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COM SOLUÇÕES ECOLÓGICAS

António Mira



Enquadramento histórico

Paisagens modernas
são dominadas por
infraestruturas lineares

Nas últimas duas décadas outras linhas de 
têm-se expandido significativamente



Restauração de conectividade em infraestruturas de transporte já existentes

Estratégia da União Europeia para o desenvolvimento 
de “infraestrutura verde”:

Valorização do capital natural Europeu, evitando recorrer à construção de
“infraestrutura cinzenta”

“corredores verdes" ou “stepping stones”

na Rede Transeuropeia de Tansportes (RTE-T)

Integração de soluções naturais:

“Infraestrutura verde”

Desenvolvimento de um instrumento
transeuropeu de infraestrutura verde (RTE-V)
nomeadamente ao nível da rede de transportes

EC, 2012EEA, 2011



Antecedentes do
LIFE LINES

Avaliação dos impactos das estradas na 
fauna selvagem  (desde 2005)



“Outputs” cientificos
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LIFE LINES

Sub-Programa: Natureza e Biodiversidade

Orçamento: 5.540.485 Euro

Cofinanciamento (UE): 3.324.303 Euro (= 60%)

Duração: 01-08-2015 a 31-07-2020

Benificiários:



Lisboa Madrid

Área de intervenção



Ensaiar, avaliar e disseminar soluções que

promovam a existência de uma infraestrutura

verde ao longo de infraestruturas lineares, que

possa desempenhar funções de suporte ao

incremento e conservação da biodiversidade

complementares às do transporte de pessoas,

bens e energia.

Objetivo principal:

Ações



Objetivos específicos

(1) Aumentar a conectividade da paisagem através da redução da mortalidade e
do efeito barreira;

(2) Promover a existência de corredores e refúgios de biodiversidade (flora e
microfauna) nas áreas marginais a infraestruturas lineares (bermas, bases dos
apoios das linhas elétricas, etc.);

(3) Controlar e, quando possível, erradicar espécies de flora invasoras;

(4) Sistematizar a informação sobre mortalidade da fauna (associada a
infraestruturas lineares) numa base de dados nacional;

(5) Envolver os cidadãos na aquisição dos dados e em ações de conservação, e
consciencializar a sociedade para esta problemática.



• 7 Ações Preparatórias (A)

• 10 Ações de Conservação (C)

• 3 Ações de Monitorização (D)

• 11 Ações de Sensibilização e 
Disseminação dos Resultados (E)

• 4 Ações de Gestão do Projeto (F)

Ações

35 Ações



PRINCIPAIS ESPÉCIES / GRUPOS ALVO

LINES

Borboletas

Micromamíferos



(A) - Ações Preparatórias 

LIFE14 NAT/PT/001081
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Teste de um inovador sistema de coleiras de emissão GSM que permitem a
aquisição contínua de dados GPS

Movimentos de ginetos e coruja-
do-mato

Utilização de dataloggers de
aquisição contínua de dados
que permitem a caraterização
dos movimentos de coruja-do-
mato de uma forma mais
precisa.



Uso do espaço por ginetos



Cruzamento de mapas de probabilidade de movimento com rodovias (vermelho= maior probabilidade de movimento)

Identificação de locais para aplicação de medidas de mitigação

(Genetta genetta) 

Avaliação da permeabilidade da paisagem ao movimento

Produção de mapas de 
conectividade



Efeito do alagamento das passagens

 Monitorização de PHs com recurso a tracking plates.

 Monitorização contínua de 8 PHs com cameras de foto/vídeo armadilhagem.

Avaliação do uso de passagens 
hidráulicas (PHs) 



Geneta (Genetta genetta)

Efeito do alagamento no uso das 
passagens



Monitorização do uso das 
passagens por microfauna



Deteção remota e controlo de flora exótica invasora

Mimosa (Acacia dealbata)

 Ornamental

Espanta-lobos (Ailanthus altissima)

 Sombra

Cana  (Arundo donax)

 Sebes / Estabilização de solos

 Ao longo das décadas estas espécies têm-se expandido ao longo das margens das
estradas e caminhos-de-ferro e na proximidade de áreas antrópicas.

Deteção remota de flora exótica 
invasora



Deteção remota de flora exótica 
invasora

Utilização de tecnologia de 
deteção remota para obter as  
assinaturas espectrais de várias
espécies de flora exotica 
invasora



 Caracterização da distribuição espacial
de espécies de plantas invasoras ao
longo das rodovias;

 Desenvolvimento de práticas de
prevenção e controlo de dispersão, e
deteção rápida de novos núcleos.

Deteção remota de flora exótica 
invasora



Base de Dados de
Atropelamentos:
48481 registos em
16/04/2017.

Cerca de 200 espécies

Criação de uma base de dados 
de mortalidade de fauna



Base de Dados de Atropelamentos:
48481 registos em 16/04/2017.

Base de dados de 
mortalidade de fauna



Localização dos atropelamentos 
de anfíbios (2005-2014)



Ensaio de sistemas automatizados 
para detetar animais atropelados

 Sistema deteção automática de
anfíbios atropelados;

 Utiliza técnicas de visão
computacional, um algoritmo e uma
biblioteca de imagens.

Vantagens:

 Custos de monitorização mais baixos;
 Independente do observador;
 Monitorização mais rápida (+/- 60 Km/h);
 Mais seguro.



(C) - Ações de Conservação
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Mamíferos (carnívoros, coelho)



Mitigação da redução da conectividade 
por estradas

 A utilização das PHs por um maior número de
espécies será promovida através de diversas ações:

Adaptações / retificações em passagens hidráulicas 

• Desobstrução;

• Construção de passadiços e rampas de
acesso (n=5);

• Reconstituição dos corredores de vegetação
nos acessos às passagens;

• Desassoreamento;

• Colocação de vedações guia/barreira de rede
progressiva (n=7).



Dissuasão da presença de coelhos e 
carnívoros nas bermas

 Desmatação e colocação de rede em “L” ao longo do limite da servidão

rodoviária associada ao IP2;

 Extensão: 14 Km

Objetivo:
Vedar o acesso à estrada de coelhos e carnívoros que se alimentam nas bermas.



Dissuasão da utilização/ colonização de 
taludes e bermas de estrada por coelhos

 Fixação de redes metálicas de malha apertada (3-4 cm)

em taludes de estrada de áreas referenciadas como

hotspots de mortalidade desta espécie.

Problema:
Abundância de coelhos na berma das estradas danifica os

taludes (segurança rodoviária) e exponencia a sua

mortalidade e dos seus predadores.



Aves (Strigiformes) 



Dissuasão da presença de coruja-do-
mato com refletores

Método tem sido utilizado para dissuadir a presença de grandes ungulados

 Dispositivos SWAREFLEX instalados
nos delineadores laterais da estrada;

 100 ao longo de cerca de 1,2 Km
 Deflação da luz dos veículos informa os animais

aproximação de veículos

 Testes de eficácia e de ângulos.

Problema: Elevada mortalidade por atropelamento de corujas



Corte indiferenciado/ceifa seletiva de 
vegetação em taludes e bermas de 

estrada

Corte raso Ceifa seletiva 

 Para dissuasão da presença de pequenos
roedores (que originam mortalidade dos
seus predadores)

Corte 

indiferenciado
Ceifa selectiva

500 m X 5 500 m X 5

Toda a largura 

disponível 

Mantem faixa de 

vegetação-30 cm

3 X ano 1 X ano

Controlo total 

da vegetação

Regeneração de 

vegetação 

autóctone

Sem refúgio de 

micromamíferos

Refúgio de 

micromamíferos



Anfíbios



 Identificação de pontos de
maior mortalidade de
anfíbios;

Redução do efeito barreira / mortalidade 
de  microfauna, particularmente anfíbios

Redução do efeito barreira / mortalidade em anfíbios

Passagem com grelha metálica 

 Construção de passagens (túneis para
anfíbios) associadas à instalação de
barreiras longitudinais de encaminhamento.



Flora, microfauna e invertebrados



Desenvolvimento e aplicação de misturas 
biodiversas para sementeiras

 Pré-seleção e recolha de espécies de acordo com diferentes critérios:

- Morfofuncionais: forma de propagação, resiliência, resistência à seca e propagação do fogo;
- Utilidade: adequabilidade para borboletas, estatuto de conservação.

e.g.
 Adenocarpus anisochilus, Endémica de Portugal continental
 Armeria pinifolia, Endémica de Portugal continental
 Leucanthemum sylvaticum, Endémica de Portugal continental



Instalação de viveiro para produção de 
flora autóctone

Objetivo:

 Produção de plantas/sementes autóctones necessárias aos trabalhos do projeto.

- Instalação de um sistema de rega;
- Recolha de material vegetal e ensaios.TA

R
EF

A
S



Potenciação da biodiversidade em 
bermas e parcelas marginais a estradas

Gestão da vegetação em taludes e zonas de servidão de estradas

 Erradicação de espécies exóticas invasoras;

 Incremento da biodiversidade de flora, invertebrados e
micromamíferos;

e.g. Borboletas: Gonepteryx Cleopatra / Thymelicus acteon / Euphyfryas aurinia

 Promoção da conectividade da paisagem através da criação
de “corredores verdes” e stepping stones.



Promoção da biodiversidade sob linhas 
de muito alta tensão

Criação de áreas de refúgio e dispersão (“stepping stones”) na base de apoios de
linhas de muito alta tensão



Ações de Sensibilização e 
Disseminação dos Resultados 
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Programas de Voluntariado

Programa de voluntariado jovem e institucional

 Envolvimento na comunidade local em ações de

conservação, e.g.

- Recolha de sementes;

- Trabalhos no viveiro de plantas;

- Instalação de microreservas;

- Controlo de plantas exóticas invasoras

Programa “Adota uma Estrada”

 Envolvimento das escolas na monitorização de

atropelamentos de fauna em secções de

estrada especificas.



Voluntariado



APP para recolha de dados de 
atropelamentos
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WEBSITE

 Resultados /eventos e atividades / galeria de imagens, vídeo e imprensa …
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OBRIGADO!!!
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