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FLOW-BASE – a riparian
traitdatabase
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• 225 espécies lenhosas ripárias (nativas e 
exóticas)

• 55 atributos funcionais
(e.g., nº de horas de flutuação das sementes, 
dispersão das sementes, reprodução,  …)



Redundância e falhas



Comunidades de plantas 
aquáticas e ribeirinhas



Comunidades de plantas aquáticas e ribeirinhas

Os rios suportam várias comunidades de plantas com 
vários graus de dependência ao meio aquático, por ex. 
(plantas ribeirinhas, anfíbias, ou hidrófitas).

As modificações no regime hidrológico alteram as 
comunidades biológicas em número de indivíduos 
(abundância) e nas espécies que fazem parte das 
comunidades (composição).





Como são alteradas as comunidades de plantas 
aquáticas e ribeirinhas com as barragens?

De um modo geral as plantas aquáticas e anfíbias aumentam a sua 
cobertura superficial.

Os musgos aquáticos diminuem a cobertura, à exceção de musgos 
adaptados a águas paradas ou a águas com corrente. 

As comunidades de árvores e arbustos, para além de alterarem a sua 
cobertura, também alteraram a sua composição em espécies, a sua 
cobertura, e a posição na margem do rio.



E as florestas ribeirinhas como se alteraram?

Depois da barragem, as florestas ribeirinhas estão mais 
afastadas do leito do rio Lima, regularizado por Touvedo, 
pela menor possibilidade de estabelecimento das 
pequenas plantas devido à maior perturbação fluvial.

Algumas plantas terrestres, incluindo plantas exóticas 
invasoras, aproveitam estas alterações hidrológicas e de 
uso da terra para se estabelecer em zonas mais próximas 
do leito do rio, enquanto antes das barragens estavam na 
parte mais exterior das florestas ribeirinhas.



willows

Alterações espaciais e funcionais

Fronhas (armazenamento)                                      Touvedo (fio-de-água)



Qual a distância mínima no rio a partir do qual 
o efeito da barragem se deixa de sentir?

É difícil estimar uma distância mínima para todas as 
comunidades, mas para alguns grupos de plantas, isso foi 
possível.

As comunidades de plantas aquáticas aproximam-se do 
estado natural aproximadamente entre 12 a 17 km após a 
barragem, enquanto que para as comunidades de salgueiros, 
as distâncias são de cerca de 10 a 12  km após a barragem.



obrigada pela atenção
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