
LIFE LINES – Rede de 
Infraestruturas lineares com 
soluções ecológicas
Gestão de bermas de estradas
para a conservação da 
Biodiversidade
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COLABORADORES

https://lifelines.uevora.pt/



O projeto LIFE LINES (link para o video)

https://vimeo.com/384013156



Objetivos

• Ensaiar, avaliar e disseminar medidas destinadas a mitigar efeitos negativos de infraestruturas 

lineares em várias espécies de fauna e, simultaneamente, promover a criação, ao longo das 

mesmas, de uma Infraestrutura Verde de suporte ao incremento e conservação da 

biodiversidade.



Objetivos

• Reduzir mortalidade por atropelamento e efeito barreira das 
estradas

• Reduzir a mortalidade por electrocução e colisão nas linhas 
elétricas

• Promover a conetividade (movimento da fauna) da paisagem

• Promover refúgios e corredores nas áreas marginais das 
infraestruturas lineares 

• Dar informação para uma gestão sustentada destas 
infraestruturas

• Detetar e controlar a flora invasora



Área de Intervenção



Licenciamento de sinal de 
trânsito



Barreira para elevação de voo

FEN114 – Concluída em Janeiro de 2019



Geneta (Genetta genetta)

Passagem inundada
(Barreira à passagem de animais)





Passadiço para passagem de 
animais



Infraestrutura verde da 
União Europeia

• Instrumento que permite obter benefícios ecológicos, 

económicos sociais através de soluções baseadas na 

natureza

• Rede de zonas naturais e seminaturais, que 

incorpora espaços verdes e presta serviços 

ecossistémicos, em que se baseiam o bem-estar e 

a qualidade de vida humanos.

• As infraestruturas cinzentas, tradicionais 

continuam a ser necessárias, mas podem ser 

reforçadas por soluções naturais.



Infraestrutura Verde (link para o video)

https://vimeo.com/169993132 



Ilhas de biodiversidade  ao longo 
de linhas elétricas



Ilhas de Biodiversidade  e linhas 
elétricas (link para o video)

https://vimeo.com/504327856



Bermas de Estrada
Faixas de vegetação que ladeiam o asfalto

3 m
10 m



Bermas de Estradas
(Alentejo)



Bermas de estrada em Portugal

• ~280 000 km de extensão
• ~140 000 ha de área total (superior à 

dimensão de qualquer áreas terrestre 
classificada em Portugal)

A ideia de usar/gerir as bermas para a conservação 
da biodiversidade e assim minorar os impactes 
negativos das estradas é apelativo quando a meta 
global para as companhias, no computo total da 
atividade é atingirem, o “NO NET LOSS” em termos 
de biodiversidade, num futuro próximo.



Bermas como refúgio





Gestão da Vegetação nas 
Bermas de estrada

© Catarina Mouta



Gestão da Vegetação nas Bermas de 
estrada

© Catarina Mouta

Tráfego elevado/Risco de incêndio muito 
elevado



Gestão da Vegetação nas Bermas de 
estrada

© Catarina Mouta

Tráfego elevado/Baixo risco de incêndio



Gestão da Vegetação nas Bermas de 
estrada

© Catarina Mouta

Tráfego reduzido/Baixo risco de incêndio



Gestão da Vegetação nas Bermas de 
estrada

© Catarina Mouta

Tráfego elevado/Elevado risco de 
incêncido



Gestão da Vegetação nas Bermas de 
estrada

© Catarina Mouta

Salvaguardar pequenas ilhas de 
habitats/espécies raros ou ameaçados



Gestão da Vegetação nas Bermas de 
estrada (o que não deve fazer-se



Mitigação da redução da conectividade 
por estradas

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

Ceifa seletiva Corte raso

© Infraestruturas de Portugal © Infraestruturas de Portugal



Exemplo
Cartografia de risco incêndio

© Infraestruturas de Portugal



OBRIGADO!!!

info.lifelines@uevora.pt

https://lifelines.uevora.pt


