
 

 

Para efetuar a limpeza das linhas de água 

é necessário seguir regras 

Informação dirigidas aos proprietários de 

terrenos confinantes 

Ações de limpeza 

Antes Depois 
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Aspetos positivos das ações de intervenção 

 

Para existir um bom equilíbrio ecológico é 

necessário que, tanto os rios e ribeiros, 

como o ambiente terrestre envolvente, 

estejam em bom estado de conservação, 

sendo possível observar: 

A remoção das plantas invasoras do leito 

dos rios evitando a eutrofização do ribei-

ro. 

A limpeza dos materiais inertes do curso 

de água. 

A boa qualidade da  água na ribeira. 

Quais as espécies de vegetação ribeirinha que se de-

vem preservar ao longo dos cursos de água  não nave-

gáveis e não flutuáveis ? 

O amieiro (Alnus glutinosa) é uma espécie 

que deve ser plantada nas áreas a jusante 

do curso de água. 

 

O freixo de folhas estreitas (Fraxinus angus-

tifólia) é uma espécie que deve ser plantada 

ao longo dos cursos de água nas áreas a 

montante, devido à flexibilidade dos seus 

ramos.  
 

O salgueiro (Salix) é uma espécie que deve 

ser plantada na  zona ripícola, a montante 

do curso de água, devido a características 

de flexibilidade. 

Uma grande biodiversidade ao nível da 

fauna e da flora. 

Uma boa interação do meio aquático com 

o meio terrestre. 
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Margem do curso de  água? 
Margem é uma faixa de terreno 
contígua ou sobranceira à linha 
que limita o leito das águas. A 
largura da margem varia consoante 
a navegabilidade e flutuabilidade 
das águas por ela contidas, sendo 
ainda dependente da entidade que 
tem jurisdição sobre ela. 

Nos cursos de água 

não navegáveis 

nem flutuáveis, a 

largura da margem 

é de 10 m. 

O que é a limpeza dos cursos de água? 

A limpeza caracteriza-se por promover a desobstrução dos 

ribeiros através de: 

• Remoção de material de origem vegetal (ramos, aglomera-

dos de folhas, restos de madeira) que afetam, para além do 

leito, as infraestruturas hidráulicas (pontões, açudes). 

• Extração de resíduos volumosos (resíduos de obras, eletro-

domésticos, metais ferrosos, pneus, etc.). 

• Remoção de resíduos sólidos urbanos (sacos plásticos com 

resíduos domésticos, embalagens, etc.). 

• Remoção de resíduos fitossanitários (embalagens de produ-

tos químicos usados na agricultura). 

 

Estas ações devem: 

• Facilitar o uso destas águas para interesse geral. 

• Garantir um bom escoamento de caudais líquidos e sólidos 

quer em condições hidrológicas normais, como extremas. 

• Ter uma periodicidade entre 2 a 3 anos, para permitir inter-

venções mais ligeiras. 

• Sempre que possível, serem efetuadas de forma conjunta e 

em coordenação com os diversos proprietários.  

 

Os  trabalhos de limpeza e a desobstrução dos cursos de 

água devem: 

• Efetuar-se no final do Verão, após a queda da folha das árvo-

res de folha caduca. 

• Realizar-se de jusante para montante. 

• Ser realizadas numa margem de cada vez.  

• Usar técnicas rudimentares, evitando o uso de meios mecâ-

nicos de  forma a minimizar a destruição da vegetação ripíco-

la. 

• Preservar as árvores existentes nas margens e as carac-

terísticas únicas da região, contribuindo para uma maior di-

versidade biológica. 

• Efetuar a poda da vegetação da zona ribeirinha, no entanto  

com o devido cuidado para não comprometer o ensombra-

mento das zonas junto às margens. 

• Evitar o corte e a remoção da vegetação fixadora das mar-

gens. 

• Garantir que todos os resíduos removidos sejam separados  

corretamente. 

• Garantir que os resíduos removidos sejam, sempre que pos-

sível, valorizados por via da reutilização, reciclagem e com-

postagem. 

Para uma melhor abordagem do problema,  estes 

trabalhos devem ser acompanhados  

por técnicos com 

 formação na área Ambiental. 

Uso das margens nas zonas ribeirinhas 
 

De acordo com a legislação em vigor, nas margens ribeirinhas dos 

cursos de água não navegáveis nem flutuáveis deve-se deixar 

uma distância de 10m de margem. No entanto, verificam-se os 

seguintes constrangimentos: 

A construção de muros e a 

impermeabilização das mar-

gens. 

A execução de ações que   

resultem na linearidade dos 

cursos de água. 

A contaminação dos ribeiros 

com óleos e compostos infla-

máveis. 

O crescimento de vegetação no 

leito do curso de água de forma 

descontrolada. 

A inundação dos terrenos mar-

ginais. 

O corte da vegetação ripícola e 

o cultivo dos terrenos até à 

margem do curso de água. 

O encanamento total ou parcial 

do curso de água. 

Quem pode e deve realizar as intervenções de limpeza 

no meio hídrico? 

 A limpeza efetuada ao nível do leito e das margens dos cursos 

de água é da responsabilidade dos proprietários dos terrenos 

que se encontram na margem da linha de água. 


