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1. Caracterização do habitat

Os amiais ripícolas são bosques caducifólios, 
frequentemente densos e sombrios, que, por 
terem requisitos hídricos muito elevados, estão 
quase ausentes dos cursos de água temporários 
ou de acusado regime torrencial.

Têm o seu óptimo nos troços médios de rios 
pouco torrenciais, com águas oligotróficas a 
mesotróficas e solos siliciosos.

A estrutura e composição florística das 
comunidades que integram o tipo de habitat 
91E0* são muito variáveis. Os bosques ripícolas 
de amieiros são formações arbóreas que podem 
atingir os 20 metros, cerradas, muito sombrias 
no Verão, com um cortejo arbustivo e lianóide 
localmente pobres. Podem ocorrer em formações 
densas, mas em ambientes muito rochosos são 
abertas, havendo espaço para grande variedade 
de arbustos, lianas e herbáceas. Estes bosques, 
relativamente próximos da costa Atlântica, registam 
elevada variabilidade, por ocorrerem numa 
grande extensão geográfica. A sua originalidade e 
o seu valor ecológico elevados advêm do facto de 
acolherem pontualmente plantas de comunidades 
reliquiais paleo-temperadas, correspondentes 
a climas antigos (temperado, quente e hiper-
húmido): Rhododendron ponticum ssp. baeticum 
(adelfeira), Laurus nobilis (loureiro), Prunus lusitanica 
ssp. lusitanica (azereiro), Davallia canariensis (feto-
dos-carvalhos), Woodwardia radicans (feto-do-
botão) ou Culcita macrocarpa (feto-do-cabelinho).
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Todas as suas ocorrências deverão ser objecto 
de medidas de conservação, pois encontram-
se no limite meridional da sua distribuição 
europeia. Apesar do seu património genético 
ser muito variável, atendendo ao que sucede 
com outras espécies arbóreas de óptimo 
temperado e boreal que ocorrem pontualmente 
nas montanhas ibéricas, os habitats do oeste 
peninsular são uma variante importante por 
albergarem espécies de flora e de fauna que são 
exclusivas, como a toupeira-de-água (Galemys 
pyrenaicus), ou que lhes estão muito associadas, 
como o mexilhão-de-rio-do-norte Margaritifera 
margaritifera. Esta última não só depende 
de um estado de conservação favorável dos 

ECOTONE
O porquê do nome do projecto LIFE

O interface entre sistemas terrestres e aquáticos 
regula e influencia decisivamente o funcionamento 
destes últimos meios, pelo que é dada a esta faixa, 
onde ocorrem os amiais ripícolas (Alnus glutinosa), a 
designação de ecótono. Este termo traduz ainda o 
efeito de orla, que está associado a um máximo de 
biodiversidade pela:

•	 coexistência de espécies dos dois sistemas 
em contiguidade - o terrestre e o aquático;

•	 presença de outras espécies que 
dependem dos dois sistemas em 
simultâneo para sobreviverem;

•	 ocorrência de espécies que são favorecidas 
nesta zona de transição.

O presente documento pretende compilar 
um conjunto de boas práticas a adoptar 
para a gestão dos bosques ripícolas de 
amieiros, atendendo à sua importância para 
a conservação da biodiversidade e para a 
manutenção das massas de água em bom 
estado ecológico. Pretende-se também aqui 
sintetizar quais os serviços de ecossistema 
fornecidos pelos amiais, de forma a que 
haja cada vez maior consciencialização 
dos cidadãos e das instituições da 
necessidade de preservar/restaurar 
estas infraestruturas ecológicas e de 
valorizar economicamente serviços de 
ecossistema não percecionados como 
valiosos para a sociedade.
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amiais, como também depende da existência 
de populações saudáveis dos seus peixes 
hospedeiros (salmonídeos, como a truta-de-rio 
Salmo trutta), pois para completar o seu ciclo 
reprodutivo necessita de recorrer à parasitação 
destes na fase larvar. 
Todavia, o grau de conservação dos amiais 
ripícolas é muito variável, dependendo da 
intensidade da perturbação provocada pela 
agricultura e pela criação de gado nas ime-
diações.

2. Serviços de Ecossistema

Os Serviços de Ecossistema são os benefícios 
que as pessoas obtêm dos ecossistemas, e in-
cluem produtos como alimentos, combustível 
e fibras, os serviços de regulação como os pro-
cessos de regulação do clima e o controlo de 
doenças, e os serviços culturais que englobam 
os benefícios espirituais ou estéticos. 
As alterações nestes serviços afetam considera-
velmente o bem-estar humano de diversas for-
mas, incluindo a disponibilidade de materiais 
básicos para uma vida com qualidade, a liber-

dade de escolha, a saúde, as relações sociais e 
segurança coletiva. Importa realçar que a po-
breza, deve ser entendida como uma privação 
pronunciada de bem-estar. Apesar disso, aquilo 
que são os componentes do bem-estar, vividos 
e percecionados pelas pessoas, refletem a cultu-
ra local, o espaço geográfico onde ocorrem e as 
circunstâncias ecológicas.

Os amiais ripícolas, à semelhança dos outros 
bosques ribeirinhos, proporcionam-nos um 
vasto rol de serviços de ecossistema, a saber:

•	 valor cénico e integração paisagística.
•	 corredores ecológicos e habitat para a fau-

na e flora selvagens.
•	mitigação do impacte das cheias, pois a 

biomassa aérea constitui uma barreira físi-
ca ao escoamento e atua posteriormente 
como reguladora de fluxos.

•	prevenção da perda de solo fértil dos 
terrenos agrícolas adjacentes, que sem o 
bosque ribeirinho pode chegar a milhares 
de toneladas/ano.

•	 estabilização das margens, evitando a expo-
sição dos terrenos contíguos à força erosiva 
das águas.

•	 influência e regulação microclimática, no-
meadamente:
•	 a evapotranspiração incrementa a humi-

dade relativa do ar;
•	 a temperatura é mais baixa que nos meios 

contíguos;
•	menores oscilações de temperatura e hu-

midade relativa;
•	o ensombramento induz maior heteroge-

neidade espacial e temporal de ambien-
tes e mantém a temperatura da água mais 
baixa, influenciando maiores concentra-
ções de oxigénio, já que solubilidade do 
oxigénio diminui com o aumento da tem-
peratura, e influenciando o êxito reprodu-
tor de invertebrados e peixes (e.g. truta-
do-rio).

•	nos sistemas lóticos não poluídos, o oxi-
génio dissolvido encontra-se geralmente 
próximo da saturação e muitos invertebra-
dos dependem apenas da corrente para 
a renovação da água em contacto com as 
suas estruturas respiratórias, no entanto a 
disponibilidade do oxigénio no substrato é 
influenciada pela permeabilidade do subs-
trato e pela mistura com as águas superfi-
ciais, afectando a distribuição dos organis-
mos bentónicos.

•	 as raízes dos amieiros e das outras árvores 
e arbustos contribuem para a recarga de 
aquíferos, facilitando a infiltração da pre-

cipitação e das escorrências, proporcionam 
refúgios para a fauna aquícola.

•	aporte de matéria orgânica em cursos de 
água, onde a vegetação ribeirinha é a sua 
única fonte e a produtividade primária das 
plantas aquáticas é muito baixa.

•	As galerias ripícolas funcionam como fil-
tros biológicos:

•	 retêm até 90% dos sedimentos arras-
tados pela mobilização dos solos das 
actividades agrícolas, os quais podem 
influenciar negativamente a turbidez da 
água, a sobrevivência das posturas dos 
organismos aquáticos e a disponibilida-
de de micro-habitat, em particular para 
as náiades;

•	 reduzem as concentrações de azoto e 
fósforo que são provenientes da agri-
cultura, fornecendo carbono para as 
bactérias desnitrificantes, que captam 
permanentemente até 10% do azoto do 
solo que está em excesso; enfatiza-se 
que, pese embora as mudanças devido 
ao enriquecimento das águas com nu-
trientes possam ser inicialmente benéfi-
cas em ambientes oligotróficos, quando 
o plâncton se desenvolve e a população 
de peixes aumenta, mas o excessivo enri-

quecimento destas massas de água leva 
à multiplicação descontrolada das algas 
e transforma-se rapidamente num grave 
problema, com prejuízo para as espécies 
mais sensíveis à trofia da água;

•	filtram ou facilitam o processamento de 
agentes tóxicos (insecticidas, herbicidas), 
bactérias, vírus, protozoários, sendo que a 
redução pode ir dos 10 aos 90%, nos her-
bicidas, e até 95%, em relação aos colifor-
mes fecais;

•	 captam metais pesados.

Todavia, a eficácia da actuação da vegetação 
ripária como filtro biológico está condiciona-
da à:

•	 largura da banda ripícola;
•	diversidade biológica existente e aos dife-

rentes ritmos fenológicos;
•	diferente profundidade das raízes;
•	quantidade de matéria orgânica gerada;
•	disponibilidade e variabilidade intra e inter-

nual dos caudais e o escoamento presente 
ao longo do ano, a profundidade do leito, a 
geologia, o relevo, a granulometria, a poro-
sidade e o pH do solo;

•	 concentração de sedimentos e/ou de con-
taminantes e a frequência com que os mes-
mos afluem ao meio hídrico;

Como o Amieiro pertence a um restrito gru-
po de plantas que se podem caracterizar 
pela sua capacidade para estabelecer uma 
simbiose com actinobactérias fixadoras 
de azoto do género Frankia, com impactes 
positivos na regulação do ciclo de nutrien-
tes em ambientes oligotróficos, como é, em 
geral, o caso dos amiais ripícolas, a qual pos-
sui alguns aspetos interessantes a reter:

•	 a entrada do azoto fixado no ciclo dos 
nutrientes faz-se através do processo de 
lenta decomposição das folhas, ramos, 
troncos e raízes mortos, ocorrendo na 
sua máxima expressão quando os níveis 
de azoto no solo são débeis e reduzin-
do-se muito em ambientes fertilizados, 
por diminuição da atividade bacteriana.

•	 tanto quanto se sabe sobre este 
complexo processo, a simbiose de 
fixação de azoto funciona melhor em 
condições “adversas”, ou seja, numa 

situação em que as condições ecológicas 
são de tal forma que esta é uma 
interação dinâmica que em nenhum 
dos organismos independentes tem 
vantagens em prescindir da relação;

•	 as bactérias Frankia processam enzimas 
especiais (nitrogenases) que permitem 
com que o azoto gasoso presente no 
ar atmosférico seja transformado em 
amónia que, por sua vez, será converti-
da em aminoácidos;

•	medições da capacidade de fixação de 
azoto efectuadas em amiais não ripíco-
las, em períodos alargados de tempo, 
comprovaram que a simbiose propor-
ciona a fixação de até 317 quilogramas/
hectare/ano de azoto atmosférico, isto é, 
muito para além dos valores registados 
para leguminosas como a soja (Glycine 
max) ou a ervilha (Pisium sativum), mas 
comparável à fixação no que à Luzerna 
(Medicago sativa) diz respeito.

A SIMBIOSE AMIEIRO - BACTÉRIAS FIXADORAS DE AZOTO
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3. Recomendações

A. Amiais sujeitos à dinâmica natural

As alterações estruturais devem ser fortemente 
desencorajadas nos amiais situados em vales 
encaixados ou em pequenos cursos de água 
de montanha, onde se encontram sujeitos à 
dinâmica natural por não existirem interesses 
económicos em presença, atendendo a que o 
ensombramento providenciado pela vegetação 
ripícola diminui substancialmente as tempera-
turas da água durante estio e induz também 
menores variações da temperatura, favorecen-
do espécies como Truta-de-rio, que apenas so-
brevive numa gama restrita de temperaturas 
abaixo dos 25oC e que é particularmente vul-
nerável ao aumento da temperatura motivado 
pelos efeitos das alterações climáticas.

B. Amiais linearizados e antroprizados

•	 Nas áreas com actividade agrícola, onde os 
amiais se encontram degradados e foram 
reduzidos a uma estreita linha de árvores, 
recomenda-se que, periodicamente, se in-
tervenha de forma activa em regime de ta-
lhadia alta, sendo que com esta opção que 
consiste em praticar o corte mais alto, por 
oposição à talhadia baixa que implica o cor-
te das árvores junto ao solo:

•	possibilita a rebentação vigorosa e abun-
dante de toiças, entre meio metro e dois 

metros de altura, conservando a parte in-
ferior do tronco.

•	previne o ensombramento que pode pre-
judicar o desenvolvimento das culturas, 
pelo que se pode aceitar a sua utilização 
nas linhas de água contíguas a terrenos 
agrícolas, desde que a mesma seja prece-
dida de autorizações necessárias, e desde 
que:

•	não se efetuem abates de árvores nos dois 
lados da margem em simultâneo,

•	 se evitem cortes de árvores contínuos em 
cursos de água cuja orientação montante-
jusante esteja na perpendicular à exposi-
ção solar.

•	Nas áreas onde se verifica um abandono 
agrícola generalizado, deverá ser assegura-
da a estabilidade do habitat, através da sua 
manutenção ou incentivando a expansão 
da banda ripícola, considerando a realidade 
local. 

•	 Evitar ações que promovam a drenagem, 
especialmente se estas se localizarem em 
áreas de nascentes e afloramentos rocho-
sos.

•	Quando se realizam obras junto aos locais 
onde o habitat ocorre, há que verificar se se 
utiliza o tipo adequado de máquinas, desig-
nadamente as mais adaptadas a solos hú-
midos para realizar as operações planeadas, 
devendo-se reduzir a pressão dos pneus e 
usar a maquinaria pesada só em terreno 
seco e com as devidas precauções para que 
estas, quando em operação, se levantem 
correctamente do solo.

•	 Evitar atravessamentos de cursos de água 
ou efetuar um correcto planeamento de 
molde a que as obras previnam a erosão 
(instalação de manilhas, tubagens, abertura 
de regos, colocação de pontes amovíveis).

•	O uso de herbicidas nas áreas agrícolas con-
tíguas deve ser evitado nas imediações do 
habitat ou junto a valas de drenagem, dei-
xando, se possível, uma faixa de não aplica-
ção; caso contrário, o seu uso deve ser feito 
com aplicações locais e executadas, apenas 
e só, quando outras técnicas de controle da 
vegetação (manuais e mecânicas) não são 
possíveis e de acordo com os preceitos le-
gais.

•	 Evitar a permanência de restos de material 
arbóreo de dimensão significativa no leito 
dos cursos de água que possa afetar o 
escoamento e incrementar a deposição 
de sedimentos mais finos prejudiciais aos 
mexihões-de-rio, exceptuando-se os casos 
em que os mesmos possam constituir 
refúgios para os peixes e locais de nidificação 

para as aves aquáticas; indicações obtidas 
no âmbito do LIFE Ecotone apontam para 
que os mexilhões-de-rio, por exemplo 
Unio tumidiformis,  alguns odonatos, como 
a libélula Oxigastra curtisii, e a ictiofauna, 
parecem beneficiar de remoções periódicas 
de material depositado no leito dos cursos 
de água.

•	Sendo que o amieiro é estritamente he-
liófilo, deve-se fomentar a regeneração 
natural, induzindo a produção de semen-
te com aclarações ligeiras do sub-bosque; 
mas se se constatar que a regeneração 
natural através de semente é particular-
mente difícil, fruto da concorrência de 
herbáceas e de silvas, pode ser necessário 
efetuar adensamento, recorrendo a plan-
tas cuja semente tenha origem no local 
ou suas imediações.

•	Corte selectivo de árvores envelhecidas, 
com podridões no lenho, secas e/ou em ris-
co de queda, para evitar constrangimentos 
e redução da capacidade de escoamento, 
que poderão aumentar a resistência hidráu-
lica do canal e expor os ecossistemas contí-
guos à força erosiva das águas. Estas inter-
venções podem também proporcionar, se 
bem que de forma doseada e considerando 
a orientação montante-jusante face à expo-
sição solar, mais produção primária, favore-
cer algumas comunidades dos animais, em 
especial os odonatos, e permitir a regenera-
ção natural dos amieiros. Em alguns casos 
poderá ser desejável manter algumas árvo-
res de maior porte, pois podem-se consti-
tuir como abrigos para algumas espécies de 
morcegos arborícolas.

•	Corte selectivo de árvores que apresentem 
sinais de doença sendo, no entanto, de ter 
em conta que estas intervenções deverão 
ser muito bem planeadas, executadas com 
tempo e de forma muito cuidadosa, pois 
existe a probabilidade real, caso as ferra-
mentas e as máquinas de corte a utilizar 
não sejam sempre alvo de desinfeção entre 
os cortes, do trabalho ser contraproducente 
e de estarmos a contribuir decisivamente 
para a propagação de agentes bióticos no-
civos, designadamente fungos e bactérias 
patogénicos, que podem beneficiar da con-
taminação do material para se expandirem 
ainda com mais facilidade.
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