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As florestas ripárias são responsáveis pelo fornecimento de vários Serviços de Ecossistema, 
incluindo o Serviço de Sequestro de Carbono

• Elevada variabilidade estrutural e florística
• Fornecimento continuado de água e de nutrientes
• Elevada dinâmica temporal na distribuição e 

densidade de espécies 

O QUE SABEMOS 

ELEVADA PRODUÇÃO DE BIOMASSA

SUMIDORES DE CARBONO

Sistemas cruciais na mitigação dos 
efeitos das alterações climáticas



Estimar a variação do stock de carbono acumulado nas zonas 
ripárias sujeitas a regularização hidrológica

Avaliar o efeito de distintas tipologias de regularização 
hidrológica na variação do stock de carbono acumulado

Objetivo



Areas de estudo Touvedo: barragem a fio de água
(Rio Lima)

Fronhas- Rio Alva 

Touvedo – Rio Lima

Fronhas: barragem de armazenamento
(Rio Alva)
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Caudais modificados
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Adaptado de : Cardoso JSLL. 2013. Application of indicators of hydrological alteration in Portuguese rivers impacted by dams. Master of Science Thesis in 
Civil Engeneering. Instituto Superior Técnico, University of Lisbon.53pp annexes. 

Reduzida alteração 

Elevada alteração 



2013: depois da barragem1965: antes da barragem

Métodos – Comparação temporal
- Abordagem de análise de variação no Uso do Solo (LULC)

Touvedo: 
barragem a fio de água

(Rio Lima)

Fronhas: barragem de 
armazenamento

(Rio Alva )

Fotos aéreas 
Primeira cobertura nacional

Ortofotomapas
50cm de resolução espacial

http://www.dgterritorio.pt/

N= 39 UA
(250m)

N= 44 UA
(250m)

Unidades de Amostragem (UA) = 250 m

Reduzida alteração 

Elevada alteração 

http://www.dgterritorio.pt/


UA Alva_16

Métodos – Comparação temporal
- Variação no Uso do Solo (LULC)

Mapas de Uso do Solo na Zona Ripária (cheia de 100 anos) : Classes Ripárias (Ripária lenhosa, Ripária herbácea) e  
Outras classes de Uso do Solo (Agricultura Extensiva, Agricultura Intensiva, Floresta de Produção, Floresta
Natural e Matos)

UA Alva_16

2013: depois  da barragem 1965: antes da barragem

Extensão Patch analyst para ArcGis

Agricultura Intensiva

Floresta Natural

Ripária lenhosa



20131965
Alterações no Uso do Solo na Zona Ripária

(área submersa pela cheia de retorno de 100 anos)

Valores de carbono para os dois períodos
(Ripária lenhosa, Ripária herbácea )

Inventário de campo (2019): cobertura e composição
(Acacia dealbata (AD); Alnus glutinosa (AG), Fraxinus angustifolia (FA), Salix 

atrocinerea (SA) , Salix salviifolia (SS)

Valores de carbono para os outros Usos do 
Solo para os dois períodos

(Agricultura Extensiva, Agricultura Intensiva,  Floresta de 

Produção, Floresta Natural e Matos

Referencial para o stock de carbono
Outras Classes de  Uso do Solo

VARIAÇÃO DOS STOCKS DE CARBONO 
NA ZONA RIPÁRIA

Referencial para o stock de carbono
Classes Ripárias (espécies dominantes)

Projeto anterior- RipCarbon*

c
c

c

c

c

c

Literatura usando a informação local sobre a 
vegetação existente

c

Método de Interpolação*



METODOLOGIA

A metodologia adotada foi inspirada nos 3 R’s:

Reduzir, Reutilizar e Reciclar.

Reutilizámos e Reciclámos dados e resultados

obtidos no âmbito de outros projetos: o projeto

OASIS coordenado pela Francisca e o projeto

RipCarbon, coordenado pela Rosário. E assim

Reduzimos os custos de recolha de dados.

Este processo exigiu uma grande dose de 

criatividade e longas horas de acesas discussões.

Alterações de percursos profissionais levaram a 

um interregno destes momentos de partilha, de 

que todas sentimos saudades…



20131965
Alterações no Uso do Solo na Zona Ripária

(área submersa pela cheia de retorno de 100 anos)

Valores de carbono para os outros Usos do 
Solo para os dois períodos

(Agricultura Extensiva, Agricultura Intensiva,  Floresta de 

Produção, Floresta Natural e Matos

Referencial para o stock de carbono
Outras Classes de  Uso do Solo

VARIAÇÃO DOS STOCKS DE CARBONO 
NA ZONA RIPÁRIA

c

c

c

Literatura usando a informação local sobre a 
vegetação existente

c

Agricultura Extensiva, AE

Agricultura Intensiva,  AI

Floresta de Produção, FP

Floresta Natural, FN

Matos, Ma



Áreas de cada classe de ocupação do uso
do solo em cada UA 

AE
AI

Ma

FP

FN





Valores referência para o stock de Carbono
ton/ha 

Agricultura
Extensiva

Agricultura
Intensiva

Floresta
Produção

Floresta
Natural

Matos

AGB 1.34 6.12 65.33 78.23 7.47

BGB 0.75 1.4 24.33 23.5 3

AGB - Biomassa acima do solo
BGB – Biomassa sob o solo

Média aparada a 20% dos valores da literatura.



Stock de C (ton)  em cada UA de cada rio para os
dois períodos, antes e após a construção da 
barragem.



20131965
Alterações no Uso do Solo na Zona Ripária

(área submersa pela cheia de retorno de 100 anos)

Valores de carbono para os dois períodos
(Ripária lenhosa, Ripária herbácea )

Inventário de campo (2019): cobertura e composição
(Acacia dealbata (AD); Alnus glutinosa (AG), Fraxinus angustifolia (FA), Salix 

atrocinerea (SA) , Salix salviifolia (SS)

VARIAÇÃO DOS STOCKS DE CARBONO 
NA ZONA RIPÁRIA

Referencial para o stock de carbono
Classes Ripárias (espécies dominantes)

Projeto anterior- RipCarbon*

c
c

c

c

Método de Interpolação*

Acacia dealbata, AD

Alnus glutinosa,  AG

Fraxinus angustifolia, FA

Salix atrocinerea, SA

Salix salviifolia, SS



Áreas das manchas de vegetação ripária
lenhosa e ripária herbácea em cada UA 

Ripária lenhosa

Ripária herbácea





Cobertura relativa (% de área) de cada espécie em ALGUMAS UA

AD AG
FA

SA
SS

Interpolação linear

(inventário de campo realizado na Primavera de 2019)



Área ocupada por cada espécie em cada UA

AD AG
FA

SA
SS



• Nº de troncos

• Stock de C (AGB) estimado a partir de 
equações alométricas com medidas do 
tronco

• Stock de C sob o solo (BGB) obtido
experimentalmente

• Áreas dos objetos classificados
manualmente nas imagens

Para cada UA na Ribeira de  Alcolobre



“Densidade” de troncos por
unidade de área para cada
espécie.

Nº de troncos Área total obtida por análise de 
imagens

Na Ribeira de Alcolobre, para cada espécie:

Número de troncos de cada
espécie em cada UA na área
de estudo.

Na área de estudo: 



Para cada espécie e cada UA:

Simularam-se valores de AGB de acordo
com a distribuição observada na Ribeira de 
Alcolobre. 
A dimensão de cada amostra simulada é o 
número estimado de troncos.

Repetiu-se 500 vezes

AD AG
FA

SA
SS

Média e desvio padrão do stock de C 
(AGB) em cada UA

Ribeira de Alcolobre

AD AG
FA

SA
SS

Estimativa do stock de C (AGB) em
cada UA



RESULTADOS



Referenciais de stock de carbono por classe (C t/ha)

Ripária lenhosa*
163.0 C t/ha 

Floresta Natural
78.2 C t/ha

Floresta de Produção
65.3 C t/ha

Matos
7.5 C t/ha

Agricultura Intensiva
6.1 C t/ha

Ripária herbácea 1.6 C t/ha

Agricultura Extensiva 1.3 C t/ha

* Obtido em projeto anterior (RipCarbon) + inventários de campo

Acacia dealbata, Alnus glutinosa
Fraxinus angustifolia, Salix atrocinerea
Salix salviifolia (SS)



Variação total no stock de carbono acumulado
Touvedo – Rio Lima Fronhas – Rio Alva

- Aumento dos stocks de carbono acumulados, após a regularização hidrológica, nos dois casos de 
estudo 

1965

2013

- O maior aumento de stock de carbono acumulado verificou-se em Fronhas, barragem de 
armazenamento: Total C antes da barragem =1.79Mt C para Total C depois da barragem= 4.74Mt C

- Nas Zonas Ripárias localizadas a jusante de Touvedo (barragem a fio de água) o aumento foi de 2.85 
Mt C, no período antes da barragem para  4.56 Mt C, no período após a construção da barragem

Elevada alteração Reduzida alteração 



Touvedo – Rio Lima

Ripária Lenhosa Ripária Herbácea Outros Usos do Solo
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1965

2013

- Aumento da vegetação Ripária Lenhosa após a construção da barragem em resultado do abandono 
agrícola nas margens do rio 

- Aumento da Floresta Natural no período após da construção da barragem

Reduzida alteração 



Ripária Lenhosa Ripária Herbácea Outros Usos do Solo
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Fronhas- Rio Alva 1965

2013

- Expansão acentuada da vegetação ripária no período pos-barragem 
Fenómenos de “encroachment” – crescimento acentuado de vegetação na direção do canal

- Aumento da Floresta de Produção no período pós-barragem, especialmente novas plantação de 
eucaliptos

Elevada alteração 



Conclusões

As diferenças encontradas nos valores de carbono acumulados, entres os dois casos de estudo, 
estão relacionadas com diferenças na cobertura e na composição das classe de uso do solo 
(ripárias e outras) 

Aumento dos stock de carbono acumulado após a regularização hidrológica

Ripária Lenhosa
Floresta de Produção
Floresta Natural

Os diferentes regimes de regularização hidrológica, impostos pelos diferentes tipos de barragem, 
levam a contribuições diferenciadas nas variações de acumulação de carbono nas Zonas Ripárias

Agricultura Intensiva




