta de condições que satisfaçam os requisitos 

como praia fluvial, a nível de ordenamento, estruturas construídas  e equipamentos.   

A grande pressão humana que sofre situa-se na época balnear, tendo oscilações durante o 

tempo: tem um maior número de utentes aos fins-de-semana que nos restantes dias, 
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aparecendo estes, normalmente, durante a tarde. A actividade predominante é balnear, 

existindo, no entanto, quem prefira fazer apenas piqueniques. Do ponto de vista do 

utilizador, a Praia Fluvial apresenta a falta de equipamentos e infra-estruturas necessárias 

para a actividade balnear, sendo a poluição gerada pelos resíduos sólidos uma preocupação 

também impertinente. 

É, deste modo, fundamental reflectir sobre esta dicotomia quando se pretende procurar 

soluções para a requalificação desta praia fluvial, respeitando o património natural e 

proporcionando um local aprazível de recreio e lazer.  

De uma forma sintética, pode-se mencionar um conjunto de potencialidades e 

estrangulamentos que a área de intervenção apresenta. Assim, o conjunto de medidas a 

tomar pode beneficiar as potencialidades e minimizar os estrangulamentos, com a 

finalidade de proporcionar a requalificação da área em estudo.   

Quadro 8 – Identificação das principais potencialidades e dos estrangulamentos detectados 

na área de estudo. 

DOMÍNIO DE 

INTERVENÇÃO 

POTENCIALIDADES ESTRANGULAMENTOS 

Agricultura 
Abundância de água para a  

rega.  

Minifúndio.  

Conservação da 

Natureza 

Presença de significativa 

diversidade de espécies 

autóctones.  

 Elevada pressão antrópica. 

Educação 

Ambiental 

 Área de contacto directo com a 

Natureza, favorecendo o respeito 

pelo ambiente. 

 Falta de sensibilização de 

turistas e excursionistas. 

Recreio e lazer 

 Qualidade da água 

 Existência de zonas de sombra e 

parque automóvel. 

 Área de areal reduzida 

 Falta de infra-estruturas 

de higiene pessoal. 
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3. PROPOSTAS PARA A REQUALIFICAÇÃO BIOFÍSICA DA PRAIA FLUVIAL 

DA VALETA 

Uma vez feita a pesquisa bibliográfica para se adquirir os conhecimentos necessários, o 

estudo e diagnóstico da área de intervenção, pode-se chegar a uma proposta adequada ao 

caso em estudo.  

Desenvolve-se, inicialmente, a proposta ao nível do programa preliminar de uma forma 

genérica, ou seja, cobrindo vários domínios de actuação, designadamente, conservação da 

Natureza, recuperação de estruturas construídas e controle da actividade recreativa. 

É de relembrar que este documento consiste num programa preliminar, não sendo por si só 

um plano para a requalificação da Praia Fluvial, mas uma base para uma intervenção mais 

alargada. É desta forma que se propõe uma série de acções e medidas genéricas, que 

poderão ser exploradas com mais afinco em projectos futuros.  

As propostas que, seguidamente, serão apresentadas (ver Quadro 9) visam a intervenção 

num espaço com uso recreativo, que detém também funções e valores naturais que importa 

salvaguardar. É claro que no contexto em que este trabalho é elaborado, os principais 

objectivos e preocupações viram-se para o meio biofísico, ou seja a conservação e/ou 

recuperação do ecossistema ribeirinho e protecção das margens. Dado esta preocupação, as 

medidas apontadas ao nível da conservação da Natureza serão posteriormente 

desenvolvidas em maior grau de profundidade, ao nível do projecto de execução.  

3.1. Propostas de requalificação da Praia da Valeta 

Como se refere anteriormente as propostas que se apresentam (Quadro 9) assentam na 

necessidade de criar um compromisso o mais equilibrado possível entre a utilização 

recreativa e os objectivos da conservação da Natureza. 
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Quadro 9 – Propostas para a requalificação biofísica da Praia Fluvial da Valeta 

Medidas para a conservação da Natureza 

Objectivo: 1 Medidas Justificação 

Estabilização das margens sem 

qualquer protecção. 

 Colocação de barreiras. 

 Revestimento de vegetação herbácea. 

Dado à inexistência de protecção em pequenas partes das margens. É necessário barreiras 

de protecção dado ao declive e erosão presentes. A aplicação de vegetação herbácea será 

mais um valor para a estabilização da margem, além de que proporcionará um ambiente 

mais natural. 

Objectivo: 2 

Renovação do material vegetativo. 

 Plantação de árvores autóctones, dos géneros Alnus glutinosa, Salix alba, 

Quercus robur, Fraxinus angustifolia. 

 Eliminar as espécies exóticas.  

Regenerar a galeria ripícola, instalando também uma maior diversidade de espécies – 

promoção da biodiversidade. 

Objectivo: 3 

Preservação de áreas de refúgio e 

nidificação para espécies faunísticas. 
 Colocação de barreiras ao acesso às áreas de refúgio existentes. 

Criar uma consistência natural para que a fauna não seja incomodada pela presença 

humana, proporcionando o seu bem estar e o enriquecimento das populações ripícolas. 

Recuperação de estruturas construídas 

Objectivo: 4 

Reforçar a protecção da margem 

esquerda da unidade C. 
 Reforçar muro da curvatura. 

Dado a acentuada curvatura do rio, é necessário aplicar técnicas que protejam a margem 

da acção erosiva provocada pelo escoamento superficial. 

Objectivo: 5 

Recuperação de estruturas 

degradadas ou em más condições. 

 Recuperação do Açude da Azenha. 

 Reconstituição o pontilhão a todo o comprimento do leito. 

 Recuperação da Fonte do Piolho: substituição de mesa de merendas destruídas. 

As estruturas em degradação ou em más condições provocam uma visão desagradável, 

desfavorecendo a paisagem. A recuperação destas estruturas torna o local mais aprazível, 

facultando o gosto pelo passeio. 

Objectivo: 6   

Reavivar a antiga Azenha. 

 Repor o funcionamento original da Azenha. 

 Criação de um centro de interpretação alusivo ao meio envolvente na antiga 

Azenha: o modo de funcionamento enquanto azenha, espécies ripícolas existentes 

ao longo do rio e sua importância, a evolução histórica da praia fluvial e da zona 

antiga urbana periférica. 

A Azenha faz parte do património local, onde é  única edificação deste género, tendo 

motivos para o seu aproveitamento. A criação de um centro de informação, seria um 

aproveitamento possível, onde o visitante entra em contacto mais íntimo com o local em 

que está de visita. 

Medidas de controle da actividade recreativa 

Objectivo: 7 

Praia mais limpa. 

 Implementação de recipientes para o lixo. 

 Recolha periódica do lixo. 

 Desenvolvimento de acções de educação ambiental. 

Minimizar a presença de resíduos sólidos, sendo este o principal agente de poluição no 

local, provando consequências a jusante. Tornar os utentes mais consciencializados para 

as consequências da sua presença no local. 

Objectivo: 8 

Delimitação física das áreas 

destinadas ao uso recreativo. 

 Delimitar a área de banhos, impedindo o uso das margens, através da instalação 

de vegetação arbustiva. 

 Demarcar as áreas de piquenique, com avisos e colocar equipamentos próprios 

apenas nos locais desejados para esta actividade. 

Com a delimitação física das áreas com diferentes usos, estes podem ser apropriadamente 

utilizados pelos utentes, possuindo os equipamentos próprios destinados para as 

necessidades específicas, impedindo a destruição dos valores naturais presentes. 

Objectivo: 9 

Reconfigurar a área de piquenique e 

estacionamento improvisado. 

 Colocar barreiras impossibilitando o acesso para o estacionamento de veículos, 

condicionando apenas aos locais preparados para o efeito. 

 Colocação de espécies herbáceas e arbustivas proporcionando a sensação de 

área silvestre. 

Uma vez que esta área é uma zona fragilizada, susceptível à erosão e compactação do 

solo, provocados pelo pisoteio e escoamento superficial. Deve-se, então, afastar esta 

pressão humana nefasta. Assim pode-se alargar a dimensão de margem com vegetação 

ripícola, sendo também usada como zona de refúgio da fauna.   
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3.2. Projecto de Execução para as medidas de conservação da Natureza 

A abordagem mais pormenorizada destas acções é justificada pelo facto de que se referem 

a problemas que mais afectam a estabilidade do ecossistema, sujeito a pressões dos agentes 

erosivos e à acção humana. Assim, não só se procura a melhoria do ecossistema da área em 

estudo mas, acima de tudo, torná-lo menos susceptível às consequências da prática da 

actividade recreativa, potenciando um equilíbrio estável entre a Natureza e o Homem. 

Em termos de pormenorização das medidas de conservação da Natureza, pretende-se 

atingir, neste projecto de execução, os seguintes parâmetros:  

a) Definir as zonas onde se pretende proceder à sementeira para revestimento herbáceo 

dos taludes; 

b) Definir troços onde se pretende proceder à plantação de árvores e/ou arbustos; 

c) Definir área onde se pretende eliminar as espécies exóticas e plantar autóctones; 

d) Definir áreas onde se pretende colocar barreiras/vedações; 

e) Explicitar como se deverão realizar as operações definidas anteriormente: plano de 

plantação tipo, pormenores de execução e prescrição tipo caderno de encargos das 

operações a realizar medições e orçamento.  

A localização das zonas sujeitas a este plano e o tipo de intervenção encontram-se no 

Anexo 6. 

3.2.1. Plano de Plantação 

As zonas da área em estudo sujeitas a este plano correspondem a situações em que a 

estabilização das margens se encontra em risco, por diversos motivos, e no caso das 

espécies exóticas, para o enriquecimento da galeria ripícola. Sendo assim, para cada 

especificidade de cada zona propõe-se uma plano de plantação tipo. Cada plano de 

plantação tipo é seguidamente explicado.  

Por falta de um levantamento topográfico, como seria necessário para este tipo de 

intervenção, as dimensões apresentadas nos planos de plantação tipo resultam de medições 

aproximadas efectuadas no local para o efeito.  
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3.2.1.1. Plano de Plantação Tipo 1 (PPT1) 

O Plano de Plantação Tipo 1 é designado para o patamar inferior e o talude que separa os 

patamares da sub-unidade A1. Este local, como já foi referido anteriormente na fase de 

diagnóstico, encontra-se sob uma pressão humana em termos de ocupação para piquenique, 

durante a estação quente, e de estacionamento de veículos junto à linha de água. A 

finalidade da plantação é tornar este local desapropriado para as actividades acima 

descritas, procurando estabilizar o troço no que se refere à erosão e à compactação do solo, 

procurando também uma melhoria de biodiversidade.  

A área referida apresenta dimensões de cerca de 75m ao longo da linha de água, tendo de 

largura 6m, até ao talude. Por sua vez, o talude tem uma largura média de 5m, com um 

declive entre os 30% a 45%.  

A plantação proposta para este local visa preencher o patamar e o talude com espécies 

arbóreas, já que estas apenas se encontram no momento ao longo da linha de água, e 

espécies arbustivas, e sementeira de herbáceas no talude. O Plano de Plantação Tipo 1, 

exemplifica a plantação proposta, com um comprimento de 15m, ao longo da linha de 

água, sendo então repetido três vezes, perfazendo os 75m de comprimento.  

As espécies arbóreas a plantar são o freixo (Fraxinus angustifolia) e o carvalho-roble 

(Quercus robur), acompanhadas pelas espécies arbustivas: o pilriteiro (Crataegus 

monogyna), o sanguinho (Frangula alnus) e o sabugueiro (Sambucus nigra). Para a 

sementeira de herbáceas para o revestimento do talude propõe-se uma mistura de várias 

espécies: Lolium multiflorium, Festuca pratensis, Lolium perene, Festuca rubra, Poa 

pratensis, Trifolium repens, Poa annua, Festuca ovina e Trifolium pratensis. As 

proporções das espécies dentro da mistura estão descritas no caderno de encargos. 

A colocação de uma vedação ao longo da área a plantar, antes do início do talude, é 

imprescindível para que a vegetação possa crescer sem a constante perturbação causada 

pelos veículos. Na página 48 encontra-se o Plano de Plantação Tipo 1. 

3.2.1.2. Plano de Plantação Tipo 2 (PPT2) 

Este plano de plantação refere-se ao revestimento de arbustos nas zonas juntas à linha de 

água, antes do muro de suporte, das quais são suspensas pela vegetação existente. É do 

interesse da estabilização das margens que esta vegetação possa vigorar. No entanto, a 

limpeza das margens efectuada antes da época balnear e a seguinte ocupação para a 
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actividade balnear, tornam nuas as áreas, tendo sido sustentadas pelas árvores existentes. 

Deste modo, propõe-se a plantação de alguns arbustos e de freixos (Fraxinus angustifolia), 

procurando tornar as referidas zonas menos atractivas ao público, dando oportunidade para 

outras espécies arbustivas e herbáceas, mais susceptíveis à compactação, de se 

regenerarem. Os arbustos a plantar são o pilriteiro (Crataegus monogyna), o sanguinho 

(Frangula alnus) e o sabugueiro (Sambucus nigra).  

A exemplificar esta operação encontra-se na página 49 o Plano de Plantação Tipo 2. 

3.2.1.3. Plano de Plantação Tipo 3 (PPT3) 

O terceiro modelo de plantação proposto corresponde ao revestimento da parte final do 

talude situado no final do troço em estudo, na sub-unidade C1. Esta parte do talude 

encontra-se susceptível à erosão, dado o seu acentuado declive (ver figura 2.19) e não 

existir qualquer tipo de protecção natural ou artificial para que este fenómeno não ocorra. 

Deste modo, propõe-se o seu revestimento por material vegetal. 

A área do talude por revestir tem cerca de 20m de comprimento ao longo da linha de água 

e 7m de largura, desde do leito até ao cimo, com um declive de 45º%, sensivelmente. 

A revestir o talude propõe-se a plantação de amieiros (Alnus glutinosa), dando uma 

continuidade da linha de amieiros ao longo do troço, como tem sido até se chegar ao talude 

desprotegido, com o freixo (Fraxinus angustifolia) a ser plantado no cimo do talude. As 

espécies arbustivas a plantar são as seguintes: o pilriteiro (Crataegus monogyna), o 

sanguinho (Frangula alnus) e o sabugueiro (Sambucus nigra). A implementação de 

herbáceas é fulcral dado o declive do talude, sendo mais um factor importante na sua 

estabilização. A mistura de herbáceas para a sementeira é composta pelas seguintes 

espécies: Lolium multiflorium, Festuca pratensis, Lolium perene, Festuca rubra, Poa 

pratensis, Trifolium repens, Poa annua, Festuca ovina, Trifolium pratensis. As proporções 

das espécies dentro da mistura estão descritas no caderno de encargos.  

Na página 50 encontra-se exemplificado o Plano de Plantação Tipo 2, para toda a extensão 

da área em questão. 
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Requalificação Biofísica da Praia Fluvial da Valeta 

Projecto de Execução Orientação: Norte ↑ Escala: 1/100 

Plano de Plantação Tipo 1  Data: Setembro de 2003 
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Projecto de Execução Orientação: Norte ↑ Escala: 1/100 

Plano de Plantação Tipo 3  Data: Setembro de 2003 
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3.2.1.3. Eliminação e substituição de exóticas 

Neste ponto propõe-se a eliminação de árvores exóticas, situadas em frente á ponte de 

acesso à praia fluvial, na sub-unidade B1. Esta proposta justifica-se pelo facto de se 

pretender manter o aspecto natural da galeria ripícola, sem a presença de exóticas, 

proporcionando, assim, uma continuidade da galeria.  

As árvores em questão, os salgueiros-chorão (Salix babylonica) e plátanos (Platanos 

hybrida), deverão então ser transplantados para locais mais apropriados como jardins, e 

deverão ser plantadas árvores ripícolas como o carvalho roble (Quercus roble) e o amieiro 

(Alnus glutinosa). 

No lugar dos Salix babylonica serão plantados Quercus roble, e no lugar dos Platanos 

hybrida serão plantados Alnus glutinosa. 

 3.2.2. Pormenores de execução do plano de plantação 

3.2.2.1. Técnicas de plantação de árvores 

Os preparativos do terreno para a plantação devem ser realizados durante o Outono, antes 

de se iniciar o período da plantação. A plantação deve ser feita na época inactiva da árvore, 

tendo em conta que deverá ser antes da altura das subidas de escoamento. No caso das 

zonas mais sujeitas à erosão é preferível que seja no final do Inverno. As árvores a plantar 

devem ser suportadas por tutores para resistirem às condições climáticas e de escoamento 

adversas.  

Para as árvores que vão substituir as exóticas, devem ter uma protecção além da ajuda de 

um tutor.  

Na página seguinte está exemplificado a operação de plantação de árvore e protector.  
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Projecto de execução Data: Setembro de 2003 

Pormenor de plantação de árvore e protector Escala: 1/20 
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Em especial atenção, deve-se ter em conta as árvores a serem plantadas em zonas 

declivosas, que devem ser seguras como indica a figura seguinte. 

 
Figura 3.1 – Colocação de tutores em zonas declivosas 

Fonte: Littlewood, Michael, 1995 

3.2.2.2. Remoção de árvores 

Para a remoção das espécies exóticas acima enunciadas, segue-se um esquema na figura 

seguinte, exemplificando técnicas para a sua transplantação, no sentido de permitir um 

reaproveitamento dos indivíduos noutros espaços verdes. 

 

Figura 3.2 – Esquema de transplante de árvores. 

Fonte: Littlewood, Michael, 1995. 



 

 

54 

 

3.2.2.3. Colocação de vedações  

A colocação de vedações é necessária para a concretização do Plano de Plantação Tipo 1. 

Esta vedação tem por finalidade impedir que os veículos entrem na área plantada, e deve 

ser colocada a todo o comprimento da zona em questão devido à existência de vários 

acessos para os veículos, ao patamar inferior. 

3.2.3. Caderno de encargos para o Plano de Plantação 

3.2.3.1. Objecto 

O caderno de encargos visa orientar a realização dos trabalhos referentes ao Plano de 

Plantação acima descrito. 

3.2.3.2. Características do material a aplicar 

Terras vegetais 

As terras vegetais necessárias para introduzir nos terrenos onde se irá efectuar a plantação 

deverão apresentar textura franca, estrutura granulada, rica em matéria orgânica e, além 

disso, não deverão conter propágulos ou sementes de plantas infestantes.  

Fertilizantes  

Estrume bem curtido proveniente exclusivamente de gado vacum, sem mais de 1% em 

peso de elementos estranhos ou adubo orgânico do tipo “Fertor” (ou similar). 

Material vegetal 

a) As árvores deverão ser plantadas sãs, bem conformadas, ramificadas desde o caule ou 

em tufos com as dimensões definidas neste caderno de encargos. 

b) Os arbustos devem ser plantas sãs, em tufos suficientemente fortes e possuir abundante 

sistema radicular e dimensões definidas neste caderno de encargos. No que respeita aos 

arbustos perenifólios, além das características já enunciadas, estes deverão estar providos 

de torrão.  

c) Para a sementeira de herbáceas, as sementes devem satisfazer as condições de peso e 

capacidade germinativa, geralmente adoptadas. 



 

 

55 

 

3.2.3.3. Descrição dos trabalhos das plantações 

Operações gerais 

a) Executar as plantações segundo o Plano de Plantação, podendo, no entanto, acorrer 

modificações durante a sua implantação, desde que sancionadas pelo técnico que 

acompanhar a obra. 

b) Realizar as plantações e sementeiras de acordo com as exigências das plantas a instalar, 

no que se refere, essencialmente, às necessidades hídricas, fertilizações e época apropriada, 

e segundo as normas estabelecidas para a sua colocação no terreno. 

Exigências específicas do material vegetal: árvores  

a) Proceder à verificação do material vegetal que é fornecido pelo viveiro. 

b) Abrir covas com cerca de 1,0x1,0x1,0m, sendo necessário picar as suas faces de modo 

a permitir uma melhor aderência da terra de enchimento, quando necessário. 

c) Colocar no fundo da cova a camada drenante (cascalho), com a espessura aproximada 

de 0,20m. 

d) Proceder ao enchimento das covas, que não deve ter lugar com a terra encharcada ou 

muito húmida, fazendo-se o calcamento ao pé à medida que se enche a cova. 

e) Abrir uma pequena caldeira logo após a plantação, e efectuar a primeira rega para 

haver uma melhor compactação e aderência ao raizame. 

f) Colocar tutores com as devidas precauções, tendo em atenção a forma e o material 

utilizado na ligação do mesmo à árvore, o qual deve ser de material elástico para não 

causar ferimentos, enquanto que o tutor deverá ser de madeira tratada, sendo enterrado 

pelo menos a 0,60m de profundidade. 

g) As espécies a instalar e as características específicas do material vegetal a adquirir são 

as seguintes: 

Nome científico 

Dimensões Características 

específicas Altura  

(cm) 

Perímetro do tronco 

(cm) 

Alnus glutinosa 200/250 10/12 Raiz nua 

Fraxinus angustifolia 200/250 10/12 Raiz nua 

Quercus roble  200/250 10/12 Raiz nua 
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Exigências específicas do material vegetal: arbustos 

a) Proceder a uma verificação do material vegetal que é fornecido pelo viveiro. 

b) Abrir covas com 0,40x0,40x0,40m de profundidade.   

c) Colocar a planta, distribuindo-se bem as raízes, e proceder ao enchimento das covas, 

operação que não deverá ter lugar com a terra encharcada ou muito húmida, fazendo-se o 

calcamento ao pé à medida que se enche a mesma. 

d) Realizar uma rega antes da cova estar totalmente cheia, para fazer aderir o solo às 

raízes. 

e) Encher a cova com terra, devendo esta ficar ligeiramente acima do colo da planta, para 

que quando ocorrer o abatimento natural desta camada, a planta fique com o colo ao nível 

do terreno, evitando-se situações de asfixia radicular. 

f) Abrir uma pequena caldeira e regar logo a seguir à plantação. 

g) As espécies arbustivas a instalar estão descritas no quadro seguinte: 

Nome científico Dimensões 

Altura (m) 
Características  

específicas 

Crataegus monogyna 60/80 Vaso 

Frangula alnus 40/60 Vaso 

Sambucus nigra 40/60 Vaso 

Exigências específicas do material vegetal: sementeira de herbáceas 

a) Proceder à verificação das sementes fornecidas. 

b) Cavar e regularizar a superfície do terreno e distribuir terra viva nas zonas destinadas à 

sementeira, se necessário, com uma profundidade de 0,20m. Quando as terras existentes no 

local não forem consideradas apropriadas para a sementeira deve-se proceder à colocação 

de terra que terá de ser franca, rica em matéria orgânica e isenta de infestantes. 

c) Proceder à sementeira, através do processo de hidrossementeira, o mais homogéneo 

possível, em dias sem vento e chuva. 

d) Aplicar a mistura descritas no quadro seguinte: 
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Espaço Mistura / Composição  Gramas/m
2
 Área (m

2
) 

Talude do 

PPT1 

Mistura Talin (modificada) 

(19% - Lolium multiflorium, 15% - Festuca 

pratensis, 13% - Lolium perene, 13% - Festuca 

rubra, 13% - Poa pratensis, 10% - Trifolium repens, 

6% - Poa annua, 6% - Festuca ovina e 5% - 

Trifolium pratensis). 

 

30/35 

 

225 

 

Talude do 

PPT2 

Mistura Talin (modificada) 

(19% - Lolium multiflorium, 15% - Festuca 

pratensis, 13% - Lolium perene, 13% - Festuca 

rubra, 13% - Poa pratensis, 10% - Trifolium repens,  

6% - Poa annua, 6% - Festuca ovina e 5% - 

Trifolium pratensis. 30/35 160 

3.2.3.4. Medições e orçamento  

Designação dos trabalhos Unid. 

Quantidades Custos 

Parciais Totais 
Preço 

unit. (€) 
Totais 

Plantação de árvores      

Fornecimento e plantação de árvores, 

incluindo abertura de covas, fertilização e 

tutoreamento com fornecimento dos 

respectivos tutores e material adequados de 

fixação de plantas e tutores. 

     

a) Alnus glutinosa Un. 4 4 15 € 60 € 

b) Fraxinus angustifolia Un. 13 13 20 € 260 € 

Plantação de árvores      

Fornecimento e plantação de árvores 

incluindo abertura de covas, fertilização, 

protectores contra animais e tutoreamento 

com fornecimento dos respectivos tutores e 

material adequados de fixação de plantas e 

tutores. 

     

a) Alnus glutinosa Un. 2 2 25 € 50 € 

b) Quercus robur Un. 3 3 25 € 75 € 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

                                                 

 NOTA: Na escolha da mistura mais adequada teve-se como referência as que são comercializadas pela 

empresa Alípio Dias & Irmão. 
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Designação dos trabalhos Unid. 

Quantidades Custos  

Parciais Totais 
Preço 

unit. € 
Totais  

Plantação de arbustos      

Fornecimento e plantação de arbustos, 

incluindo abertura de covas e fertilização, 

com fornecimento dos respectivos materiais 

adequados. 

     

a) Crataegus monogyna Un. 11 11 4 €  44 € 

b) Frangula alnus Un. 25 25 4 € 100 € 

b) Sambucus nigra Un. 13 13 4 € 52 € 

Execução de sementeira      

Fornecimento e execução das operações de 

sementeira de mistura conforme caderno de 

encargos, hidrossementeira e colocação de 

barreiras contra animais durante a fase de 

estabelecimento do “prado”, com 

fornecimento dos respectivos materiais 

adequados.  m
2
 385 385 2,5 € 962,5 € 

Execução de transplante de árvores      

Execução da operação de transplante, 

incluindo o arranque da planta com torrão 

(mín. 0,8x0,8x0,8m), transporte para o local 

a definir pelo dono da obra, conforme 

caderno de encargos e pormenores de 

execução.  Un. 5 5 50 € 250 € 

TOTAL 1853,5 € 

3.2.4. Protecção e manutenção do material vegetal existente 

Em relação à flora existente na galeria ripícola aponta-se algumas medidas para prevenir 

futuros efeitos negativos que possam ocorrer. 

Para este fim destaca-se a zona de refúgio, situada na sub-unidade B1, na qual a sua 

prevalência se pode comprometer, uma vez que, os muros de delimitam a área encontram-

se um pouco degradados, com aberturas para o interior, ficando susceptíveis à degradação 

como é o caso do estacionamento desregrado. Para tal é essencial que os muros sejam 

reparados, isolando a zona de futuras destabilizações. 

Outro ponto a destacar refere-se à vegetação situada ao longo do troço, cujas margens são 

suspensas pela vegetação arbórea e rasteira (antes dos muros de suporte). A vegetação 

rasteira tem sido alvo de limpezas das margens antes da época balnear. As margens limpas 

tornam-se atractivas ao uso balnear, promovendo a compactação e erosão destas. Assim, 

propõe-se o fim das limpezas que se efectuam, deixando a Natureza seguir com o seu curso 
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natural de regeneração e crescimento. Estas limpezas deverão ser efectuadas apenas se 

necessário, ou seja, para potenciar um melhor escoamento na altura de cheias, após a época 

balnear e antes do início da época de maiores pluviometrias.  

Por último, deve-se ter em atenção a necessidade de cortes de limpeza em algumas árvores 

para a remoção de ramos velhos ou partes doentes, tendo também o cuidado de se remover 

árvores velhas, doentes ou caídas.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A relação Homem e Natureza tem sido ao longo dos tempos conflituosa, sendo a Natureza 

o lado mais afectado. No entanto, as consequências dos nossos actos sobre a Natureza 

repercuta-se sobre nós, acabando o Homem por se tornar vítima das suas próprias acções. 

Hoje, que já se tomou consciência deste ciclo procura-se emendar os erros cometidos e 

garantir um futuro mais sustentável. 

O planeamento e ordenamento do território surge como processo para prevenir a repetição 

de erros cometidos, procurando atingir uma harmonia entre o Homem e suas actividades 

com o meio que o rodeia. Por outro lado, quando estes erros aparecem em tempo real, ou 

seja, existe uma presente degradação do meio, é fundamental agir o mais rápido possível 

para trava-la e potenciar um equilíbrio desejado. É neste contexto que este trabalho surge, 

tendo como filosofia todo este pensamento. 

Como já foi inúmeras vezes referido, o presente documento é um estubo-base que visa e 

requalificação de uma praia fluvial em espaço urbano, tendo como enfoque o ecossistema 

ribeirinho, procurando salvaguardar as suas funções principais, promoção de acções que 

garantem a estabilidade dos taludes das margens e da diversidade biológica. No entanto, 

não é só a nível biofísico que a área em estudo vai beneficiar. As medidas para a 

conservação da Natureza propostas pretendem estabilizar este ecossistema, tornando-o 

menos susceptível à acção humana a que está sujeito. Por consequência a qualidade desta 

galeria ripícola é melhorada, garantindo também um maior nível de qualidade qua esta 

praia pode oferecer ao utilizador e, em termos últimos, toda a paisagem em que se insere 

será também beneficiada. O número de utilizadores e actividades praticadas e suas 

consequências que daí advêm devem ser tomadas em conta, para não atingir uma 

sobrecarga do ecossistema. Assim, a delimitação das áreas de lazer e das áreas de refúgio 

para a fauna devem ser circunscritas, não permitindo a ocupação humana desregrada da 

praia fluvial. 

Na perspectiva do utilizador, e população em geral, é fundamental que este tenha uma 

consciência da importância da salvaguarda do ecossistema do qual usufrui, para que deste 

modo se orne um percursor para a conservação dos valores naturais que esta praia fluvial 

possui. Para tal é necessário criar meios de sensibilização através de escolas, associações e 

centro de interpretação, entre outros, de forma a demonstrar formas do utilizador poder 

usufruir o espaço sem o danificar. 
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A informação adquirida para este trabalho, na fase de diagnóstico, não foi, na sua 

totalidade, utilizada directamente na fase de proposta, tendo, no entanto, sido levada em 

consideração. Refere-se em particular à realização de inquéritos aos utilizadores da área 

balnear. Isto justifica-se pelo facto de que este documento é um estudo-base para futuros 

projectos. No entanto, considera-se imprescindível levar em consideração, neste tipo de 

intervenções, a opinião pública. 

Em última análise, refere-se que neste trabalho procurou-se atingir os objectivos porpostos 

dos quais se pensa terem sido concretizados. 
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Anexo 1 – Localização e tipo de intervenção das operações 

do Plano de Plantação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 





 

 

  

  

 

FICHA DE CAMPO 
 

 

Data: N.º: Área: 

Hora: Foto: Sub-unidade:  

 

Condições atmosféricas 

 

Chuva  Chuva nos dias anteriores  Sol  

 

Unidades de estudo 

 

Margem esquerda  Margem direita  Areal e leito   

 

1. Exposição solar 

 

Muito exposto  Pouco exposto  

Mediadamente exposto  Abrigado  

 

2. Substrato 

 <25% 25-50% 50-70% >70% 

Rocha        

Solo     

 

2.1. Granulometria  

    25% 25-50%  50-75% > 75% 

Areia      

Blocos     

Calhaus      

Lodo     

Seixos     

 

3. Declive 

 

<10%  10-20%  20-30%  >30%  

 

4. Estrato vegetal 

    25% 25-50% 50-75% > 75% 

Arbóreo     

Arbustivo     

Briotífico      

Herbáceo     

 

5. Espécies acompanhantes (observadas in loco) 

 

5.1. Flora 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 



 

 

  

  

 

5.2. Fauna  

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

 

6. Estruturas construídas 

 

Estrada  Muro de suporte  

Muro  Percurso pedestre  

Muro (paredão)  Ponte  

Equipamento diverso   _____________________ 

 

Estado das estruturas__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Usos humanos 

 

Uso Primavera Verão  Outono  Inverno  Esporádico 

Balnear     _______ 

Desporto     _______   

Estacionamento     _______   

Pesca     _______   

Recreatico/lazer     _______  

Outros 

______________     _______   

   

8. Poluição 

 

8.1. Intensidade 

Permanente  Difusa   

 

8.2 Tipo 

 

Esgotos  Resíduos sólidos   Espuma  Óleos  

 

9. Erosão  

 

Sem erosão  Baixa  Média  Alta   

 

9.1. Possíveis agentes erosivos 

 

Vento  Escoamento superficial  Pisoteio   

 

Observações 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 – Inquérito aos utilizadores da Praia Fluvial da 

Valeta 



 

 

  

  

 



 

 

  

  

 

Inquérito aos utilizadores da Praia Fluvial da Valeta  

 
Este inquérito destina-se a um estudo académico sobre a Praia Fluvial da 

Valeta, pretendendo-se verificar os pontos fortes e pontos fracos desta praia 

na perspectiva do utilizador. 
 

Data:____/____/_____  

 

1. Em que situação frequenta esta praia? (escolher uma só opção) 

 

    Balnear   

    Passeio 

    Pesca 

    Piquenique 

    Outros ___________ 

 

2. Quantas vezes costuma vir à praia? (escolher uma só opção) 

 

 Frequentemente      

 Poucas vezes  

 Raramente 

 Vem porque está de férias no momento 

 

 Em que parte da semana costuma vir mais vezes? (escolher uma só 

opção) 

 

 Durante toda a semana 

 Ao meio da semana 

 Fins-de-semana 

 Em qualquer altura 

 

 Em que altura do dia costuma estar na praia? (escolher uma só 

opção) 

 

 De Manhã 

 Durante a tarde 

 Ao fim da tarde 

 À Noite 

 Durante todo o dia 

 

 



 

 

  

  

 

3.  Porque razão vem para esta praia? (escolher uma só opção) 

 

    Porque é a que está mais perto 

    Pela qualidade da água 

    Pela paisagem envolvente 

    Pelo convívio 

    Outros ___________________ 

 

4. O que acha que a Praia da Valeta tem de inconvenientes? (escolher 

duas opções) 

 

 Estruturas em más condições 

 Muita gente na praia 

 Poluição 

 Falta de limpeza 

 Inexistência de assitência a banhistas 

 Falta de equipamentos  

 Outros _____________________ 

 

4.1. Se escolheu a opção Falta de equipamentos, diga quais são os 

equipamentos que faltam e deveriam existir obrigatoriamente, na 

sua opinião. (escolher duas opções)  

 

 Balneários  

 Comunicações de socorros  

 Instalações sanitárias 

 Posto de socorros 

 Mesas de merenda 

 Outros _________________ 

 

5. Dados pessoais 

 

Sexo: Feminino  Masculino  

Idade: ___           

Localidade: ___________________ 

  

 

 

Obrigado pela sua colaboração 

 

 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 – Esquema das visadas das fotografias 



 

 

  

  

 



 

 

  

  

 



 

 

  

  

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 – Fotografias da área de estudo 



 

 

  

 

 



 

 

  

 

 

Fotografias da área em estudo 
 

  

  
Perspectiva da sub-unidade A1 (2.A1) Caminho da Fonte do Piolho até à praia 

(sub-unidade B1) (3.B1) 

 

  
Área de exposição de tratores  

(sub-unidade A1) (5.B1) 

Perspectiva da unidade C  

(antes da curvatura) (1.C1) 

  

  
Perspectiva do areal antes da ponte  

(sub-unidade B1) (4.B1)  

Perspectiva do areal depois da ponte (sub-

unidade B1) (9.B1) 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 – Regimes de propriedade a zonas urbanizáveis e 

não edificáveis 



 

 

  

 

 



 

 

  

 

 

 





 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 – Localização e tpo de intervenção das 

operações do Plano de Plantação 



 

 

  

 

 



 

 

  

 

 

 
 



 

 

  

 

 

 


