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Algumas espécies das 
ribeiras do Algarve

Freixo (Fraxinus angustifolia)
Choupo-branco (Populus alba)
Choupo-negro (Populus nigra)
Salgueiro-branco (Salix alba)
Loendro (Nerium oleander)

Caniço (Phragmites australis)
Tamargueira (Tamarix africana)
Junco-agudo (Juncus acutus)

Borrazeira-branca (Salix salviifolia)
Bunho (Scirpus holoschoenus)

Tabúa-larga (Typha latifolia)
Tabúa-estreita (Typha angustifolia)

Junco (Juncus capitatus)
Amieiro (Alnus glutinosa)
Silva (Rubus ulmifolius)

Rota

das Ribeiras
do Algarve

O pro jecto "Rota das 
Ribeiras do Algarve" visa o 
desenvolvimento de diversas 
acções concertadas a nível 
regional, que tenham como 
e l e m e n t o  c o m u m  o s  
recursos hídricos.

Benefícios da vegetação 
ribeirinha

Retenção do solo e prevenção da erosão
Melhoria da qualidade da água, pela retenção 
de sedimentos e poluentes
Salvaguarda e promoção da biodiversidade
Benefício para a prevenção e diminuição de 
ocorrências catastróficas (cheias, secas)
Captação de dióxido de carbono da atmosfera
Regulação climática
Produção de madeira
Valorização da paisagem
Benefícios ao nível da recreação, educação, e 
estudo científico
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nome
Cana (Arundo donax)

Eucaliptos (Eucaliptus spp.)
Acácias (Acacia spp.)

Casuarinas (Casuarina spp.)
Piteira (Agave americana)

Chorão (Carpobrotus edulis)
Ricino (Ricinus communis)

Figueira-do-inferno (Datura stramonium)

origem
Ásia
Austrália e Tasmânia
Austrália e África do Sul
Sudoeste asiático e Oceania
México
África do Sul
África tropical
Ásia

Algumas espécies exóticas a evitar

Boas Práticas

Não poluir as águas.
Não plantar espécies exóticas invasoras.

Privilegiar intervenções ligeiras.
Não cortar ou destruir a vegetação ribeirinha.

Poupar água.
Colaborar em acções que beneficiem a 

natureza.

Vista a partir do leito de uma ribeira algarvia 
durante o Verão. As margens estão 
dominadas por cana (Arundo donax), espécie 
invasora. O controlo das espécies invasoras e 
a manutenção da estrutura diversificada e 
típica da vegetação ribeirinha, para além de 
muitas vantagens, é um importante factor 
contra a disseminação de fogos.

Autorização para intervenção no 
Domínio Hídrico

As intervenções no leito e margens das linhas de 
água carecem de parecer e eventual licenciamento 
da CCDR-Algarve (DL nº 46/94 de 22/02) e parecer do 
Instituto da Conservação da Natureza, em áreas 
protegidas/Rede Natura 2000.

Galeria ripícola

As galerias ripícolas são habitats naturais 
existentes ao longo das linhas de água, incluindo 
as margens das albufeiras, e que têm um elevado 
interesse conservacionista e funcional. Podem ser 
constituídas por uma grande variedade de 
espécies e associações vegetais, dependendo 
esta variedade das disponibilidades de água, do 
clima, do tipo de solo, da perturbação natural ou 
humana exercidas, da competição com espécies 
exóticas, entre outros factores.


