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Ficha de Levantamento
R.B.R. 3 - Planície aluvial da Boca do Rio

Concelho de Vila do Bispo

2 - Local           Boca do Rio 

2.1 - Coordenadas       139415 ; 11777

25-10-2010

Sair da planície da Boca do Rio, pela 
estrada para a Salema e no final da subida, 
virar à esquerda e entrar no estradão de 
terra-batida. Ou sair da planicie pelo 
estradão de terra-batida (a sul) e percorrer 
700m.

6.1. A pé
Baixo pelo estradão de terra-batida. Elevado pela 
estrada principal devido ao forte declive (12%).
6.2. De carro
Médio pelo estradão de terra-batida devido a buracos. 
Baixo pela estrada principal.

Esta área corresponde a uma planície de inundação que é 
periodicamente ocupada pelo transbordo das linhas de água 
(Dawson et al ., 1995) provenientes das rib.ª de Budens, do Vale 
de Boi e de Vale de Barão que confluem neste local e desaguam 
na praia da Boca do Rio. Estas ribeiras têm um regime 
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Local Geomorfológico X
Regional X Geológico
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Internacional Arqueológico
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Científico X Económico
Cultural Cénico X
Didático X

na praia da Boca do Rio. Estas ribeiras têm um regime 
intermitente, sujeitos e enxurradas nos períodos de chuva 
concentrada, o que provoca inundação da planície e trás 
sedimentos que se vão depositar. O sector terminal das rib.as e a 
própria planície do Rio são limitados por vertentes declivosas e 
com altitudes médias de 70m. É de referir que esta área humida é 
também um santuário para algumas espécies de fauna e flora.
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D. Potencialidades e Ameaças

12. Potencialidades de uso:

13. Ameaças actuais ou potenciais:

14. Potenciais medidas de protecção:

15. Fotografia(s)

Visitas guiadas, de diversos âmbitos.

Nada a registar.

Nada a registar.
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