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36. Truta-de-rio
(Salmo trutta)

1. Lontra
(Lutra lutra) 



O objectivo central do projecto é conceber, implementar e avaliar metodologias de gestão 
activa das florestas aluviais de amieiros (Alnus glutinosa) e freixos (Fraxinus excelsior), as 
quais são consideradas em termos de conservação da natureza como um habitat prioritário 
― 91E0 (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

Esta abordagem visa a longo prazo incrementar e melhorar o estado de conservação das 
populações de dois grupos alvo bem delimitados: as libelinhas (ou odonatos), com particular 
destaque para as espécies da libélula-esmeralda (Oxygastra curtisii), da libélula-de-patas- 
-denteadas (Gomphus graslinii) e da libélula-esplêndida (Macromia splendens); e as náiades 
ou mexilhões-de-rio, em particular aquelas mais ameaçadas como Margaritifera margaritifera 
e Unio tumidiformis (=Unio crassus).

Em paralelo, pretende-se também reforçar as populações de peixes hospedeiros das náiades, 
em particular a truta-de-rio (Salmo trutta) e o escalo do Mira (Squalius torgalensis), hospe-
deiros de Margaritifera margaritifera e Unio tumidiformis, respectivamente.

O projecto desenvolve-se em troços de dois cursos de água com características diferenciadas: o 
rio Paiva, enquadrado no sítio de importância comunitária (SIC) “Rio Paiva” (PTCON0059); 
a ribeira do Torgal integrada no SIC “Costa Sudoeste” (PTCON0012).

As abordagens serão diferentes em função das características dos locais intervencionados, 
já que o rio Paiva é um curso de água com caudal permanente, com águas bem oxigenadas, 
enquanto que a ribeira do Torgal apresenta padrões de caudal altamente variáveis, quer 
sazonalmente, quer interanualmente, que lhe confere um regime hidrológico temporário.

Ecotone - Uma Abordagem  Ribeirinha

2. Rio Paiva
Curso de águas permanentes
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Um ecótono consiste numa área mais ou menos 
larga, onde duas ou mais comunidades ecológicas, 
ecossistemas ou biomas confluem ou entram 
em contacto, correspondendo por isso a zonas 
de transição ambiental cujas variações podem 
ter origem natural (como a altitude, a latitude ou 
os tipos de solo) ou humana.

Os bosques ripícolas, assim como os caniçais, são uma 
forma comum de ecótono, neste caso entre as florestas do 
meio terrestre (como carvalhais, pinhais ou castinçais) e a coluna 
de água do rio, ribeiro ou lago (meio aquático propriamente dito). São tipica-
mente zonas de elevada biodiversidade já que possuem condições mistas que permitem, 
em geral, a ocorrência simultânea das espécies características de ambas as comunidades 
confluentes, além de poderem albergar ainda espécies peculiares específicas destas zonas, 
melhor adaptadas aos gradientes dinâmicos que aqui se observam.

Na zona de implementação deste projeto os bosques de amieiros (Alnus glutinosa), freixos 
(Fraxinus angustifolia) e salgueiros (Salix salviifolia) assumem particular destaque nas galerias 
ripícolas que bordejam os cursos de água.
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4. Amieiro
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Ecótonos - Zonas de Elevada Biodiversidade
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3. Bosques de amieiros
Comuns em cursos de águas 
permanentes e de correntes 
medianamente rápidas.



Os bosques de amieiros instalam-se, em geral, nas margens de cursos de água permanentes, 
de águas correntes mais ou menos rápidas (fácies lóticos) ou, de forma localizada, em 
águas lentas (fácies lênticos), estando quase ausentes dos cursos de água temporários de 
acusado regime torrencial. Por conseguinte, este habitat tem o seu óptimo fitossociológico 
nos troços médios de rios com águas oligotróficas a mesotróficas e solos siliciosos.

Estas formações são compostas floristicamente, ao nível do estrato arbóreo por amieiros 
(Alnus glutinosa), pelos freixos-de-folha-estreita (Fraxinus angustifolia) e pela borrazeira- 
-preta (Salix atrocinerea). O estrato arbustivo é dominado por arbustos espinhosos como 
o pilriteiro (Crataegus monogyna) e por arbustos não espinhosos como a borrazeira-branca 
(Salix salviifolia subsp. salviifolia), o sanguinho-de-água (Frangula alnus) e o sabugueiro 
(Sambucus nigra). As plantas trepadeiras têm também uma grande expressão nas margens 
ribeirinhas, como a erva-cobra ou vide-branca (Bryonia dioica subsp. cretica), a hera (Hedera 
helix), a norça-preta (Tamus communis) e a videira-brava (Vitis vinifera subsp. sylvestris).

No estrato herbáceo destacam-se as numerosas espécies higroesciófilas (que preferem zonas 
húmidas sombreadas) e nemorais (típicas de bosques), entre as quais numerosos fetos ou 
pteridófitos como a avenca-negra (Asplenium onopteris), a fentanha-fêmea (Athyrium filix-
-femina), o feto-pente (Blechnum spicant), os vários fetos do género Dryopteris, o feto-real 
(Osmunda regalis), e a fentanha (Polystichum setiferum).

7. Freixo-de-folha-estreita
(Fraxinus angustifolia)

8. Videira-brava
(Vitis vinifera

ssp. sylvestris)

9. Feto-real
(Osmunda regalis) 10. Fentanha-fêmea

(Athyrium filix-femina)
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Flora dos Bosques Ripícolas
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6. Margens densas e ensombradas



Do ponto de vista faunístico os bosques ripícolas, devido à sua natureza mais cerrada e       
ensombrada, constituem excelentes abrigos para mamíferos de hábitos aquáticos como 
a lontra (Lutra lutra), a toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus) e a rata-de-água (Arvicola 
sapidus), mas também de espécies marcadamente terrestres com preferência por habitats 
húmidos e calmos, como o rato-do-campo-de-rabo-curto (Microtus agrestis), o musaranho- 
-de-água (Neomys anomalus) ou o musaranho-de-dentes-vermelhos (Sorex granarius). Todas 
estas espécies se encontram bem representadas no sítio Rio Paiva, uma das áreas do projeto.

As aves são outro grupo com bastante representatividade nas galerias ribeirinhas, desde 
espécies marcadamente associadas aos habitats aquáticos como a garça-real (Ardea cinerea), 
o melro-de-água (Cinclus cinclus), o guarda-rios (Alcedo atthis), a galinha-de-água (Gallinula 
chloropus) e a alvéola-cinzenta (Motacilla cinerea), até outras como o rouxinol (Luscinia 
megarhynchos) e o chapim-rabilongo (Aegithalos caudatus).

Ao nível dos répteis e anfíbios destaque para espécies com importância de conservação 
como o lagarto-de-água (Lacerta schreiberi), a salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica) 
e a rã-ibérica (Rana iberica), sobretudo comuns nas regiões norte e centro de Portugal. 
Também as comunidades piscícolas beneficiam igualmente da existência de bosques ri-
beirinhos saudáveis e extensos, não só pela maior quantidade de alimento disponível que 
proporcionam, mas também pelos abrigos (por exemplo entre os intrincados sistemas de 
raízes dos amieiros) e ensombramento das águas.
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Fauna dos Bosques Ripícolas
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Macho

Fêmea

11. Rata-de-água
(Arvicola sapidus)

12. Garça-real
(Ardea cinerea)

13. Toupeira-de-água
(Galemys pyrenaicus)

14. Alvéola-cinzenta
(Motacilla cinerea)

15. Melro-de-água
(Cinclus cinclus)

16. Guarda-rios
(Alcedo atthis)

18. Lagarto-de-água
(Lacerta schreiberi)

17. Rã-ibérica
(Rana iberica)



O projeto Ecotone desenvolve-se em dois sítios de importância comunitária (SIC).

No centro/norte do país, no sítio “Rio Paiva” (PTCON0059 - área total de 14.562 ha), que de 
forma geral apresenta uma vegetação ripícola dominada por bosques de amieiros formando 
galerias, frequentemente bordejadas por carvalhais (Quercus robur) fragmentários.

Em termos de qualidade da água, o rio Paiva é considerado um dos melhores da Europa, 
assumindo bastante importância para a conservaçã̃o da fauna aquática e ribeirinha, sendo 
de destacar a toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus), a lontra (Lutra lutra) e o lagarto-de-água 
(Lacerta schreiberi). É também importante para algumas espécies piscícolas endémicas e 
para uma das raras populaçõ̃es de mexilhão-de-rio (Margaritifera margaritifera), que aqui 
tinha sido considerada extinta, junto com o seu hospedeiro, a truta-de-rio (Salmo trutta).

O Rio Paiva é um tributário do rio Douro que nasce na Serra da Nave e desagua em Castelo 
de Paiva. Percorre 110 quilómetros e possui uma bacia hidrográfica de 77 Km2. Em termos 
climáticos, o rio Paiva atravessa uma região de clima de transição, submetida às massas de 
ar, continentais e marítimas, onde a penetração de das massas de ar marítimo se faz através 
dos vales dos rios Vouga e Douro e dos seus afluentes.

Os solos são pouco evoluídos, não sendo a maior parte objecto de qualquer actividade agrícola. 
Nas margens as zonas rochosas de afloramentos e bancos de pedras alternam com zonas de 
terra, onde se instala um extenso cordão de vegetação ripícola.

No sul do país, no sítio “Costa Sudoeste” (PTCON0012 - área total de 118.267 ha). Este sítio 
apresenta uma grande diversidade de habitats costeiros, incluindo sapais, falésias, sistemas 
dunares e sistemas lagunares. São de salientar, pela sua singularidade, as falésias litorais 
e áreas adjacentes, expostas a ventos marinhos carregados de salsugem, onde ocorrem         
comunidades endémicas apenas deste sítio. Destacam-se igualmente os matos sobre areias 
consolidadas assim como os charcos temporários mediterrânicos e as charnecas húmidas 
atlânticas meridionais, dois habitats prioritários que evidenciam as características mistas 
atlânticas e mediterrânicas do sítio, e os matos de vegetação halonitrófila.

Aqui se congrega um notável património florístico, de extrema importância científica a nível 
mundial, constituindo-se como uma das áreas europeias de maior biodiversidade florística, com 
especial profusão de endemismos nacionais, muitos deles ocorrendo somente neste sítio.

Este sítio é igualmente importante para a ictiofauna de água doce, nomeadamente para 
o escalo do Mira (Squalius torgalensis - exclusivo da bacia do Mira) e a boga-do-sudoeste                  
(C. almacai - bacias dos rios Mira e Arade), sendo este o único sítio onde estão representadas 
as duas espécies. É ainda importante para a savelha (Alosa fallax), única espécie migradora 
ocorrente nesta área, e para um bivalve de água doce – Unio crassus – entidade a partir da qual 
foi descrita uma nova espécie, U. tumidiformis, ambos no anexo II da Directiva Habitats.

A ribeira do Torgal, onde decorre este projeto, é parte integrante do SIC “Costa Sudoeste”.

19. Rio Paiva 21. Ribeira do Torgal20. Localização das áreas de intervenção

Áreas de Intervenção
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Este projeto, embora visando a conservação dos amiais ripícolas o que beneficia toda a 
comunidade de fauna e flora ribeirinhas, foca a sua acção em dois grupos de fauna particu-
larmente ameaçados: as libélulas (odonatos) e os mexilhões-de-rio (náiades).

Mais concretamente promoverá condições para o incremento das populações das espécies:

1. Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758)

Molusco bivalve filtrador, unisexual ou hermafrodita, cujos ovos são incubados no interior 
das brânquias das fêmeas, dando origem a larvas ecto-parasitas (gloquídeos) de salmo-
nídeos. É uma espécie longeva que pode viver até aos 190 anos de idade e só alcança a ma-
turidade sexual aos vinte ou trinta anos (Europa central e do norte), embora na Península 
Ibérica pareça não superar os 70 anos de idade.

Quando o Verão começa, o macho liberta o esperma que é capturado pela fêmea, dando-se a 
fecundação. O modo de reprodução depende da densidade da população, gerando-se elevado 
número de casos de hermafroditismo quando a densidade populacional é baixa. No final do 
Outono, as larvas abandonam o peixe hospedeiro deixando-se cair no fundo do curso de água. 
Ocorre em rios de águas limpas e claras, de correntes não muito fortes, águas macias, relativa-
mente pobres em cálcio. Parece preferir fundos rochosos-arenosos, com pouco lodo e zonas 
de remanso junto às margens dos cursos de água.

Em geral, as suas populações estão em regressão acentuada por causa da regressão das 
populações de peixes hospedeiros ou introdução de peixes exóticos que competem com as 
espécies autóctones; a poluição orgânica das águas; a modificação dos cursos de água com 
deposição de detritos no leito; e modificação dos caudais por actividades agrícolas ou pela 
construção barragens e açudes.

2. Unio tumidiformis (Castro, 1885) (=Unio crassus)

Unio tumidiformis é uma espécie descrita no séc. XIX mas apenas agora validada, substituindo 
a designação Unio crassus na Península Ibérica. Embora compartilhe alguns caracteres mor-
fológicos com populações do Centro e Norte da Europa de U. crassus, em termos genéticos 
é claramente distinto de todas as espécies europeias do género Unio, estando restrita às 
bacias do Atlântico Sul da Península Ibérica, principalmente à bacia do Guadiana.

É uma espécie de pequeno porte, que raramente excede os 5 cm de comprimento, muito 
rara, pois muitas populações parecem estar representadas apenas por alguns indivíduos. 
Vive em pequenos cursos de água, enterrado no sedimento fino perto das margens. Parece 
ser exclusivamente unisexual. As fêmeas com gloquídeos podem ser encontradas entre 
Março e Julho. Consoante o local de captura de indivíduos, foram identificadas cinco espé-
cies de peixes do género Squalius como hospedeiros para as larvas.

A metamorfose ocorre após 10 dias a uma temperatura média de 22°C. Como nem o habitat 
nem a distribuição dos hospedeiros das suas larvas podem explicar a sua distribuição restrita, a 
espécie deve certamente a sua origem a uma longa história de isolamento. A sua distribuição 
muito restrita, a sua raridade e a sensibilidade do seu habitat, sujeito a secas mais frequentes 
e extremas exigem que seja dada especial atenção à sua conservação.

24. Náiade
(Unio tumidiformis) 

22-23. Náiade(Margaritifera margaritifera) 

10

Espécies ALVO - Náiades
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1. Libélula-esmeralda Oxygastra curtisii (Dale, 1832)

Espécie cuja área de distribuição se restringe ao Mediterrâneo ocidental e ao Norte de África. 
Os adultos surgem desde os finais de Maio a finais de Agosto, preferindo cursos altos de rios. 
As larvas utilizam fundos lodosos e com areias e pequenas pedras, que utilizam como escon-
derijo. A duração total do seu ciclo de desenvolvimento parece ser de dois a três anos.

Pode encontrar-se até aos 800 metros de altitude, mas prefere, em geral, baixas altitudes. 
A área de distribuição é muito reduzida e o tamanho das populações é sempre de poucos 
indivíduos e isolados, presumindo-se que seja especialmente vulnerável a todos os factores 
que possam influir negativamente sobre o seu habitat, nomeadamente a alteração da quali-
dade da água, corte de vegetação ripícola ou secas periódicas. Está descrita para os SIC “Rio 
Paiva” e “Costa Sudoeste”.

2. Libélula-esplêndida Macromia splendens (Pictet, 1843)

Espécie muito desconhecida ao nível da sua biologia e requisitos ecológicos, é um predador 
activo de macroinvertebrados dulceaquícolas. Presumivelmente é uma espécie altamente 
especializada no que concerne a requisitos ecológicos, em virtude da sua extrema raridade.

As larvas vivem em zonas tranquilas e lodosas de cursos de água de alguma dimensão, em 
geral em águas bastante profundas. Os adultos voam de Junho a Julho e nunca são obser-
vados longe dos habitats de reprodução. A duração total do seu ciclo de desenvolvimento 
parece ser de dois a três anos. A área de distribuição conhecida é muito reduzida. O tamanho 
das populações é muito reduzido e suspeita-se que esteja a diminuir, geralmente com poucos 
indivíduos. Ocorre comprovadamente no SIC “Costa Sudoeste” e foi recentemente descrita 
para os SIC “Montemuro” e “Rio Paiva”.

3. Libélula-de-patas-denteadas Gomphus graslinii (Rambur, 1847)

Espécie muito pouco conhecida, provavelmente com baixa especialização trófica, é um 
predador activo de macroinvertebrados dulceaquícolas. Quanto a requisitos ecológicos, é 
presumivelmente muito especializada, dada sua raridade (apesar de faltarem estudos).

A duração total do seu ciclo de desenvolvimento parece ser relativamente longa: três a quatro 
anos. É uma espécie héliofila que coloniza meios lóticos permanentes, com a presença de 
água límpidas e bem oxigenadas, em locais até 400 metros de altitude. A área de distribuição 
conhecida é reduzida e o tamanho das suas populações parecer ser de poucos indivíduos. 
A espécie é rara e está muito localizada, suspeitando-se que as suas populações estejam a 
diminuir. É uma espécie descrita para os SIC “Rio Paiva” e “Costa Sudoeste”.
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Espécies ALVO - Odonatos
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25 e 26. Libélula-esmeralda
(Oxygastra curtisii)
Fêmea (esquerda)

Macho (direita)

27 e 28. Libélula-esplêndida
(Macromia splendens)

Fêmea (esquerda)
Macho (direita)

29 e 30. Libélula-de-patas-denteadas
(Oxygastra curtisii)

Fêmea (esquerda) | Macho (direita)



Numa segunda fase, terão início as acções de restauro do habitats-alvo e de reconfiguração da 
micro-topografia do leito e das margens e serão efectuadas as capturas das náiades e dos peixes 
hospedeiros das suas larvas. Nesta fase terá também início a componente de reprodução ex 
situ, após adequação das instalações e instalação dos equipamentos necessários.

Na terceira fase, continuar-se-ão as acções de restauro do habitat, dando especial enfoque à 
diversificação de micro-habitat para odonatos, náiades e peixes e serão instaladas as primei-
ras novas colónias de náiades e libertados os primeiros juvenis dos peixes hospedeiros. A 
aplicação destas acções estará sujeita a uma monitorização permanente, a fim de avaliar se 
as diferentes técnicas utilizadas são susceptíveis a apresentar resultados satisfatórios para a 
manutenção de habitats em bom estado de conservação e no incremento das populações de 
invertebrados, e se destas resulta algum campo de aplicação para a sua replicação em cursos 
de água com características similares, garantindo a sua continuidade no longo prazo.

Este projecto irá incluir um programa de comunicação e de divulgação de resultados. Para além 
das medidas obrigatórias, prevemos o uso de diferentes meios, consoante o público-alvo e o 
alcance da sua divulgação, destacando-se publicações impressas diversas, uma exposição, um 
suplemento de divulgação do progresso dos resultados do projecto e recursos audiovisuais.
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Resultados Esperados - Trabalhos de Campo
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O projecto terá uma fase preparatória, na qual serão realizados trabalhos de:

– caracterização e diagnóstico da situação dos habitat-alvo, não só através da sua cartografia de 
pormenor usando meios topográficos, mas também recorrendo à metodologia River Habitat 
Survey, ferramenta a utilizar na monitorização da componente hidromorfológica, abrangendo 
a escala longitudinal e a transversal do curso de água, incluindo o canal, a zona ripária e o 
leito de cheia;

– inventariação das populações de odonatos e náiades, aprofundando os conhecimentos 
relativos às suas distribuições nas áreas seleccionadas, decorrendo a monitorização dos 
resultados sobre as espécies ao longo do projecto;

– inventariação das densidades de peixes hospedeiros das larvas das náiades para calcular o 
esforço de repovoamento necessário e não colocar em causa a sobrevivência das populações 
selvagens;

– definição do plano de acção, incluindo a sua operacionalização, calendarização e monitoriza-
ção de indicadores, meios de verificação e pressupostos de realização;

– elaboração dos projectos técnicos das intervenções a realizar no terreno.

31. Reconexão de um antigo leito do rio Paiva 32. Prospecção de Margaritifera margaritifera
34. Acção de repovoamento de 

escalos-do-Mira (Squalius torgalensis)
33. Posto aquícola de Campelo



O projecto visa efectuar as seguintes intervenções, distribuídas ao longo de 12 Km lineares 
de zona ripária no Rio Paiva e 5 Km na ribeira do Torgal: restauração de cerca de 15 hectares 
do habitat prioritário de florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior, ou seja,  11 
hectares no SIC “Rio Paiva” e 4 hectares no SIC “Costa Sudoeste”; aumento da área de ocu-
pação do habitat em aproximadamente 5 hectares.

Para tal, nos cerca de 20 hectares, preconiza-se a realização das seguintes acções:

– plantar cerca de 10.000 árvores e arbustos presentes nas composições florísticas dos bosques 
de amieiros locais (e.g. Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia, Laurus nobilis, Salix atrocinerea, 
Crataegus monogyna, Salix salviifolia subsp. salviifolia, Frangula alnus e Sambucus nigra);

– reconectar 5 hectares de leitos antigos de rio e melhorar 2 hectares de novas áreas para 
incrementar as populações de odonatos, através da instalação de macrófitos;

– reforçar os núcleos populacionais existentes de Margaritifera margaritifera adicionando  
4.500 juvenis aos 500 indivíduos adultos que se estimam existir;

– reforçar os núcleos populacionais de Unio tumidiformis (=U. crassus) com 400 indivíduos 
juvenis, que se juntarão aos 100 adultos que se estimam existir;

– realizar duas acções de repovoamento de peixes hospedeiros das larvas;

– criar e dinamizar duas áreas de pesca desportiva concessionada;

– produzir materiais de divulgação como folhetos, brochuras, documentários vídeo e cartazes 
sobre o ciclo de vida de náiades, dos peixes hospedeiros e sobre as libélulas, assim como uma 
exposição interpretativa sobre os bosques ripícolas de amieiros.
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Resultados Esperados - Intervenções no Terreno

35. Ribeira do Torgal


