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Taludes construídos com materiais naturais 
demonstram eficácia na Mata dos Bispos 
e em afluente da Ribeira do Guilheme

Grades e muros vivos foram construídos com recurso a espécies endémicas e troncos de acácia presentes na Mata dos Bispos 
e foram aplicados também num dos afluentes da Ribeira do Guilherme. O projecto foi orientado por Pedro Teiga, especialista 
em reabilitação de rios, que afirma que estes trabalhos “devem ser continuados e replicados não apenas aqui mas noutros con-
ceitos de preservação para que haja esta partilha de conhecimentos e partilha de aplicação com resiliência no tempo”.

À semelhança dos trabalhos desenvolvidos na área da engenharia 
natural em cerca de 50 municípios de Portugal continental, também a 
Mata dos Bispos e um afluente da Ribeira do Guilherme foram, há cer-
ca de cinco anos, alvo de uma intervenção incentivada pela Sociedade 
Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) com o intuito de garantir 
uma estabilização dos taludes ali existentes.

De acordo com Pedro Teiga, os trabalhos desenvolvidos no con-
celho de Nordeste com o apoio da SPEA, em benefício das Terras 
do Priolo e da estratégia de conservação desta ave endémica, resul-
taram num primeiro teste piloto cujo resultado final foi agora obser-
vado “para vermos como é que se comporta em termos de instalação 
e estabilidade em meio vulcânico, mas também para promovermos o 
habitat de espécies autóctones no contexto insular para que se adaptem 
à estabilidade dos taludes”.

Para além dos taludes construídos na Mata dos Bispos com re-
curso a madeiras e a plantas existentes na área, o especialista em re-
abilitação de rios explicou que este trabalho foi também aplicado a 
um afluente da Ribeira do Guilherme, permitindo, à semelhança dos 
trabalhos desenvolvidos nos rios “estabilizar as linhas de água em 
caso de derrocadas e fundos de erosão que também existem aqui em 
contexto insular”.

Ali, no afluente da ribeira, o especialista explica que a estratégia 
de reabilitação e sustentação das margens da linha de água e respec-
tivos taludes passou pela construção de muros vivos, grades vivas, 
deflectores de correntes, entrançados e plantações de espécies autóc-
tones, métodos estes aplicados “de acordo com o grau de erosão, com 
o declive das margens e com o tipo de solo”.

Estas estratégias de conservação funcionam também como uma 
forma de se prepararem as ribeiras para os cenários resultantes das 
alterações climáticas, “dando-lhes resiliência em termos de actuação 
para que quando ocorrerem eventos de cheia, por exemplo, ela esteja 
mais preparada para resistir a essa avalanche de passagem, e daí criar 
um ciclo de depósitos e um ciclo de movimentação de sedimentos 
dentro das ribeiras”.

Neste sentido, segundo Pedro Teiga, as linhas de água ficam “mais 
seguras, mais conhecidas e mais preparadas não só para as alterações 
climáticas mas também para usufruto das pessoas, nomeadamente 
aqueles que têm campos agrícolas nas proximidades para que tenham 
segurança na utilização do espaço limite das linhas de água, respeitan-
do a dimensional do domínio hídrico e os corredores ecológicos de 
que também os turistas poderão usufruir”.

É por tornar as linhas de água “numa mais-valia e não numa pre-
ocupação” que o doutorado em engenharia do ambiente adianta que 
este trabalho poderá “ser considerado exemplar”, cativando assim a 
atenção de outros municípios e autoridades locais espalhados pelos 
Açores para que “possam olhar para as linhas de água de uma forma 
diferente, uma vez que fazemos este tipo de reabilitação em termos 
ecológicos, hidráulicos e sociais e queremos que as pessoas percebam 
esse valor”.

Assim, afirma que este é um “trabalho que deve ser continuado 
e replicado não apenas aqui mas noutras espécies, noutros concei-
tos de preservação e de continuidade para que haja esta partilha de 
conhecimentos e partilha de aplicação com resiliência no tempo”, 
minimizando os impactos da poluição das linhas de água, dos proble-
mas de erosão e da presença de plantas exóticas também detectados 
em São Miguel.

Neste sentido, o especialista em reabilitação de linhas de água afir-
ma que “este não é um projecto para um ano ou dois anos, mas sim um 
projecto para levar anos em termos de actuação e que mostra impac-
tos económicos e sociais em termos de valorização”, adiantando que, 
neste caso específico aplicado no concelho do Nordeste “é o Priolo a 
ganhar com isto tudo”, e afirmando que existe ainda muito trabalho 
para fazer em São Miguel.

No que diz respeito à intervenção levada a cabo pelos técnicos da 
SPEA nas Terras do Priolo, Pedro Teiga afirma que é desempenha-
do “um trabalho exemplar a nível nacional e internacional. Não sou 
eu a dizê-lo, são entidades internacionais a fazer o reconhecimento 
exemplar daquilo que está a ser feito, e está de uma forma exemplar a 
envolver várias entidades a vários níveis para realizar este trabalho”.

Também a sua presença e partilha de conhecimentos ocorreu a 
convite da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, “para que 
possa ser exemplar na aplicação das melhores técnicas em termos de 
actuação, mas tal como eu outros parceiros cá estiveram esta semana a 
partilharem as melhores práticas de actuação a estes níveis. Os traba-
lhos que a SPEA tem estado a fazer destacam-se pela positiva e é com 

muito orgulho que vejo isto a acontecer em Portugal”.
Quanto aos trabalhos desempenhados pelos técnicos dos servi-

ços florestais, o especialista convidado adianta que o seu feedback 
é positivo, salientando que “é bom ouvir falar de serviços florestais 
que têm a intenção de implementar esses corredores ecológicos e de 
implementar ao longo das linhas de água uma floresta sustentável”, 
recorrendo por exemplo “à plantação de espécies autóctones, que são 
as que estão mais preparadas para as alterações climáticas por não 
precisarem de ser regadas nem necessitarem de manutenção e são as 
que têm maior produtividade no nosso clima”.
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Alguns dos participantes da conferência organizado pela SPEA esta semana estiveram no Nordeste 
para conhecer os trabalhos de engenharia natural realizados no local.

Uma grade natural e, à direita, Pedro Teiga, acompanhado por Joaquim Teodósio, antigo coordenador 
da SPEA-Açores, responsável pelo projecto na altura em que este foi iniciado.

SPEA recorreu a especialista em técnicas da engenharia de natureza


