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Introdução

O objectivo central do projecto visou conceber, 
implementar e avaliar metodologias de gestão 
activa de bosques ribeirinhos de amieiro 
[habitat prioritário *91E0 *Florestas aluviais 
de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)] – para 
incrementar populações de libélulas (das 
espécies Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii 
e Macromia splendens) e melhorar o estado de 
conservação das populações de mexilhões-
de-rio ameaçados [das espécies Margaritifera 
margaritifera e Unio tumidiformis (=Unio 
crassus)]. Em paralelo, utilizaram-se técnicas 
de reprodução em cativeiro para incrementar 
populações de mexilhões-de-rio (Margaritifera 
margaritifera e Unio tumidiformis) e reforçar as 
populações de peixes hospedeiros das duas 
espécies, repectivamente a Truta-de-rio (Salmo 
trutta) e o Escalo-do-Mira (Squalius torgalensis). 

Importa salientar que estas duas espécies 
de mexilhões-de-rio dependem de uma 
relação parasitária com um peixe hospedeiro 
já que as larvas (gloquídios), logo que são 
expelidas na água pela fêmeas fixam-se nas 
brânquias dos peixes, ocorrendo de seguida 
uma metamorfose mais rápida ou mais lenta, 
consoante as espécies. Os recém-formados 
juvenis abandonam o peixe hospedeiro 
deixando-se cair no fundo do curso de água, 
estando a sua sobrevivência dependente do 
local onde caem. A vida parasitária constitui, 
assim, uma fase do desenvolvimento larvar e 
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simultaneamente de disseminação da espécie, 
devido às deslocações do hospedeiro. 

Os bosques de amieiros (Alnus glutinosa) 
instalam-se, em geral, nas margens de cursos 
de água permanentes, de águas correntes mais 
ou menos rápidas ou, de forma localizada, em 
águas lentas, estando quase ausentes dos cursos 
de água temporários ou de acusado regime 
torrencial. Estas formações são compostas 
floristicamente, ao nível do estrato arbóreo 
por Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia, Salix 
atrocinerea; o estrato arbustivo é formado 
por arbustos espinhosos como Crataegus 
monogyna e arbustos não espinhosos como 
Salix salviifolia subsp. salviifolia, Frangula alnus 
e Sambucus nigra; lianas – Bryonia dioica subsp. 
cretica, Hedera helix s.l., Tamus communis e 
Vitis vinifera subsp. sylvestris; e por um estrato 

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 projecto desenvolveu-se em troços de 
dois cursos de água com características 
diferenciadas, localizados nos SIC “Rio Pai-
va” (PTCON0059) e “Costa Sudoeste” (PT-
CON0012), com diferentes abordagens em 
função das características dos locais inter-
vencionados: o rio Paiva é um curso de água 
com caudal permanente, com águas bem 
oxigenadas; enquanto que a ribeira do Tor-
gal apresenta padrões de caudal altamente 
variáveis, quer sazonalmente, quer ao longo 
dos anos, que lhe conferem um regime hi-
drológico temporário.
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herbáceo constituído por numerosos fetos 
(e.g. Asplenium onopteris, Athyrium filix-femina, 
Blechnum spicant, Dryopteris sp. pl., Osmunda 
regalis, Polystichum setiferum).

Em grande parte das situações, como a que se 
regista nos locais de intervenção do projec-
to – cursos de água que estão perto de alguns 
povoados, em solos de interesse agrícola - os 
amiais foram reduzidos, por acção do Homem, 
a uma estreita cortina com uma única fiada de 
árvores. Sem a reclamação pela agricultura de 
parte do habitat amial, numa condição natural, 
certamente ante-medieval, os amiais eram mais 
espessos e meandrizados, dispunham-se em 
mosaico com charcas temporárias e depósitos 
de sedimentos e estavam sujeitos a perturba-
ções (sobretudo enxurradas) de maior severida-
de. Os cursos de água, por seu turno, mudavam 
frequentemente de leito. 

Objectivos

Sendo esta constatação, só por si, uma justifi-
cação para investir na expansão da sua área de 
ocupação, o projecto visou favorecer a biodi-
versidade e a integridade ecológica das áreas a 
intervencionar, da seguinte forma:

•	Melhoria do grau de conservação do habi-
tat prioritário bosques ripícolas de amieiro; 

•	Abertura pontual de clareiras, criando um 
mosaico no interior do habitat prioritário 
bosques ripícolas de amieiro, alternando 

espaços densos e sombrios com outros su-
jeitos à luz solar, de forma a possibilitar a 
instalação de macrófitos; 

•	Reconexão de velhos leitos do curso de 
água existentes para que mais facilmente 
fiquem sujeitos a inundações periódicas, e 
criem empoçamentos mais ou menos pere-
nes, que se constituirão como áreas essen-
ciais para que os odonatos se instalem, se 
reproduzam e completem com êxito o seu 
ciclo biológico; 

•	Potenciação de uma maior heterogeneida-
de de formas e de condições hidráulicas, 
através da instalação criteriosa de peque-
nos obstáculos que, ao proporcionarem 
diferentes velocidades de corrente e tipos 
de movimento, provocam alterações de mi-
cro-topografia para criação de micro-habi-
tats para libélulas e mexilhões-de-rio e para 
melhorar as interacções entre estes últimos 
e seus peixes hospedeiros; 

•	Desenvolvimento de um programa de re-
produção em cativeiro de duas espécies de 
mexilhões-de-rio e dos respectivos hospe-
deiros, recorrendo a técnicas de reforço das 
populações já testadas com resultados pre-
visíveis. Para a dinamização do programa de 
reprodução em cativeiro, foram utilizados 
dois postos aquícolas do ICNF - Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas, 
um situado em Torno (Amarante) e outro 
situado em Campelo (Figueiró dos Vinhos);

•	Criação de parcerias com autarquias e com 
clubes de caça e pesca locais para criação 
de duas zonas de pesca concessionadas, de 
forma a garantir zonas de protecção para 
os mexilhões-de-rio e o estabelecimento 
de medidas de longo prazo para a manu-
tenção das populações de hospedeiros das 
suas larvas. 

Para caracterizar a situação de referência relativa 
às populações de libélulas e de peixes hospedei-
ros das náiades e para monitorizar os resultados 
das acções a implementar foram celebrados 
protocolos com duas instituições científicas com 
vasta experiência nestas áreas: o TAGIS – Centro 
de Conservação de Borboletas de Portugal e o 
Centro de Biociências do ISPA – Instituto Univer-
sitário.

O projecto foi dinamizado em três fases, uma 
preparatória de caracterização da situação de re-
ferência e de elaboração dos projectos técnicos, 
uma segunda fase de dinamização dos trabalhos 
no terreno e de reprodução em cativeiro e uma 
terceira fase de trabalho com as zonas de pesca 
concessionada e de avaliação dos resultados.

Resultados previstos

O projecto visava efectuar as seguintes in-
tervenções, 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 de 
amiais ribeirinhos, ou seja, 11 hectares 
no SIC “Rio Paiva” e 4 hectares no SIC 
“Costa Sudoeste”;

•	 aumento da área de ocupação do habi-
tat 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 exis-
tentes de mexilhão-de-rio-do-norte (M. 
margaritifera), adicionando 4.500 juve-
nis aos 500 indivíduos adultos que se 
estimam existir;

•	 Reforçar os núcleos populacionais de me-
xilhão-de-rio-do-sul (U. tumidiformis) 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 um folheto, uma brochura, três 
vídeos e um documentário, dois car-
tazes com ilustração científica sobre o 
ciclo de vida de náiades e dos peixes 
hospedeiros e sobre as libélulas, bem 
como elaborar uma exposição inter-
pretativa sobre os bosques ripícolas 
de amieiros, complementada com um 
guia de exploração pedagógica e um 
suplemento num jornal.
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Resultados obtidos

Tendo por base as expectativas atrás mencio-
nadas, podemos referir o conseguimento dos 
seguintes resultados:

•	 restauração de cerca de 15,1 hectares do 
habitat prioritário *91E0 *Florestas aluviais 
de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 
ou seja, 7 hectares no SIC “Rio Paiva” e 8,1 
hectares no SIC “Costa Sudoeste”;

•	 aumento da área de ocupação do habitat 
em aproximadamente 4,5 hectares.

Mais concretamente, 

•	 Limpeza dos leitos em 0,8 hectares, com o 
objectivo de retirar elementos que consti-
tuam obstáculos ao normal fluxo da água 
ou possam induzir perturbações nos pro-
cessos característicos das linhas de água;

•	 Limpeza e condução da vegetação ripícola 
natural de forma a garantir a sua vitalidade 
(remoção de árvores mortas, corte de árvo-
res velhas, limpeza de silvados e de exóticas 
invasoras), em 19,6 hectares (8,7 no rio Pai-
va, e 10,1 na ribeira do Torgal);

•	Plantação de 13.066 árvores e arbustos (Al-
nus glutinosa, Fraxinus angustifolia, Salix 
atrocinerea, Salix salviifolia subsp. salviifolia, 
Frangula alnus e Tamarix sp.);

•	Reconexão de 2,5 hectares de leitos antigos, 
de forma a aumentar a área de ocupação

•	 Estabilização das margens em 800 metros e 
criação de dois represamentos, na ribeira do 
Torgal, incrementando o habitat em 2 hec-
tares;

•	Reprodução de 161.178 juvenis de M. 
margaritifera, recorrendo à infestação de 281 
trutas, possibilitando três repovoamentos 
no rio Paiva totalizando 4.600 juvenis 
libertados;

•	Reprodução de 31.511 juvenis de U. tumidi-
formis, recorrendo à infestação de 80 borda-

los (Squalius alburnoides), permitindo a rea-
lização de três repovoamentos no rio Paiva 
totalizaram 25.400 juvenis libertados;

•	 Infestação in loco de 30 escalos-do-mira, na 
ribeira do Torgal;

•	Realização de dois repovoamentos com es-
calos-do-mira, perfazendo 986 peixes liber-
tados;

•	 Implementação de novo protocolo para re-
produção da truta-de-rio e captura de 41 re-
produtores na sub-bacia do rio Paiva;

•	Criação de um zona de pesca concessionada 
e alteração do regulamento de duas existen-
tes, com vista à melhoria da gestão das po-
pulações de Truta-de-rio;

•	 Instrução do processo para a criação de zona 
de protecção da truta-de-rio e do mexilhão-
de-rio-do-Norte no Rio Paiva;

•	Realização de duas acções de controle de 
espécies exóticas invasoras, designada-
mente o Lagostim-vermelho (Procambarus 
clarkii) e da Perca-sol (Lepomis gibbosus);

•	 Divulgação da exposição interpretativa do 
projecto a cerca de 10.850 cidadãos e dis-
tribuição de 3.300 guiões de exploração pe-
dagógica;

•	 Edição de um folheto e de uma brochura do 
projecto, bem como cinco suplementos no 
jornal Quercus Ambiente.
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Legenda das fotos

1. Escalo-do-mira
2. Mexilhão-de-rio-do-norte
3. Represamento na ribeira do Torgal
4. Reconexão de leito antigo
5. Remoção de material lenhoso
6. Instalação de deflectores
7. Criação de empoçamento
8. Empoçamento após reconexão de 

leito antigo
9. Remoção de material lenhoso do 

leito do rio
10. Plantação de amieiros
11. Painel informativo
12. Consolidação das margens na ribeira 

do Torgal
13. Sistema de retenção de juvenis de 

mexilhão-de-rio
14. Juvenil de mexilhão-de-rio-do-norte 

com 4 meses
15. Obras de adaptação dos tanques 

de reprodução de peixes no Posto 
Aquícola de Campelo

16. Propecção de mexilhões-de-rio
17. Captura de trutas para reprodução
18. Contagem de juvenis de mexilhão-

de-rio
19. Visita do Secretário de Estado do 

Ordenamento do Território e da 
Conservação da Natureza e da 
Presidente do ICNF - Instituto da 
Conservação da Natureza e das 
Florestas ao Posto Aquícola de 
Campelo

20. Marcação de mexilhões-de-rio na 
ribeira do Torgal

21. Repovoamento de mexilhão-de-rio-
do-norte

22. Acção de remoção de espécies 
exóticas invasoras na ribeira do 
Torgal

23. Monitorização das placas de 
crescimento de mexilhões-de-rio

24. Exposição interpretativa do projecto 
25. Placa de pesca sem morte
26. Fêmeas de mexilhão-de-rio-do-sul 

antes da infestação de Escalos-do-
Mira

27. Repovoamento de Escalo-do-Mira
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