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Resumo 
 
 

1. Dos 25 parâmetros químicos e físicos medidos nas águas da ribeira de Oeiras, 

só 3 diferiram entre montante e jusante: Sulfatos, cloretos e condutividade. No 

entanto, (1) para os cloretos, as diferenças não são ecologicamente relevantes; 

(2) para os sulfatos, os valores são muito consistentes com as exsurgências de 

águas sulfurosas na secção final da ribeira; (3) para a condutividade os valores 

são igualmente mais elevados nos locais mais afastados da mina (para jusante) 

2. Só o Cu na água é que foi mais elevado nas proximidades da mina, atingido o 

valor máximo de 0.036 mg/L em 19B. 

3. Nenhum parâmetro químico foi pior em 2018 do que em 2017; pelo contrário, a 

maioria foi melhor na altura das amostragens. 

4. Os locais imediatamente a jusante da mina (15 a 19) tinham cerca de 10% do 

número de invertebrados recolhidos nos locais de referência e cerca de 25% 

dos taxa. Não houve diferenças estatisticamente significativas entre montante e 

os locais a jusante, mas mais afastados da mina (20B – 22D). 

5. De acordo com os índices bióticos BMWP’ e o IPtIs (INAG), (1) os locais de 

referência estão em boa qualidade ambiental e sem poluição; (2) os mais 

próximos da mina (15 – 19) tinham uma qualidade má a medíocre e (3) os mais 

afastados (20B a 22D) tinham”aceitável a razoável”, mas significativamente pior 

do que os locais de referência. O índice biótico IBO foi menos discriminativo, 

mas mesmo assim classificou os locais imediatamente a jusante da mina como 

de qualidade inferior aos de referência. 

6. A análise multivariável foi consistente com os dados fornecidos pelos índices 

bióticos: Os locas situados a montante da mina, os situados imediatamente a 

jusante (15 – 19) e os situados mais afastados (20B – 22D) são 

estatisticamente (ANOSIM) diferentes em termos de composição faunística. 

7. A conclusão geral desta campanha de amostragem é que, embora a química 

das águas indique uma boa qualidade ao longo da ribeira de Oeiras, a 

informação biológica diz o contrário. Esta diferença entre indicadores aponta 

para condições adversas para os invertebrados aquáticos num passado 

recente, e que não deve ser alheia à falta de caudal ainda em março nos locais 

imediatamente a jusante da mina.  



  

iii 
 

Summary 
 

1. Among the 25 chemical and physical parameters measured in the Oeira river 

waters, only 3 differed between upstream and downstream sites: sulphate, 

chloride and conductivity. However, (1) for chloride, the differences are not 

ecologically relevant; (2) for sulphates, the values are very consistent with 

sulphur water insurgencies occurring downstream; (3) for the conductivity the 

values are also higher in the farthest places of the mine (downstream) 

2. Cu in the water was higher in the vicinity of the mine, reaching the maximum 

value of 0.036 mg / L in 19B. 

3. Water chemistry was better in 2018 than in 2017. 

4. The sites immediately downstream of the mine (15 to 19) had about 10% of 

the number of invertebrates collected at the reference sites and about 25% of 

the taxa. There were no statistically significant differences reference sites and 

the sites located further away from the mine (20B - 22D). 

5. According to the biotic indices BMWP' and IPtIs (INAG), (1) the reference 

sites had good environmental quality with no pollution; (2) those closest to the 

mine (15-19) had poor to mediocre water quality and (3) the most distant sites 

(20B to 22D) were classified as "acceptable to reasonable" but significantly 

worse than the reference sites. The IBO biotic index was less discriminative 

than BMWP' and IPtIs, but still classified the sites close to the mine as being 

of inferior quality to those of reference. 

6. The multivariate analysis was consistent with the data provided by the biotic 

indices: Sites located upstream of the mine, those located immediately 

downstream (15-19) and those situated further away (20B-22D) are 

statistically different (ANOSIM) in terms of faunal composition.  

7. The overall conclusion of this sampling campaign is that, although the 

chemistry of the waters indicates good quality along the Oeiras stream, 

biological information says the opposite. This difference between indicators 

points to adverse conditions for aquatic invertebrates in a recent past; 

something potentially related as well to the river bed dryness still in March. 



  

iv 
 

  



  

1 
 

 1. Introdução 
 
 

Os trabalhos de monitorização da qualidade biológica das águas da ribeira de Oeiras 

tiveram lugar na primeira semana de abril de 2018. Como indicadores de qualidade de 

ambiente foram utilizados os macroinvertebrados, amostrados de acordo com processos 

padronizados pelo INAG em 12 locais na ribeira de Oeiras, 4 a montante da mina e 8 a 

jusante da mesma. Os resultados de presença, abundância e distribuição dos 

invertebrados foram contrastados com os dados químicos e físicos da ribeira, recolhidos 

pela Somincor em datas coincidentes com as amostragens biológicas. 

Como é habitual, a metodologia vem descrita no final deste relatório. O texto da 

metodologia é comum a todos os relatórios anteriores. As alterações (se as houver) estão 

assinaladas na secção final. 

  2. Resultados 
 
 2.1. Qualidade química e física das águas 

 
 

Foram medidos 25 parâmetros na água (Tabela 1); entre estes, 3 foram 

significativamente mais elevados a jusante do que a montante da mina: Condutividade 

(~1,5 ×), sulfatos (~3 ×), e cloretos (~1,2 ×) (Figura 1). No entanto, embora as diferenças 

sejam estatisticamente significantes, não serão necessariamente ecologicamente 

relevantes dados os valores em causa. Por exemplo, para o caso dos cloretos, o aumento 

é de 39 para 48 mg/L. No caso dos sulfatos, os elevados valores observados nos últimos 

locais de amostragem, particularmente em Fonte Santa, não devem ser dissociados das 

exsurgências de águas sulfurosas. 

Em sentido oposto, embora não estatisticamente diferentes entre montante e 

jusante, os valores de Cu na água foram mais elevados nos locais 19, 19B e 20B quando 

comparados com os restantes (Figura 1; Tabela 1). A não diferença estatística ocorre por 



  

2 
 

causa da grande variabilidade nos locais a jusante da mina, com uma redução muito grande 

para os valores nos locais mais afastados (21 e 22). No entanto, estão em causa valores 

máximos de 0.036 mg/L de Cu. É de destacar que o N-total em 2017 variou entre 0.61 a 

1.3 mg/L para os locais 18 a 20B; tendo ficado este ano pelos <0.5 mg/L. 

Para comparar simultaneamente valores ambientais (1) entre anos e (2) montante 

vs. jusante, foi feita uma “Análise de Variância de duas vias” (2-ANOVA). De acordo com a 

2-ANOVA (Tabelas 2 e 3), houve diferenças entre anos em quase todos os parâmetros. 

Globalmente, os valores de pH e oxigénio foram mais elevados em 2018, do que em 2017 

enquanto que os valores de condutividade, sólidos suspenso, dureza, alcalinidade e 

bicarbonatos foram mais elevados em 2017 ao longo de toda a ribeira. Globalmente (2017 

+ 2018), houve diferenças entre montante para 3 parâmetros (condutividade, dureza e 

sulfatos) mas não houve nenhum parâmetro que tenha sido pior em 2018 (“interações” na 

Tabela 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Variação (em percentagem em relação aos valores médios de todos os locais) de vários parâmetros 
ambientais ao longo da Riviera de Oeiras em abril de 2018. 

Em termos de percentagem, houve um aumento de Cu na água nos locais 18 a 20B; os sulfatos 
foram mais elevados em 22B 
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   1C 2 3 5 15 16  18 19 19B 20B 21 22A Comp. 
pH  7.8 7.9 7.9 7.8 8.2 6.1  7.7 7.8 7.7 7.7 7.9 8.1 U;p=0.570 
Condutividade (µS/cm)  270 271 279 296 303 311  324 347 450 480 510 620 U;p=0.004 
Oxigenio %  94 102 101 98 108 101  82 101 97 95 102 105 t;p=0.977 
Oxigénio (mg/L)  8.5 9.2 9.1 8.6 9.8 9.2  7.4 9.1 8.8 8.8 9.1 9.5 t;p=0.776 
CBO5  (mg/L O2)  <3 <3 <3 <3 <3 <3  <3 <3 <3 <3 <3 <3 nt 
COQ (mg/L O2) <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 nt 
Dureza total (mg/L)  80 80 80 80 80 80  80 90 110 120 120 140 U;p=0.109 
Alcalinidade total  (mg/L CaCO3)  49 48 51 55 55 55  56 56 55 54 49 49 t;p=0.146 
Alcalinidade composta (mg/L CaCO3)  <5 <5 <5 <5 <5 <5  <5 <5 <5 <5 <5 <5 nt 
Carbonatos (mg/L CaCO3)  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 nt 
Bicarbonatos (mg/L CaCO3)  48.7 48.3 51 54.7 55.4 55.2  55.6 55.8 55.1 54.1 49.2 48.8 t;p=0.127 
Hidróxidos (mg/L CaCO3)  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  nt 
N total  (mg/L)  0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43  0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 nt 
N Kjeldahl (mg/L)  <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4  <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 nt 
Nitritos (mg/L)  <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  nt 
Nitratos (mg/L) <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 nt 
N‐NH4 (mg/L)  <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2  <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2  nt 
fosfatos (mg/L)  <0.063 <0.063 <0.063 <0.063 <0.063 <0.063  <0.063 <0.063 <0.063 <0.063 <0.063 <0.063 nt 
Fosforo (mg/L)  <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5  <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 nt 
Sulfatos (mg/L)  24 24 25 26 27 27  35 43 81 95 110 160 U;p=0.004 
Cloretos (mg/L Cl)  38 38 38 41 43 43  44 45 50 52 52 58 U;p=0.004 
Sólidos Suspensos (mg/L)  <2 <2 <2 2.8 2.7 <2  <2 <2 2.9 2.2 2.7 3.1 U;p=0.570 
Cu  (mg/L) <0.005 <0.005 0.0056 0.05 0.0076 0.009 0.02 0.03 0.036 0.032 0.019 0.012 t;p=0.576 
Mg  (mg/L)  12 12 12 13 12 12  12 12 13 14 13 15 nt 

Tabela 1. Parâmetros físico-químicos das águas da ribeira de Oeiras em abril de 2018. Comp. = comparação entre locais a montante (1C – 5) a e jusante da 
mina (15 – 22A). As comparações estatísticas foram feitas por teste t (t) ou Mann-Whitney (U) (de acordo com a distribuição estatística dos dados, “normal” ou 
“não normal”); p = valor probabilístico; nt = não testado por falta de variabilidade entre locais. A vermelho, os parâmetros ambientais estatisticamente diferentes 
entre montante e jusante. A azul, parâmetros que em 2017 (mas não em 2018) eram diferentes entre montante e jusante. Destaque a cinzento: N total: em 2017 
nestes locais obtiveram-se valores de 0.61 a 1.3. 
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Tabela 2. Análise de Variância de 2 vias para comparação de valores de parâmetros ambientais entre anos (2017 
vs. 2018) e locais (montante vs. Jusante). Estão indicados o parâmetro estatístico F e o valor probabilístico P. 
Graus  de  liberdade  =  19,1.  Todos  os  dados,  exceto  o  oxigénio  foram  transformados  (rank).  A  vermelho  as 
diferenças significativas.  
 
Parâmetro  F(locais)  P(locais  F(ano)  P(ano)  F(interação)  P(interação)
pH  2.08  0.17 6.74 0.02 0.03  0.86
Condutividade  30.24   <0.001 32.99 <0.001 0.00  0.98
Oxigénio  0.21  0.65 29.58 <0.001 0.59  0.40
Dureza  11.74  <0.001 24.40 <0.001 1.14  0.30
Alcalinidade  1.92  0.18 63.40 <0.001 0.74  0.40
Bicarbonatos  3.53  0.08 69.62 <0.001 0.94  0.35
Sulfatos  44.82  <0.001 0.80 0.38 3.60  0.07
Sólidos suspensos  0.21  0.65 6.79 0.017 0.51  0.49
Cu  2.49  0.13 2.80 0.11 2.49  0.13

 
 
 
 
 
 

 

 

Houve diferenças em alguns parâmetros ente anos. Houve diferenças entre montante jusante para 3 
parâmetros nos dois anos, mas não houve nenhum parâmetro em particular que se tivesse deteriorado mais 

em 2018 em relação a 2017 (tendo em consideração os valores a montante – “interação”) 

Interpretação da tabela 3: 
 
Comparação Montante vs. Jusante: 
 
A Vermelho: A diferença nos valores médios entre os dois tipos de LOCAIS (montante 
vs. Jusante) é maior do que seria esperado pelo acaso, depois de corrigir para as 
diferenças entre ANOS. Existe uma diferença estatisticamente significativa entre LOCAIS 
(P <0.001).  
 
A Preto: A diferença nos valores médios entre os dois tipos de LOCAIS (montante vs. 
Jusante) é não é maior do que seria esperado pelo acaso, depois de corrigir para as 
diferenças entre ANOS. Não existe uma diferença estatisticamente significativa entre 
LOCAIS (P >0.05).  
 
Comparação entre 2017 e 2018: 
 
A Vermelho: A diferença nos valores médios entre os dois ANOS é maior do que seria 
esperado pelo acaso após correção para diferenças entre LOCAIS. Existe uma diferença 
estatisticamente significativa entre ANOS (P <0.001, num caso P = 0.02).  
 
A Preto: A diferença nos valores médios entre os dois ANOS não é maior do que seria 
esperado pelo acaso após correção para diferenças entre LOCAIS. Não existe uma 
diferença estatisticamente significativa entre ANOS (P > 0.05).  
 
A diferença entre LOCAIS não variou entre ANOS. Não há uma interação 
estatisticamente significativa entre LOCAIS e ANOS. (P = 0.977)	



  

5 
 

 
 
  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   1C 2 3 5 18 19  19B 20B 21 22A 22D
Temperatura (ºC) ‐ Temp  16.9 20.5 18.4 18.4 20.3 20.3  20.3 18.4 18.4 20.7 20.7
pH  7.4 7.6 7.8 7.8 7.4 7.6  7.7 7.2 7.7 7.2 7.8
Condutividade (µS/cm) ‐ Cond  410 450 450 440 560 660  652 990 560 590 890
Oxigénio %‐ O2%  78 84 85 80 69 89  94 60 86 57 86
Oxigénio (mg/L) – O2mg  6.8 7.4 7.5 6.8 8 7.6  5.9 5.3 7.5 5 7.4
CBO5  (mg O2/L) ‐ CBO  <3 <3 <3 <3 <3 3  <3 3 3 <3 <3
Dureza total (mg/L) ‐ Dur  113 106 133 126 124 162  140 320 134 150 170
Alcalinidade total  (CaCO3) ‐ AlcT  90 80 110 110 90 120  90 110 80 110 110
Alcalinidade composta (CaCO3) ‐ AlcC  <5 <5 <5 <5 <5 <5  <5 5 <5 <5 <5
Carbonatos (CaCO3)  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0
Bicarbonatos (CaCO3) ‐ BiCarbo  93 81.2 105.6 107.6 93.3 121.3  90.8 106.6 79.2 107.6 110.6
N total (mg/L) ‐ NT  0.42 0.43 0.43 0.54 0.61 0.64  0.7 1.3 0.63 0.44 0.44
N Kjeldahl (mg/L) ‐  Nk  0.4 <0.4 <0.4 5 0.7 0.6  0.6 1.3 0.6 0.4 <.4
Nitritos (mg/L) – NO3  <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010  <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
Nitratos (mg/L)  <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.12  0.11 0.16 <0.1 0.1 0.15
NH4 (mg/L)  <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20  <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Fosfatos (mg/L)  <0.063 <0.063 <0.063 <0.063 <0.063 <0.063  <0.063 <0.063 <0.063 <0.063 <0.063
Fósforo total (mg/L) ‐ PT  <0.050 <0.050 <0.050 0.31 1.7 0.14  0.13 0.053 0.13 0.08 <0.050
Sulfatos (mg/L) – SO4  22 21 32 20 110 110  72 240 240 74 110
Sólidos Suspensos (mg/L) ‐ SoSu  2 5 5 5.6 7.9 <.0.2  7.3 6.5 11 2.2 <2
Cu total (mg/L)  <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02  <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Tabela 3. Parâmetros físico-químicos das águas da ribeira de Oeiras em maio de 2017.  
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 2.2. Macroinvertebrados.  
 

2.2.1.	Identidade	dos	invertebrados	
 

Em Abril de 2018 foram capturados ~3000 exemplares de macroinvertebrados, 

distribuídos por 46 grupos taxonómicos (63 em 2017 e 49 em 2016; Ver apêndice). O grupo 

taxonómico mais abundante foram os plecópteros Nemoura sp. (~30%), praticamente 

inexistentes em 2017. Os Nemoura alimentam-se de material orgânico em decomposição 

(consumos de folhas, macrófitas e partículas finas) e estão associados a águas não 

poluídas. Encontram-se principalmente no meio de vegetação submersa, desde que não 

haja falte de oxigénio e em zonas com uma corrente moderada (Tachet e tal. 19871). Cerca 

de 83% dos exemplares de Nemoura sp. encontravam-se nos locais de referência 2, 3 e 5.   

Os dípteros da Família Simulidae foram muito abundantes (~24%), como em 

ocasiões anteriores, embora em 2017 correspondessem só a ~3% do total de 

invertebrados. Os Simulidae são indicadores de águas correntes com uma grande 

quantidade de material orgânico em transporte, provavelmente algas unicelulares 

produzidas nos pegos e/ou fragmentos material vegetal (macrófitas) em decomposição. 

Seguiram-se em abundância os Orthocladiinae (10%, diptera), Isoperla sp (8%, 

Plecoptera), Capnia (7%, plecoptera), Oulimnius sp. (5%, Coleoptera) e Caenis (4%, 

Ephemeroptera). Os Isoperla e os Capnia são frequentemente associados a aguas de boas 

qualidade. 

Os locais com maior produtividade (em termos de número de invertebrados foram, 

por ordem decrescente, 3, 2, 5 e 22D (> 280 exemplares por local) enquanto que os menos 

produtivos correspondem aos do setor compreendido entre o local 15 e o local 19 (Figura 

2). Em termos de diversidade (medida pelo número de taxa diferentes) os mais diversos 

foram todos os de referência e o 22D (>17 taxa por local), enquanto que os menos diversos 

foram os compreendidos entre os locais 15 e 19 (< 8 taxa por local; mas só 4 exemplares 

no local 15C; Figura 3). 

                                                            
1 Introduction à L'étude des macroinvertébrés des eaux douces (Systématique élémentaire et aperçu écologique) 
Lyon, Université Lyon. France 
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Abundância de Invertebrados 
 
 
 

Rank Anova 
Grupo  N  Mediana  25%  75% 

R  4  908.5  472.5  1338 
JP  4  104.0  52.5  118.5 
JA  4  445.5  364  540.5 
    Comparações
 Comp.  q  P<0.05   
 R vs JP  3.883  sim   
 R vs JA  1.109  não   
 JA vs JP  2.774  não   

 

 

 

 

   
 
Figura 2. Número total de macroinvertebrados recolhidos em 13 locais na ribeira de Oeiras em abril 
de 2018 (colunas) e nos últimos 6 anos (2017 em azul). A seta denota o local onde, nos períodos de 
descarga, a água da mina é lançada (o local 19B não foi amostrado; o local 14 não foi tratado por se 
encontrar a montante do ponto de descarga, mas potencialmente já afetado pelas atividades da 
mina).  
 
Em cima, comparações (ANOVA) entre os locais de referência (R), os localizados a jusante da 
mina, mais próximos da mesma (JP, locais 15 a 19) e os localizados a jusante da mina, mas mais 
afastados (JA, locais 19 a 22D). Quando a distribuição dos valores não estava de acordo com o 
modelo normal, utilizou-se uma RANK- ANOVA). A vermelho, as diferenças significativas: Os locais 
a montante da mina tinham mais invertebrados do que os imediatamente a jusante da mesma 
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Número de taxa de Invertebrados 
 
 

ANOVA 
Grupos  N   Media  DP  EP 
R  4  21  2.582  1.291 
JP  4  5 2.16 1.08
JA  4  23.5  2.887  1.443 

     
Variação   MS     F     P  
Entre grupos  403  61.48  <0.001 
Resíduos  6.556      

       
Comp.  Dif Med  P  P crit. Signif? 
JA vs. JP  19  3E‐06  0.017  sim 
R vs. JP  16  9.9E‐06 0.025  sim 
JA vs. R  3  0.201 0.05 não

 
 

   
 
Figura 3. Número total de grupos taxonómicos recolhidos em 13 locais na ribeira de Oeiras em abril 
de 2018 (colunas) e nos últimos 6 anos (2017 em azul). A seta denota o local onde, nos períodos de 
descarga, a água da mina é lançada (o local 19B não foi amostrado; o local 14 não foi tratado por se 
encontrar a montante do ponto de descarga, mas potencialmente já afetado pelas atividades da 
mina).  
 
Em cima, comparações (ANOVA) entre os locais de referência (R), os localizados a jusante da 
mina, mais próximos da mesma (JP, locais 15 a 19) e os localizados a jusante da mina, mas mais 
afastados (JA, locais 19 a 22D). A vermelho, as diferenças significativas: Os locais a imediatamente 
a jusante da mina tinham menos taxa do que todos os outros. Os locais mais afastados não 
diferiram dos de referência. 
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	2.2.2.	Índices	bióticos	
 

 Dois dos 3 índices bióticos aplicados são muito consistentes na avaliação da 

qualidade de ribeira de Oeiras. Tanto o BMWP’ como o IPTls classificam os locais de 

referência como de boa qualidade (Figuras 4 e 5). Os dois índices indicam que os locais 

situados a jusante da mina, mas mais afastados (20B – 22D) tem uma qualidade 

significativamente mais baixa do que os de referência (aceitável a razoável). 

Consistentemente, os dois índices classificam os locais a jusante da mina, mas mais 

próximos da mesma (15 a 19) com qualidade má a medíocre. 

O IBO foi menos discriminativo e, de um modo geral, classificou os locais a montante 

e os a jusante afastados com qualidade razoável. Os Locais 15 a 19 foral globalmente 

classificados como qualidade duvidosa pelo IBO (Figura 6). 

Cabe aqui destacar o local 14 que se encontra a montante do ponto de descarga, 

mas com águas a passar nas proximidades do complexo mineiro. Este local pode ser 

afetado por degradação física do leito, escoamento de substratos finos por falta de 

vegetação marginal e por escorrência de águas com contaminantes. O local 14 tem poucos 

invertebrados e poucos taxa, o que o coloca junto com os locais a jusante da mina. No 

entanto, de acordo com os 3 índices bióticos, este local é mais parecido com os que estão 

muito mais a jusante (20B – 22D) do que os imediatamente a jusante da mina (15 – 19). 

Parece claro que este local está a ser afetado pelas atividades mineiras, mas não tanto 

como os locais 15 – 19.   
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Índice biótico BMWP’ 
 
 

ANOVA 
 
 

  

 

 

 

 

 
 
Figura 4. Valores do índice BMWP’ (Biological Monitoring, modificado para a Península Ibérica) em 
13 locais na ribeira de Oeiras em abril de 2018 (colunas) e nos últimos 6 anos (2017 em azul). A 
seta denota o local onde, nos períodos de descarga, a água da mina é lançada (o local 19B não foi 
amostrado; o local 14 não foi tratado por se encontrar a montante do ponto de descarga, mas 
potencialmente já afetado pelas atividades da mina). As cores nas colunas indicam qualidade 
biológica. Vermelho = má; verde = aceitável; azul = boa.  
 
Em cima, comparações (ANOVA) entre os locais de referência (R), os localizados a jusante da 
mina, mais próximos da mesma (JP, locais 15 a 19) e os localizados a jusante da mina, mas mais 
afastados (JA, locais 19 a 22D). A vermelho, as diferenças significativas: Os locais são todos 
diferentes entre si. Os de melhor qualidade são os de referência, seguidos dos localizados a jusante 
da mina, mas mais afastados e finalmente o localizados a jusante mais próximos da mina. 
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Grupos  N    Media    EP 
R  4 98.25 5.573 
JP  4    24.25    5.573 
JA  4    68.5    4.173 
    

Variação  GL  SS  MS  F  P 
Entre grupos  2 11092.2 5546.08 52.29 <0.001 
Residuos  9  954.5  106.056    

       
Holm‐Sidak       

Comparações  Dif Med  t  P  P crit. Signif? 
R vs. JP  74 10.162 3.1E‐06 0.017 sim 
JA vs. JP  44  6.077  0.00018 0.025 sim 
R vs. JA  30  4.085  0.00274 0.05  sim 

De acordo com o índice biótico BMWP’, os locais 15 a 19 apresentam 

problemas de qualidade ambiental 



  

 11

Índice biótico IPtIs (INAG) 
 

ANOVA 

grupo  N    Media    EP 
R  4    0.828    0.041 
JP  4    0.324    0.064 
JA  4    0.608    0.026 
    

Variação  GL  SS  MS  F  P 
Entre grupos  2 0.51 0.255 29.92 <0.001 
Residuos  9  0.0767 0.00852    

       
Holm‐Sidak   

Comp.  Dif Med  t  P  P crit. Signif? 
R vs. JP  1 7.715 3E‐05 0.017 sim 
JA vs. JP  0  4.348  0.00186 0.025 sim 
R vs. JA  0  3.367  0.0083  0.05  sim 

      
 
 
 
 

   
Figura 5. Valores do biótico IPtIs (INAG) em 13 locais na ribeira de Oeiras em abril de 2018 
(colunas) e nos últimos 6 anos (2017 em azul). A seta denota o local onde, nos períodos de 
descarga, a água da mina é lançada (o local 19B não foi amostrado; o local 14 não foi tratado por se 
encontrar a montante do ponto de descarga, mas potencialmente já afetado pelas atividades da 
mina). As cores nas colunas indicam qualidade biológica. Vermelho = má; laranja = medíocre; 
amarelo = razoável; verde = boa.   
 
Em cima, comparações (ANOVA) entre os locais de referência (R), os localizados a jusante da 
mina, mais próximos da mesma (JP, locais 15 a 19) e os localizados a jusante da mina, mas mais 
afastados (JA, locais 19 a 22D). A vermelho, as diferenças significativas: Os locais são todos 
diferentes entre si. Os de melhor qualidade são os de referência, seguidos dos localizados a jusante 
da mina mas mais afastados. Finalmente o localizados a jusante mais próximos da mina. 
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De acordo com o índice IPTIs, a qualidade das águas na ribeira 

de Oeiras é boa a montante da mina, razoável nas zonas mais 

baixas da ribeira e medíocre a entre os locais 15 e 19  
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Índice biótico IBO 
 
 
 
 
 

Rank ANOVA 
Grupos  N  Mediana  25%  75% 

R  4  4 4 4.5
JP  4  3  2  3.5 
JA  4  4  4  4 

 
H = 6.690 com 2 graus de liberdade.  P(est.)= 0.035 P(exact)= 0.094 

 

 

 
 
 
Figura 6. Valores do índice IBO em 13 locais na ribeira de Oeiras em abril de 2018 (colunas) e nos 
últimos 6 anos (2017 em azul). A seta denota o local onde, nos períodos de descarga, a água da 
mina é lançada (o local 19B não foi amostrado; o local 14 não foi tratado por se encontrar a 
montante do ponto de descarga, mas potencialmente já afetado pelas atividades da mina). As cores 
nas colunas indicam qualidade biológica. Azul, qualidade máxima; verde = aceitável; amarelo = 
duvidosa; vermelho = muito crítica.  
 
Em cima, comparações (ANOVA) entre os locais de referência (R), os localizados a jusante da 
mina, mais próximos da mesma (JP, locais 15 a 198) e os localizados a jusante da mina, mas mais 
afastados (JA, locais 19 a 22D). Quando a distribuição dos valores não estava de acordo com o 
modelo normal, utilizou-se uma RANK- ANOVA). A vermelho, as diferenças significativas: As 
diferenças entre grupos de locais não são significativas 
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De acordo com o índice biótico IBO, o local 15 apresenta problemas de 

qualidade de ambiente 



  

 13

 

2.2.3.	Análise	multivariável	
 

As análises multivariáveis não assumem qualquer sensibilidade dos taxa; o que elas 

fazem é quantificar alterações na estrutura da comunidade, ou seja: alterações no tipo de 

animais. Tradicionalmente temos realizado relações de similaridade que são expressas por 

uma ordenação MDS e “cluster”. Nestas notações, os locais com fauna semelhante 

aprecem especialmente próximos; pelo contrário, locais com fauna pouco comum, 

aparecem afastados. Quanto mais diferente a fauna, mais afastados ficas representados 

os locais. 

Tal como em 2017 e consistentemente com os índices bióticos, a análise de 

agrupamento “Cluster” sugere 3 grupos de locais (Figura 7): Montante (ou referência), 

Jusante-afastado e Jusante-próximo. A ordenação MDS confirma esta disposição (Figura 

8). A análise de similaridade entre agrupamentos, ANOSIM (ver metodologia geral) indica 

que a estrutura da comunidade de macroinvertebrados difere estatisticamente entre os 3 

conjuntos de locais (Figura 8). 

Alguns dos taxa responsáveis pela diferença entre os locais de referência e os 

restantes são os plecoptera, o coleóptero Oulimnius  e a lapa do rio  Ancylus fluviatilis 

(Figuras 9 e 10). 

 Tal como no caso dos índices bióticos, o local 14 (não sujeito à análise ANOSIM) 

mostra-se como próximo dos locais mais a jusante da mina, mostrando uma fauna diferente 

da dos locais de referência, sugerindo uma deterioração na qualidade ecológica das águas.  
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Figura 7. Análise aglomerativa (cluster analysis) dos valores de similaridade entre locais ao longo da 
ribeira de Oeiras. Para efeitos comparativos indica-se no canto superior esquerdo o resultado de 
2017.  R = referência; JA = jusante, afastados; JP = jusante, próximos; J/M = intermédio entre jusante 
e montante. 
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ANOSIM 

Global Test 

Sample statistic (Global R): 0.569 

Significance level of sample statistic: 0.1% 

Number of permutations: 999 (Random sample from 5775) 

Number of permuted statistics greater than or equal to Global R: 0 

 

Pairwise Tests 

         R Significance     Possible       Actual Number >= 

Groups Statistic      Level % Permutations Permutations  Observed 

R, JA     0.656          2.9           35           35         1 

M, JP     0.625          2.9           35           35         1 

JA, JP     0.563          2.9           35           35         1 

 

 

Figura 8. Representação bi-dimensional da distribuição dos locais ao longo da ribeira de Oeiras, de 
acordo com a similaridade fauníatica entre locais (MDS). Para efeitos comparativos indica-se no 
canto superior esquerdo o resultado de 2017.  R = referência; JA = jusante, afastados; JP = jusante, 
próximos; J/M = intermédio entre jusante e montante.  

Na parte inferior, resultados do teste ANOSIM. A vermelho, as diferenças estatisticamente 
significativas: Os 3 conjuntos de locais são estatisticamente diferentes (P = 0.029)  
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Figura 9. Abundância de dois indicadores de qualidade de ambiente, os plecópteros Capnia e Nemoura 
sobrepostos à ordenação MDS. Estes invertebrados foram, em geral, mais abundantes nos locais de 
referência do que nos imediatamente localizados a jusante da mina. 
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Figura 10. Abundância de dois taxa que ocorreram essencialmente nos locais de referência ou a jusante, 
afastados da mina, o coleóptero Oulimnius e o gastrópode Ancylus. Sobreposição dos dados de abuência 
sobre a ordenação MDS. 
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3. Conclusões 
 

A conclusão geral desta campanha de amostragem é que, embora a química das águas 

indique uma boa qualidade ao longo da ribeira de Oeiras, a informação biológica diz o 

contrário. Esta diferença entre indicadores aponta para condições adversas para os 

invertebrados aquáticos num passado recente, e que não deve ser alheia à falta de caudal 

ainda em março nos locais imediatamente a jusante da mina. 

 

Ao longo dos anos, a qualidade química das águas tem vindo a melhorar na ribeira de 

Oeiras, no entanto o setor compreendido entre a mina e o local 19 continua com problemas, 

que se manifestam numa ausência de taxa mais intolerantes à contaminação 

 

Os locais mais a jusante da mina nesta campanha eram diferentes dos locais de referência, 

o que faz supor que as condições menos favoráveis no período que antecedeu às 

amostragens biológicas afetou ou locais mais afastados.  
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Apêndice A. Macroinvertebrados recolhidos em 13 locais da ribeira de Oeiras em abril de 2018. 
 
Grupos taxonómicos  Locais                
Classe/Ordem  Família  Sub‐família/Género/Espécie  1C  2  3  5  14  15  16  18  19  20  21  22  22D
Oligochaeta     (exemplar pequeno ou estragado)  3                                     
   Lumbricidae       4    1            2       
   Lumbriculidae     7      1                1   
   Tubificidae   Branchiura sowebyi      1  1              2     
   Naididae     2  20  4                     
Hirudinea  Glossiphoniidae  Glossiphonia                                   1    
Gastropoda  Physidae  Physa acuta        1                   
   Ancylidae  Ancylus fluviatilis  6  11  3  3  3          5  1  5   
Arachnida  Hydrachnidae     4                                     
Crustacea  Atyidae  Atyaephyra desmarestii  1                      3  1 
    Procambarus clarkii    1                       
Ephemeroptera  Baetidae  (exemplar pequeno ou estragado)  5     5  2                       5  10 
      Cloeon                                   8  3 
      Centroptilum           1                            
      Procloen bifidum                             3  3  1  3 
      Baetis           8                            
   Caenidae  Caenis luctuosa           1                            
      Caenis   10  4  6                    2  3  22  66 
   Leptophlebiidae  (exemplar pequeno ou estragado     2  1                               
      Paraleptophlebia  1                                     
   Ephemerellidae  Ephemerella  4  26  1  1  1                         
   Heptageniidae  (exemplar pequeno ou estragado)     8                                  
      Ecdyonurus        2     5                         
Plecoptera  Perlodidae  (exemplar pequeno ou estragado)        6                   
    Isoperla  6  55  79    8    7  5  11  9  11  20  25 
  Leuctridae          1                   
  Nemouridae  Nemoura sp.  10  201 395  110 17    3  11    80  11  5  9 
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Classe/Ordem  Família  Sub‐família/Género/Espécie  1C  2  3  5  14  15  16  18  19  20  21  22  22D
  Taenerygidae  Rhabdidiopteryx      5    4                1 
  Chloroperlidae      8                       
Odonata  Anisoptera  (exemplar pequeno ou estragado)           1                            
   Zygoptera  (exemplar pequeno ou estragado)  1                                     
   Corduliidae  Epitheca bimaculata  2                                     
   Coenagrionidae  Coenagrion                                   3  1 
      Erythromma                                   1  1 
Heteroptera  Corixidae  (exemplar pequeno ou estragado)      1                     
    Micronecta  3      1            1      1 
    Micronectinae                      18     
  Notonectidae    1                         
Coleoptera  Hydrophilidae  Berosus                 1                      
   Dytiscidae  (exemplar pequeno ou estragado)                       5                
      Laccophilus  1     4  3  1        3                
      Agabus                             1          
      yola bicarinata  4                                     
      Metaporus                    11                   
   Dryoptidae  Dryops                          1     1       
   Scirtidae  Cyphon        1                               
   Elmidae  Oulimnius  10  30  33  42  1        17     1     2  13 
Trichoptera  Hydroptilidae  (exemplar pequeno ou estragado)    1                       
Diptera  Ceratopogonidae     1  2     3        2     1  1  3     8 
   Limoniidae     2  1     1  1                         
      Limoniini     1                                4 
   Simuliidae     36  57  146  122 17  3  27  8  27  71  51  96  47 
   Rhagionidae     2  2     2                            
   Chironomidae  Orthocladiinae     34  16  9  39     6  3  2  16  42  53  56 
      Tanytarsini                                3     4 
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Apêndice B. Métricas para 13 locais da ribeira de Oeiras em abril de 2018. 
 
 
   Locais de amostragem    
   
Métricas  1C  2 3 5 14 15 16  18 19 20 21 22 22D 
Nº Total de Taxa  21 18 17 18 12 2 6  6 5 13 12 13 14
Nº Total de Indivíduos  131 575 753 321 98 4 56  52 42 196 151 231 288
BMWP  96 99 112 80 80 10 29  34 22 67 62 66 71
Nº Taxa BMWP  15 14 17 14 11 2 5  6 4 12 11 12 11
ASPT  6.4 7.07 6.59 5.71 7.27 5 5.8  5.67 5.5 5.58 5.64 5.5 6.45
IBMWP  106 105 100 82 79 8 31  32 26 64 61 69 80
Nº Taxa IBMWP  20 17 17 17 12 2 6  6 5 13 12 13 14
IASPT  5.3 6.18 5.88 4.82 6.58 4 5.17  5.33 5.2 4.92 5.08 5.31 5.71
Diversidade de Shannon‐
Wienner  2.56 2.06 1.53 1.62 1.8 0.56 1.45  1.66 0.96 1.52 1.78 1.77 2.09

Evenness (Equitabilidade)  0.84 0.71 0.54 0.56 0.73 0.81 0.81  0.93 0.6 0.59 0.72 0.69 0.79
EPT Taxa  7 9 9 6 6 0 2  2 1 5 5 5 6
Número de Indivíduos ‐ EPT  45 412 544 130 36 0 10  16 11 98 30 66 152
% de Indivíduos ‐ EPT  34.35 71.65 72.24 40.5 36.73 0 17.86  30.77 26.19 50 19.87 28.57 52.78
1‐GOLD  0.55 0.77 0.77 0.55 0.39 0.25 0.38  0.79 0.29 0.52 0.32 0.33 0.59
sel ETD  0 8 2 0 5 0 0  0 0 0 0 0 0
sel EPTCD  25 267 430 154 19 0 3  28 1 81 12 7 22
sel EPTD  11 211 398 110 22 0 3  11 0 80 11 5 9
IPtIS  0.774 0.906 0.889 0.742 0.688 0.153 0.374  0.454 0.316 0.631 0.56 0.572 0.669
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4. Metodologias Gerais  
 

 
 
 4.1. Parâmetros ambientais 

 
Os parâmetros condutividade, temperatura, oxigénio e condutividade são 
medidos no campo com os medidores específicos das equipas de 
amostragens. Os restantes parâmetros são fornecidos pela Somincor a partir 
de amostragens de águas feitas em simultâneo com as amostragens 
biológicas. 
 4.2. Macroinvertebrados 

 

4.2.1.	Amostragens	
 

O plano de biomonitorização da ribeira de Oeiras consiste na avaliação da 
qualidade biológica das águas com base nas comunidades de 
macroinvertebrados aquáticos.  

 
A vantagem do uso de invertebrados aquáticos nos programas de 

biomonitorização foi já indicada em relatórios anteriores: devido ao seu ciclo de 
vida relativamente longo e necessidades específicas de determinadas 
condições, a presença ou ausência de determinados taxa, assim como 
alterações na estrutura das comunidades são um indicador das condições 
ambientais prevalecentes. Pretende-se assim, com base em métodos biológicos, 
determinar se o lançamento do efluente da ETAM na ribeira de Oeiras causa 
algum impacte considerável nas condições ambientais e qual a sua intensidade 
e extensão. 

 
No sentido de avaliar o impacte provocado pela emissão do efluente da 

ETAM foram definidos vários locais de amostragem ao longo das ribeiras de 
Oeiras. Como locais de referência foram estabelecidos quatro locais situados a 
montante do ponto de descarga do efluente: 1C (Monte da Ossada), 2 (Monte de 
Bentes), 3 (Ponte da Camacha) e 5 (Horta da Reveza). A jusante do ponto de 
descarga do efluente foram estabelecidos dez locais de amostragem: 16 (saída 
do efluente), 16 (Vertedor da ribeira), 18 (Malhão Largo), 19 (Monte do Pereiro), 
19B (Monte Queimado), 20B (Monte da Caiada), 21 (Monte Velho), 22 (Ponte de 
Penilhos) e 22D (Fonte Santa). 

 
A ribeira de Oeiras apresenta uma grande heterogeneidade de habitats: 

zonas de corrente, pegos profundos, substratos arenosos e pedregosos, com e 

O texto desta secção é comum a todos os relatórios 
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sem vegetação emergente. Esta heterogeneidade dificulta uma amostragem 
quantitativa. Por esse motivo, optou-se por utilizar um método semi-quantitativo 
que consiste na utilização de uma rede de mão (abertura padrão de 30x30cm, 
0.5mm de malha) pelo processo de "kick-and-sweep sampling". Esta 
metodologia consiste na remoção do substrato com o pé e imediata passagem 
da rede e/ou arrastamento pela vegetação numa extensão de ca. 1m. Em cada 
local de amostragem são feitas 6 recolhas distribuídas proporcionalmente pelos 
principais macrohabitats (substrato pedregoso e/ou arenoso, vegetação 
submersa, zonas de água corrente, zonas de remanso) com o objetivo de 
maximizar a informação biológica. Estas sub-unidades de amostragem 
constituem uma amostra cumulativa e são colocadas em sacos de plástico 
etiquetados, transportadas numa mala térmica com gelo para o laboratório onde 
se procede à triagem imediata dos organismos e à sua conservação em álcool a 
70% para posterior identificação. 

 
Como indicadores de qualidade das águas são utilizados vários parâmetros 

biológicos, como o número total de organismos por local, número de taxa (como 
medida de diversidade), índices bióticos, (IBO e IPtIs, BMWP’) e métodos de 
análise multivariavel. 

 

4.2.2.	Índices	Bióticos	
 

Estes índices são expressões numéricas baseadas na resposta 
ecofisiológica da comunidade a determinadas condições ambientais. No seu 
cálculo é considerada a presença/ausência de organismos-chave indicadores de 
diferentes graus de tolerância/intolerância a determinadas condições físico-
químicas. Também pode ser tida em conta a abundância de indivíduos de alguns 
grupos taxonómicos considerados importantes indicadores. Em alguns casos, a 
diversidade da comunidade é também tida em consideração. 

 
4.2.2.1. BMWP (modificado) 

 
 O BMWP – Biological Monitoring Working Programme - foi desenvolvido 

na década dos 70 para a avaliação da qualidade das águas nas Ilhas Britânicas. 
È baseado em dados de mais de uma centena de rios e milhares de amostras. 
O índice é usado por toda a Europa e ainda aplicado esporadicamente em 
algumas partes da Ásia, Américas e África. Há uma versão Ibérica (IBMWP) que 
inclui na tabela de taxa a fauna ibérica e revê a pontuação total dada a maior 
diversidade ibérica. A versão aplicada na área de estudo usa a tabela do IBMWP, 
mas o processo original do BMWP em que as amostras são retiradas de forma 
padronizada e não em função do total de organismos, como prevê o IBMWP. A 
bibliografia para o índice são os trabalhos (1) Hawkes, H.A. (1997) Origin and 
development of the biological monitoring working party score system. Water 
Research 32(3), 964-968 e (2) Alba-Tercedor, J. and Sanchéz-Ortega, A. (1988) 
Un método rápido y simple para evaluar la calidad biológica de las aguas 
corrientes basado en el de Hellawell (1978). Limnetica 4, 51-56. 
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4.2.2.2. Índice Biótico para a Ribeira de Oeiras (IBO)  

O IBO foi desenvolvido especificamente para as condições da ribeira de 
Oeiras tendo em conta a informação previamente obtida com base nas 
comunidades de macroinvertebrados e nas análises físico-químicas (para mais 
detalhes ver relatório interno "Índice Biótico para a Avaliação da Qualidade da 
água da ribeira de Oeiras", Janeiro de 1995). 

A determinação da qualidade da água com base neste índice é feita com base 
na presença/ausência de organismos indicadores tendo em conta as condições 
hidrológicas dominantes (período de seca e período com fluxo superficial de 
água). 

Posteriormente procedeu-se a uma melhoria do índice, de forma a ter em 
conta a riqueza taxonómica (tal como no caso do índice biótico de Trent e 
derivados: IBB, IBG). Esta melhoria consistiu no cálculo do número de taxa 
médio - em cada um dos períodos hidrológicos - para os locais de referência e 
para os locais situados a jusante do ponto de descarga do efluente (14 – 22D). 
Estes valores serviram de base para o estabelecimento dos intervalos de 
unidades sistemáticas, tal como são apresentadas nas tabelas de cálculo do 
índice (Tabelas 10.I e 1.II). Foram utilizados os dados de 1994 a 1997. 

 
Cálculo do Índice 
 
Para calcular o índice biótico, os macroinvertebrados são identificados até ao 

género (exceto os dípteros que são identificados até ao nível da família), ou 
simplesmente pela sua presença (e.g. Hydracarina, Oligochaeta). O número de 
unidades sistemáticas é então contabilizado (classes de anelídeos e moluscos, 
famílias de insetos e presença de Hydracarina e crustáceos). O índice é 
determinado de acordo com uma tabela de duas entradas, que apresenta duas 
formas - uma para o período em que há corrente (Tabela 10.1) e outra para o 
período em que não há corrente (Tabela 10.2). 

 
Nas tabelas, o primeiro passo consiste em verificar quais os taxa indicadores 

presentes na amostra (1ª linha da primeira coluna das tabelas). Se a amostra 
não apresenta nenhum dos taxa indicadores, passa-se sucessivamente à linha 
seguinte até se encontrar um taxon indicador (ou nenhum taxon). O passo 
seguinte consiste em passar para as colunas do lado direito e cruzar a 
informação relativa aos taxa indicadores com a abundância de unidades 
sistemáticas. Obtém-se assim o valor do índice. Para efeitos de cálculo do índice, 
um organismo só se considera como presente quando representado por mais de 
4 indivíduos. 

Nas tabelas, os taxa indicadores estão colocados de cima para baixo, por 
ordem crescente de tolerância à poluição. O índice varia entre 1 e 5 indicando 
assim 5 classes de qualidade de águas: 

 
Valor 5: qualidade de água máxima; poluição inexistente. 
Valor 4: qualidade de água aceitável; poluição ligeira provável.                 
Valor 3: qualidade de água duvidosa; poluição moderada.                                                       
Valor 2: qualidade de água crítica; poluição forte. 
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Valor 1: qualidade de água muito crítica; poluição muito forte. 
 

 
 
Tabela 4.1 – Índice para a ribeira de Oeiras de acordo com os taxa indicadores presentes e o 
número de unidades sistemáticas – Período lótico ou de águas correntes. 

 
 

Taxa indicadores 
Unidades sistemáticas (U.S.) 

+10 8-10 5-7 2-4 0-1 

Ecdyonurus, Ephemerella, Leptophlebiidae, 
Plecoptera, Oulimnius 

5 4 4 3 2 

Bithynia, Hydracarina, Atyaephyra, Baetidae, 
Caenis, Platycnemis ou Trichoptera 

4 4 3 2 1 

Physa, Coenagrionidae ou Libellulidae 4 3 3 2 1 

Berosus, Culicidae ou Chironomidae vermelhos 
(principalmente Chironomus) ou ausência de 
invertebrados 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
1 

 

 
Tabela 4.2 – Índice para a ribeira de Oeiras de acordo com os taxa indicadores presentes e o 
número de unidades sistemáticas – Período lêntico ou de seca. 

 
 

Taxa indicadores 
Unidades sistemáticas (U.S.) 

+8 7-8 5-6 2-4 1-0 

Leptophlebiidae 5 4 4 3 2 

Atyaephyra, Oulimnius ou Trichoptera com 
casulo 

4 4 3 2 1 

Bithynia, Hydracarina, Baetidae, Caenis, 
Platycnemis, Trichoptera sem casulo, 
Simuliidae ou Outros Diptera (exceto Culicidae 
e Chironomidae vermelhos) 

 
4 

 
3 

 
3 

 
2 

 
1 

Physa, Coenagrionidae, Libellulidae, 
Aeshnidae, Heteroptera (exceto Micronecta) 
Coleoptera (exceto Haliplidae e Oulimnius), 
Culicidae ou Chironomidae vermelhos 
(principalmente Chironomus) ou ausência de 
invertebrados 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
1 

 

 
4.2.2.3. Invertebrate Portuguese Index, South (IPtIs)  

O IPtIs (Invertebrate Portuguese Index, South) foi desenvolvido no âmbito da 
introdução da Diretiva Quadro da Água em Portugal. O valor do índice é 
determinado em função do número de famílias e nível de tolerância das mesmas 
e da situação em locais de referência e calcula-se da seguinte maneira: 

 
IPtIs = 0.4* (nº total de famílias/mediana de referência) + 0.2*(IASTP-
2/mediana de referência) + 0.2*(EPT/mediana de referência) + 0.2*(log (sel. 
EPTCD+1)/mediana de referência), 
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Sendo EPT o número de famílias dos taxa Ephemeroptera, Plecoptera e 
Trichoptera, IASPT = (IBMWP/nº famílias) e Sel. EPTCD o número de 
Chloroperlidae, Nemouridae, Leuctridae, Leptophlebidae, Ephemerellidae, 
Philopotamidae, Limnephilidae, Psychomyiidae, Sericostomatidae, Elmidae, 
Dryopidae e Athericidae.  

 
O IPtIs foi aplicado a todos os locais das ribeiras de Oeiras e Carreiras 

aplicando as classes de qualidade relativas ao tipo S1<100 (Sul 1 com bacia de 
drenagem inferior a 100 km2). Os valores do índice variam entre 0 e 1. As classes 
de qualidade consideradas são: 
 

 Qualidade excelente: valor superior a 0.97 
 Qualidade boa: valor entre 0.72 e 0.97 
 Qualidade razoável: valor entre 0.48 e 0.72 
 Qualidade medíocre: valor entre 0.24 e 0.48 
 Qualidade má: valor inferior a 0.24 

	

4.2.3.	Análise	Multivariavel	(Figura	4.1).	
 
 

O processo de tratamento de dados, em termos de métodos de análise 
multivariavel, foi modificado com a introdução de novas técnicas consideradas 
como estatisticamente robustas e eficientes na deteção de efeitos ambientais. O 
tratamento de dados terá agora por base o programa PRIMER 6 para Windows. 

 
As questões mais relevantes no contexto do presente programa de 

biomonitorização são: (1) A descarga do efluente da ETAM afeta as 
comunidades bióticas da ribeira de Oeiras? (2) Se a resposta à questão anterior 
é sim, qual a intensidade da perturbação? e (3) Qual a extensão da referida 
perturbação? 

 
Para responder a estas questões, o trabalho assenta na metodologia geral 

resumida na fig. 3.1 e que consiste no seguinte: 
 

1. Os macroinvertebrados ou macrófitos são amostrados, segundo a 
metodologia padrão tradicional previamente descrita. As amostragens biológicas 
são acompanhadas por determinações in situ de parâmetros físico-químicos, 
como a temperatura e o oxigénio dissolvido usando medidores de campo e a 
recolha de amostras de água para posterior análise laboratorial. 

2. Os macroinvertebrados são identificados em laboratório (invertebrados) 
ou no campo (macrófitos), sempre que possível até ao género (invertebrados) 
ou espécie (macrófitos). A identificação dos invertebrados até ao nível de 
espécie (1) é dificultada pela falta de especialistas e bibliografia adequada, (2) 
não implicaria uma melhoria significativa da informação sobre a alteração nas 
condições ambientais e (3) tornaria desnecessariamente muito caro o programa 
de biomonitorização. 



  

 
 

27

3. São produzidas matrizes de (1) locais de amostragem vs. número e tipo 
de invertebrados amostrados e (2) locais de amostragem vs. parâmetros 
ambientais. 

4. É calculado o valor do Índice Biótico para a Ribeira de Oeiras (IBO) para 
cada amostra biológica, que classifica numa escala de 1 a 5 a qualidade 
ecológica da água (ver atrás). Foi decidido abandonar a aplicação do índice 
BMWP’ dado ter sido demonstrado repetidas vezes ser inadequado para a 
Ribeira de Oeiras e muito provavelmente para qualquer outro rio de 
características marcadamente mediterrânicas. 

5. No inverno de 2008 introduziu-se a aplicação do IPtIs (Invertebrate 
Portuguese Index, South) por ser o índice adotado para esta região de Portugal 
no âmbito da Diretiva Quadro da Água Europeia. 

6. A matriz biológica é reduzida por eliminação de taxa com caráter 
esporádico. Este passo é necessário uma vez que, quando número de indivíduos 
de uma espécie é naturalmente baixo, a probabilidade de os amostrar depende 
mais do acaso do que das condições ambientais prevalecentes. Estes taxa 
podem assim distorcer as relações de similaridade. 

7. Os dados de abundância são transformados para retirar peso às espécies 
caracterizadas por ocorrência em grandes números. O significado ecológico de 
ter 1000 ou 800 indivíduos (diferença = 200) é muito menor do que ter 0 ou 50 
(diferença = 50). Este passo é particularmente importante quando as amostras 
não são rigorosamente quantitativas. Duas das transformações possíveis log 
(x+1), ou a aqui utilizada:  (x).  

8. Os locais de amostragem são comparados por relações de similaridade 
da sua fauna utilizando o Índice de Bray-Curtis. A similaridade quantifica a 
semelhança faunística entre locais e varia entre 0 (sem espécies em comum) e 
100 (idêntica composição faunística). 

9. As relações de similaridade são analisadas por análise aglomerativa 
(procedimento CLUSTER). Esta técnica permite agrupar locais semelhantes do 
ponto de vista faunístico. Do ponto de vista ambiental, a técnica permite detetar 
alterações na comunidade biótica em resposta a alterações ambientais. 

10. As relações de similaridade são também analisadas por “non-metric 
Multidimensional Scaling” (MDS). Este método de ordenação permite colocar as 
amostras num diagrama bi- ou tri-dimensional de modo que a ordem de 
dissimilaridade (= inverso da similaridade = distância) entre amostras coincida 
com a (dis)similaridade da matriz obtida no passo 8. O sucesso deste processo 
é indicado pelo coeficiente de “stress”. Valores inferiores a 0.05 são indicadores 
de uma representação bi-dimensional excelente, sem distorção. Valores de 
stress < 0.1 correspondem a uma boa ordenação. Nestes dois casos, uma 
representação tridimensional não forneceria nenhuma informação adicional em 
relação à dada pelo diagrama a 2 dimensões. Valores menores que 0.2 são 
indicadores de uma potencial representação em duas dimensões. Valores > 0.3 
indicam que os pontos estão arbitrariamente distribuídos no espaço bi-
dimensional, i.e., os agrupamentos são obtidos pelo acaso.  
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11. A consistência dos grupos obtidos com base na técnica de ordenação 
MDS deve ser testada de modo a determinar se os grupos são formados ao 
acaso ou porque efetivamente refletem uma diferença entre as amostras. 
Tecnicamente, interessa investigar se a variância entre amostras dos mesmos 
grupos é menor ou igual à variância entre amostras de diferentes grupos (em 
termos de similaridade). Isto pode ser feito por permutações (n=1000) utilizando 
o procedimento ANOSIM. 

12. Outra forma de avaliar a consistência faunística entre dois grupos de 
invertebrados é a técnica de SIMPER (Similarity/distance percentages, 
species/variable contributions, Primer 6). Este processo calcula a similaridade 
média entre os locais do mesmo grupo e a dissimilaridade média entre os grupos 
considerados. Outra característica interessante deste procedimento é a 
obtenção de uma listagem dos taxa mais característicos de cada conjunto de 
locais e a listagem dos taxa que mais contribuem para a diferença entre grupos. 

12. A sobreposição de Bubble plots à MDS de dados biológicos permite a 
determinação dos taxa mais relevantes (como por exemplo os mais sensíveis) e 
a visualização das suas abundâncias relativas em todos os locais. 

13. Os valores dos parâmetros físico-químicos são submetidos a uma análise 
de correlação, de forma a identificar variáveis correlacionadas que serão 
eliminadas da análise multivariada. 

14. Os valores dos parâmetros físico-químicos são transformados de modo a 
poderem ser tratados estatisticamente. Regra geral, estes dados tem uma 
distribuição não normal. A sua normalização é geralmente conseguida por uma 
transformação x’ = log10(x+1) ou x’ = x. No nosso caso, só os dados com 
distribuição não normal serão transformados. 

15. Por outro lado, os parâmetros ambientais diferem muito nas suas 
unidades. Por exemplo, o pH pode variar de 7 a 8 (uma unidade) enquanto que 
a condutividade pode variar de 200 a 1500 S/cm (1300 unidades). Para serem 
tratados estatisticamente os dados ambientais tem de ser padronizados de modo 
a serem colocados numa mesma escala. Isto é feito por subtração do valor médio 
de cada parâmetro ao valor da amostra; o valor resultante é então dividido pelo 
desvio padrão do total de amostras. O resultado é o de obter valores para cada 
padrão com uma variação entre –2 e +2 e uma média de zero. 

16. É produzida uma matriz de dissimilaridade (= distância) entre pares de 
locais, de acordo com as diferenças nos parâmetros físico-químico. Para tal é 
utilizada a Distância Euclidiana Normalizada. Aqui é utilizada o procedimento 
SIMILARITY. Tal como no caso da matriz de dados biológicos, os locais com um 
ambiente químico e físico idêntico tem uma similaridade de 100% (ou 1), o que 
corresponde a uma distância num espaço bidimensional de 0 (dissimilaridade = 
1 – similaridade). 

17. Os dados são sujeitos a uma Análise de Componentes Principais (PCA), 
baseado na distância Euclidiana, e que resulta graficamente na distribuição das 
amostras por um gráfico de dois eixos (x,y) onde se podem observar as 
distâncias das amostras em relação à origem e onde se podem observar os 
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gradientes físico-químicos mais importantes que determinam a sua posição nos 
eixos através de sistema de setas. 

18. Os passos seguintes são feitos se a matriz de dados ambientais é robusta, 
em termos de número de parâmetros medidos e não correlacionados. 
Normalmente não é feito por causa do peso excessivo da condutividade e fatores 
associados. Pode-se perguntar de que modo a que os dados ambientais podem 
explicar a matriz de dados biológicos. Isto é feito por comparação da ordenação 
biológica com a dos dados químicos (correlação entre as duas matrizes de 
(dis)similaridade para o conjunto dos dados ambientais e para as combinações 
possíveis com 1, 2, 3 e n dados ambientais. Quais os dados ambientais que por 
si só ou em conjunto explicam o padrão biológico observado? Este passo é 
precedido de uma operação que elimina os dados ambientais auto 
correlacionados pois não trazem qualquer informação nova e, pelo contrário, 
tendem a introduzir “ruído” na matriz de parâmetros ambientais. Por exemplo, 
suponhamos que se despeja um efluente que contém unicamente cloreto de 
sódio. Os valores de cloreto, sódio e condutividade estarão fortemente 
correlacionados pelo que só um destes parâmetros deverá ser utilizado nas 
análises estatísticas seguintes. O processo aqui descrito é feito pelo 
procedimento BIOENV.  

19. O passo seguinte é comparar de novo a matriz de similaridade de dados 
biológicos com versões reduzidas da tabela de taxa de modo a saber quais são 
aqueles que mais contribuem para os padrões estruturais da comunidade 
observados. O procedimento utilizado é BVSTEP. Este processo permite 
determinar taxa indicadores de condições ambientais. 

20. Outra forma de relacionar os dados biológicos com os ambientais consiste 
em usar novamente o procedimento “Bubble-plots” para a quantidade relativa 
dos valores dos parâmetros ambientais selecionados mas desta vez aplicá-lo à 
ordenação MDS dos parâmetros biológicos. 

Abreviaturas	/	Glossário	
 
Análise aglomerativa: técnica de análise multivariavel que permite visualizar as 
relações de similaridade entre amostras através de um dendrograma. 
ANOSIM: ANalysis Of SIMilarity; análise que permite comparar, em termos de 
significância estatística, grupos de amostras definidos em termos de 
(dis)similaridade pelas análises multivariaveis.  
 
Biomonitorização: programa de estudo continuado, no espaço e no tempo, de 
um ecossistema com base em parâmetros bióticos. 
 
ETAM: Estação de Tratamento das Águas da Mina. 
 
IBO: Índice Biótico para a Ribeira de Oeiras. 

 
Indicador biológico: parâmetro baseado em comunidades bióticas que fornece 
informação acerca da qualidade ambiental dos ecossistemas. 
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Índice biótico: expressão numérica resultante da presença de organismos 
aquáticos (e.g. macroinvertebrados) com diferentes graus de sensibilidade à 
poluição e da diversidade expressa em termos de riqueza taxonómica.  
 
IPtIs: “Invertebrate Portuguese Índex, South”; é um índice desenvolvido no 
âmbito da introdução da Diretiva Quadro da Água em Portugal, para a avaliação 
da qualidade biológica dos rios com base nas comunidades de 
macroinvertebrados. Este índice é específico para o sul de Portugal. 
 
MacroInvertebrado (MI): invertebrado visível a olho nu. 
 
MDS: Non-metric Multi-Dimensional Scaling; técnica de ordenação de amostras 
num espaço bi(multi)-dimensional. 
 
SIMPER: “SIMilarity PERcentages - species contributions”; análise multivariavel 
que avalia a similaridade de um conjunto de locais em termos taxonómicos e a 
dissimilaridade entre esse conjunto e outro. Indica ainda quais os taxa mais 
representativos de cada grupo e os que mais contribuem para a diferença entre 
eles. 
 
Taxon/Taxa (plural): Grupo taxonómico (e.g. espécie, género, família). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



  

 
 

31

 
 
 

Figura 4.1 - Resumo da metodologia de amostragem e tratamento dos dados biológicos e 
físico-químicos. 
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Anexos em CD 
 

Faz parte deste relatório a cópia digital das fichas de campo utilizadas e os 
dados em formato Excel. 
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Resumo 

A composição e estrutura das comunidades piscícolas da ribeira de Oeiras, bem com a respetiva 
qualidade ecológica, foram avaliadas em sete locais amostrados na Primavera de 2018, 
nomeadamente e de montante para jusante: Ossada Montante, Monte Bentes, Pego do Inferno e 
Pego do Linho (a montante da mina) e Caiada, Ponte de Penilhos e Fonte Santa (a jusante da mina). 
Nestes locais foi registada a ocorrência de 13 espécies piscícolas. A riqueza e diversidade específicas 
foram superiores no local amostrado mais a montante no curso de água, neste caso Ossada 
Montante. Em termos de estrutura dimensional, os resultados obtidos evidenciam a ocorrência de 
populações bem estruturadas e regulares, o que representa um sinal positivo em termos de estado 
ecológico. As diferenças observadas ao longo dos locais amostrados em termos de composição e 
abundância piscícolas não aparentam estar associadas à posição geográfica de cada estação ao 
longo da rede hidrográfica e relativamente à mina, mas sim a características especificas do mosaico 
de habitat. Em termos de estado ecológico, o índice F-IBIP caracterizou o local Ponte de Penilhos 
como “Bom”, os locais Pego do Linho, Caiada e Fonte Santa como “Razoável” e os locais Ossada 
Montante, Monte Bentes e Pego do Inferno como “Medíocre”. A proporção de espécimes piscícolas 
com sinais externos de stresse fisiológico foi superior no local Fonte Santa, situado mais a jusante 
no curso de água amostrado. Pode-se concluir que a atividade extrativa parece não estar a 
influenciar a composição, abundância e estrutura das comunidades piscícolas no setor amostrado 
na ribeira de Oeiras, havendo neste caso uma sobreposição do efeito associado ao mosaico de 
habitat nos parâmetros ecológicos avaliados. Os troços da ribeira de Oeiras associados aos locais 
Ossada Montante, Pego do Inferno, Ponte de Penilhos e Fonte Santa devem ser considerados 
prioritários no âmbito de futuras ações dirigidas à gestão e conservação da ictiofauna nativa da 
ribeira de Oeiras. 
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Summary

The composition and structure of fish assemblages from the Oeiras River, as well as the respective 
ecological quality, were evaluated in seven sites sampled in spring 2018. Those were: Ossada 
Montante, Monte Bentes, Pego do Inferno and Pego do Linho (upstream from the mine), and Caiada, 
Ponte de Penilhos and Fonte Santa (downstream from the mine). Thirteen fish species were captured 
throughout the river. Species richness and diversity were higher in the sampling site located further 
upstream in the watercourse (Ossada Montante). population sizes were well structured and regular, 
which represents a positive sign in terms of ecological status. Differences in fish composition and 
abundance throughout the study area seem to be related with specific hydromorphological 
characteristics of the sampling sites, rather than the site position relatively to the mine. The multi-
metric biotic index F-IBIP classified Ponte de Penilhos as “Good” in terms of ecological status, Pego 
do Linho, Caiada and Fonte Santa as "Moderate”, and Ossada Montante, Monte Bentes and Pego do 
Inferno as “Poor”. Signs of physiological stress were higher in fish captured in the sampling site 
located further downstream in the river (Fonte Santa). Globally, we conclude that the mining 
activities are not affecting fish assemblage composition, abundance and structure along the sampled 
sector of the Oeiras River. Variation of habitat complexity along the river seems to be a higher 
constraint for these ecological parameters. River reaches associated to sites like Ossada Montante, 
Pego do Inferno, Ponte de Penilhos and Fonte Santa are suggested as having priority within the 
future proposal and development of management actions directed to the conservation of native fish 
fauna from the Oeiras River.  
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Secção 
 

1 

Avaliação da qualidade ecológica com base 
na fauna piscícola da Ribeira de Oeiras 

1.1. Introdução 

Este relatório diz respeito à monitorização da comunidade ictiofaunística e 
avaliação do seu estado ecológico, na Primavera de 2018, ao longo da ribeira 
de Oeiras, uma prestação de serviço realizada pela Universidade de Évora, 
com o apoio logístico do MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, 
para a SOMINCOR – Sociedade Mineira de Neves Corvo, S.A. 

O uso crescente do meio aquático e das áreas adjacentes está associado a 
alterações cada vez mais evidentes dos ecossistemas fluviais, incluindo 
modificações dos perfis originais dos cursos de água, alteração dos padrões 
hidrológicos naturais, introdução de poluentes orgânicos e inorgânicos de 
diferentes origens que acedem ao ecossistema e provocam alterações a nível 
biológico e ecológico, entre outros. 

Em particular, a indústria mineira associada à extração de metais como o cobre 
e o zinco, tem sido alvo de inúmeros estudos com vista à avaliação do efeito 
das descargas dos seus excedentes nos ecossistemas aquáticos e à proposta 
de medidas de minimização para esta situação. Na bibliografia são descritos 
alguns dos efeitos mais comuns no biota aquático associados a esta atividade, 
nomeadamente a evidência de anomalias estruturais em diatomáceas, 
decréscimo da riqueza específica de diatomáceas e invertebrados bentónicos, 
favorecimento das espécies piscícolas mais tolerantes e alterações na 
composição das comunidades biológicas a um nível local e/ou em toda a bacia 
hidrográfica (O’Neal & Hughes, 2012). 

Os planos estratégicos que visam a conservação e o ordenamento dos 
sistemas aquáticos, bem como a recuperação da sua qualidade ecológica, têm 
cada vez maior importância nos esforços de inverter as tendências de 
degradação ambiental (Oliveira et al., 2007). Neste sentido, a avaliação da 
qualidade dos sistemas fluviais no âmbito dos referidos planos de gestão, pode 
ser suportada por diversos bioindicadores (Barbour et al.,1999; Simon, 2003), 
incluindo os peixes dulciaquícolas, considerados como elemento-chave, nos 
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programas de biomonitorização, uma vez que possibilitam a avaliação 
expedita do estado ecológico dos rios numa lógica de racionalidade económica. 

As comunidades de peixes dulciaquícolas tem sido frequentemente utilizado 
para medir o estado ecológico dos ecossistemas aquáticos (Simon, 2003). A 
utilização dos peixes como organismos indicadores de qualidade ecológica em 
programas de monitorização apresenta numerosas vantagens, das quais são 
exemplo (Karr, 1981; Simon, 2003; Oliveira et al., 2007): 

i) ocorrem em quase todos os tipos de ecossistemas aquáticos; 

ii) as suas comunidades são persistentes e recuperam facilmente face a 
perturbações naturais; 

iii) a sua taxonomia, ecologia e ciclos de vida são aspetos geralmente mais 
conhecidos, relativamente a outros grupos biológicos; 

iv) devido à sua representatividade em habitats muito distintos e de diferente 
hidrogeomorfologia, este grupo pode ser indicador da estrutura física dos rios 
a várias escalas espaciais; 

v) tendo em conta o comportamento migratório de algumas espécies, são bons 
indicadores das condições de conectividade longitudinal dos cursos de água; 

vi) ocupam uma grande variedade de níveis tróficos, refletindo os efeitos 
ambientais a todos os níveis da cadeia alimentar; 

vii) podem exibir patologias anatómicas externas, por vezes facilmente 
identificáveis no campo, como resultado da ação de agentes poluentes; 

viii) devido à sua longevidade (algumas espécies podem viver por 10 ou mais 
anos) são bioindicadores para alterações que se desenvolvem em períodos 
relativamente extensos;  

ix) a sua utilização revela enorme eficiência em termos de custos, já que uma 
parte substancial do trabalho, nomeadamente até à identificação e medição 
dos indivíduos, pode ser realizada no campo, devolvendo-se de seguida os 
animais à água geralmente sem sofrerem qualquer dano. Adicionalmente, a 
técnica de captura é geralmente não destrutiva; 

x) algumas espécies têm valor económico e são consideradas como 
importantes recursos pelas populações, associando-se aos serviços de 
ecossistema na promoção de políticas de gestão e conservação dos 
ecossistemas aquáticos. 

No entanto, apesar de ser reconhecido na generalidade como um grupo 
biológico bastante sensível na determinação do estado ecológico dos 
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ecossistemas aquáticos, o estudo dos agrupamentos ictiofaunísticos com esta 
finalidade é apenas realmente eficiente quando realizado de modo conjunto e 
complementar em estudos de monitorização que contemplem a avaliação de 
outros indicadores biológicos, químicos e físicos (Simon, 2003). Tendo em 
conta a complexidade das comunidades piscícolas dulciaquícolas e a 
variabilidade em termos dos seus ciclos de vida, existem várias características 
responsivas (i.e., métricas) que podem ser tidas em conta para determinação 
da qualidade ecológica dos ecossistemas aquáticos com base neste grupo 
biológico.  

Desta forma, a monitorização da fauna piscícola da Ribeira de Oeiras, referente 
às campanhas de monitorização de 2018, apresentada neste relatório incide 
sobre os aspetos previstos no Anexo V da Diretiva Quadro da Água e 
preconizados no Protocolo de amostragem e análise para a Fauna Piscícola 
(INAG, 2008), nomeadamente: (i) avaliação da composição e abundância da 
comunidade; (ii) avaliação da estrutura etária (por classes de dimensão) da 
comunidade; e (iii) avaliação da qualidade ecológica com base em índices 
bióticos. 

 

1.2. Resultados e Discussão 

1.2.1. Caracterização dos locais de amostragem 

À semelhança do ano anterior, os locais amostrados ao longo da ribeira de 
Oeiras na Primavera de 2018 apresentavam uma diversidade de tipologias de 
habitat reduzida, com a totalidade dos locais de amostragem a apresentarem 
velocidades de corrente nulas e uma predominância total de áreas de Pool de 
diferentes profundidades.  

Em seguida descrevem-se as características especificas de cada local 
amostrado, em termos de profundidade, substrato, vegetação ripícola, 
vegetação e detritos no leito do curso de água, segundo a ficha de avaliação 
incluída no Anexo I do protocolo de amostragem. 

 

 Ossada Montante 

O local Ossada Montante (Figura 1), apresentava, de um modo geral, uma 
profundidade com valor médio e máximo de 0,6 m e 1,5 m, respetivamente. 
O substrato era caracterizado por uma predominância de pedras pequenas 
(elementos granulométricos com dimensão aproximada de 20 cm, segundo a 
classificação atribuída no Anexo 1 do protocolo de amostragem). Ocorreram 
também substratos de outras dimensões, desde blocos a sedimentos mais 
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finos (i.e. areia e areão). A vegetação ripícola arbórea era praticamente 
ausente. O leito caracterizava-se pela presença igualmente esparsa ou 
ausente de hidrófitos e detritos lenhosos, mas também pela presença, numa 
proporção intermédia, de helófitos, sobretudo associados às zonas marginais 
do curso de água. 

Figura 1 – Ossada Montante. 

 

 Monte Bentes 

Em 2018 o local Monte Bentes (Figura 2) caracterizava-se por uma 
profundidade elevada, com valores médio e máximo de 1,5 m e 2 m, 
respetivamente, embora este parâmetro tenha apresentado valores mais 
reduzidos que no ano de 2017. Em termos de substrato, ocorreram em 
proporções muito semelhantes pedras grandes (entre A5 e A4) e areia/areão. 
A vegetação ripícola distribuía-se de forma desigual entre as duas margens, 
apresentando-se esparsa na margem esquerda e semi-contínua na margem 
direita. No leito, verificou-se a presença esparsa de helófitos e hidrófitos, e 
intermédia de grandes detritos lenhosos. 

 

Figura 2 – Monte Bentes. 
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 Pego do Inferno 

O local Pego do Inferno (Figura 3), apresentava, de um modo geral, uma 
profundidade intermédia, com um valor médio aproximado de 0,80 m, mas 
que numa zona especifica do pego atingia os 3 m. A zona mais profunda possui 
um elevado valor de refúgio para a ictiofauna, uma vez que grande parte dos 
peixes capturados neste local provieram daqui. O substrato predominante era 
constituído por blocos, ocorrendo também pedras de dimensões variadas 
(entre ovo e A4). A vegetação ripícola apresentava-se interrompida na 
margem direita, mas semi-contínua na margem esquerda. O leito neste local 
caracterizava-se pela presença esparsa de hidrófitos e helófitos, não se tendo 
observado a presença de grandes detritos lenhosos. 

Figura 3 – Pego do Inferno. 

 

 Pego do Linho 

À semelhança do observado em 2017, o local Pego do Linho (Figura 4) 
apresentava uma predominância de zonas de profundidade elevada, refletida 
por um valor médio e máximo para este parâmetro de 0,8 m e 2,5 m, 
respetivamente. Em termos de substrato, predominavam as pedras com 
dimensões variadas (entre ovo e A4), com zonas de substrato de 
granulometria mais fina, como areia e/ou areão. A vegetação ripícola esta 
distribuía-se de forma esparsa ao longo de ambas as margens. No leito, 
verificou-se a presença esparsa de hidrófitos, intermédia de helófitos, bem 
como a ausência de grandes detritos lenhosos.  
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Figura 4 – Pego do Linho. 

 

 Caiada 

No local denominado Caiada (Figura 5), que se situa a jusante da mina. a 
profundidade era reduzida comparativamente com os restantes locais situados 
a montante (média de 0,5 m e máxima de 1,2 m). À semelhança de anos 
anteriores, houve uma grande diversidade de substratos, providenciando 
locais com elevado grau de refúgio para os peixes, principalmente para os de 
menor dimensão. Apesar de se ter observado uma ligeira predominância de 
pedras (entre ovo e A4) e de substrato mais fino (i.e. areia e areão), o 
substrato neste local era também composto por blocos e rochas de maior 
dimensão (>50 cm). Ao contrário de anos anteriores, em que a mata ripícola 
na zona envolvente a este troço de amostragem aparentava um bom estado 
de conservação, em 2018 observou-se alguma degradação com interrupções 
na margem esquerda e semi-contínua na direita. No leito, verificou-se a 
presença esparsa de hidrófitos e de grandes detritos lenhosos, e intermédia 
de helófitos. 

Figura 5 – Caiada. 
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 Ponte de Penilhos 

Durante a amostragem de 2017 em Ponte de Penilhos (Figura 6), em virtude 
de a porção de montante deste troço estar seca, a captura dos espécimes 
piscícolas foi realizada apenas a jusante, numa zona com características de 
habitat mais lênticas. Em2018 a ribeira ainda mantinha um nível elevado de 
água. Neste local, e em 2018, a ribeira de Oeiras apresentava uma 
profundidade média de 0,5 m e máxima de 1,5 m. O substrato era constituído 
maioritariamente por pedras de variadas dimensões (entre ovo e A4), com 
algumas zonas constituídas por areia e cascalho. A vegetação ripícola 
apresentava uma distribuição interrompida a esparsa, dependendo da margem 
avaliada. No leito, verificou-se a presença esparsa de hidrófitos e intermédia 
de helófitos, e a ausência de grandes detritos lenhosos. 

Figura 6 –Ponte de Penilhos. 

 

 Fonte Santa 

No local designado por Fonte Santa (Figura 7) as profundidades foram médias 
a reduzidas, com um valor médio para este parâmetro de 0,5 m e máximo de 
1,5 m. Em termos de substrato, predominaram a gravilha, o cascalho e pedras 
pequenas, observando-se igualmente locais com substrato de outras 
dimensões, como areia e areão. A vegetação ripícola ocorria de modo esparso. 
O leito neste local caracterizava-se pela ocupação intermédia de hidrófitos, 
sobretudo algas filamentosas, e esparsa de hidrófitos e grandes detritos 
lenhosos. 
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Figura 7 – Fonte Santa. 

 

Este local encontrava-se delimitado a montante e a jusante pela presença de 
duas estruturas transversais de media a grande dimensão (Figura 8) que, 
sobretudo em períodos de caudal reduzido, contribuem para a perda da 
conectividade longitudinal deste troço da ribeira de Oeiras, isolando-o do 
restante curso de água e funcionando como obstáculo à movimentação da 
fauna piscícola que aqui ocorre. 

 

Figura 8 – Estruturas transversais localizadas a jusante (a) e a montante (b) do 
troço de amostragem da ribeira de Oeiras designado por Fonte Santa.  

 

 

 

 

 

a) b)
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1.2.2. Composição, abundância e estrutura da fauna piscícola 

Nas amostragens de ictiofauna realizadas em 2018 na ribeira de Oeiras foi 
registada a ocorrência de 13 espécies piscícolas (Tabela 1), das quais nove são 
autóctones (Barbo-de-cabeça-pequena - Luciobarbus microcephalus Almaça, 
1967; Barbo do Sul - Luciobarbus sclateri Gunther, 1868; Boga do Guadiana - 
Pseudochondrostoma willkommii Steindachner, 1866; Boga-de-boca-arqueada – 
Iberochondrostoma lemmingii  Steindachner, 1866; Bordalo - Squalius 
alburnoides Steindachner, 1866; Escalo do Sul - Squalius pyrenaicus Gunther, 
1868; Verdemã - Cobitis paludica de Buen, 1930; Enguia – Anguilla anguilla L.; 
Caboz-de-água-doce – Salaria fluviatilis Asso, 1801) e quatro exóticas (Perca-sol 
- Lepomis gibbosus L.; Gambúsia - Gambusia holbrooki  Girard, 1859; Chanchito 
- Australoheros facetus Jenyns, 1842; Achigã – Micropterus salmoides Lacepède, 
1802). Durante as amostragens na ribeira de Oeiras foram ainda capturados 
alguns exemplares do género Squalius sp. que, devido ao seu tamanho reduzido 
e características especificas pouco definidas foram considerados juvenis e 
classificados apenas em termos genéricos.  
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Tabela 1 – Espécies piscícolas capturadas na ribeira de Oeiras na Primavera de 2018 
e respetivos estatutos de conservação (a azul estão representadas as espécies não-
indígenas) 

Espécies capturadas L.V. 
Portugal*

Convenção 
de Berna 

Directiva 
Habitats* 

ANGUILLIFORMES    
Anguillidae    

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) EN - - 
CYPRINIFORMES    

Cyprinidae    
Luciobarbus microcephalus Almaça, 1967 
Barbo-de-cabeça-pequena NT III V 

Luciobarbus sclateri Gunther, 1868 
Barbo do Sul EN III V 

Pseudochondrostoma willkommii Steindachner, 
1866 
Boga do Guadiana 

VU III II 

Iberochondrostoma lemmingii Steindachner, 1866 
Boga-de-boca-arqueada EN III II 

Squalius alburnoides (Steindachner, 1866) 
Bordalo VU III II 

Squalius pyrenaicus (Gunther, 1868) 
Escalo do Sul EN III - 

Cobitidae    
Cobitis paludica (de Buen, 1930) 
Verdemã-comum LC III II 

PERCIFORMES    
Centrarchidae    

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) 
Perca-sol - - - 

Micropterus salmoides (Lacepède, 1802) 
Achigã - - - 

Cichlidae    
Australoheros facetus (Jenyns, 1842) 
Chanchito - - - 

Blenniidae    
Salaria fluviatilis (Asso, 1801) 
Caboz-de-água-doce EN III - 

CYPRINODONTIFORMES    
Poeciliidae    

Gambusia holbrooki Girard, 1859 
Gambusia - - - 

* Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (LV): CR – Criticamente em Perigo, EN – Em Perigo, LC – Pouco Preocupante, VU 
– Vulnerável, NT – Não Ameaçado. Convenção de Berna: Anexo III – Espécies da fauna protegidas. Diretiva Habitats: Anexo II – 
Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação, 
Anexo V – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita na natureza e exploração podem ser objeto 
de medidas de gestão.  
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À semelhança dos anos anteriores, também em 2018 a ribeira de Oeiras 
caracterizou-se por uma predominância de espécies nativas, um resultado que 
pode estar associado ao facto da bacia hidrográfica do rio Guadiana, sistema 
hidrográfico onde se insere o curso de água estudado, se caracterizar por possuir 
o maior número de endemismos ibéricos em território nacional (Collares-Pereira 
et al., 2000).  

De um modo geral, as espécies nativas L. sclateri, L. microcephalus e S. 
alburnoides, bem como a espécie não-indígena G. holbrooki, foram aquelas que 
apresentaram uma distribuição mais ampla e abundância mais elevada ao longo 
dos pontos amostrados (Tabela 2). Outras espécies nativas, menos abundantes, 
mas mais interessantes do ponto de vista conservacionista e ambiental, 
apresentaram igualmente uma distribuição considerável ao longo deste curso de 
água, com especial evidência para S. pyrenaicus e P. wilkommi, espécies 
consideradas pouco tolerantes do ponto de vista ambiental (Pont et al., 2006).  

A captura da espécie A. anguilla durante as amostragens de 2018, embora em 
número reduzido, mas com uma distribuição mais ampla que a observada em 
2017, representa um sinal interessante em termos conservacionistas para a 
ribeira de Oeiras. A enguia é uma espécie migradora considerada Em Perigo (EN) 
pela última revisão do Livro Vermelho dos Vertebrados (Cabral et al., 2005) e 
que, devido à diminuição acentuada dos seus efetivos populacionais, foi 
recentemente incluída na Convenção CITES e considerada alvo prioritário de 
programas de gestão específicos. 

Salienta-se ainda a presença de I. lemmingii, registada pela primeira vez em 
2017, e de S. fluviatilis, cuja ocorrência já não era detetada desde 2010. Ambas 
as espécies são bastante interessantes em termos conservacionistas, estando 
classificadas com o estatuto de Em Perigo (EN), na última revisão do Livro 
Vermelho e sendo consideradas em vários anexos da Convenção de Berna e 
Diretiva Habitats. 
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Tabela 2 – Espécies piscícolas capturadas nos sete locais de amostragem na ribeira 
de Oeiras e respetivos intervalos de comprimento total (CT) 

Ponto de amostragem Taxa capturados  
(nº total de capturas)

Comprimento 
total mínimo 

(mm) 

Comprimento 
total máximo 

(mm) 

Ossada Montante 

L. sclateri (38) 71 206 

L. microcephalus (14) 63 146 

L. gibbosus (34) 64 107 

A. facetus (2) CT = 66/70 

G. holbrooki (20) 26 54 

C. paludica (24) 30 90 

S. alburnoides (4) CT = 48/57/70/77 

S. pyrenaicus (3) CT = 37/37/41 

P. willkommii (27) 29 45 

I. lemmingii (6) CT = 35/41/46/86/87/90 

A. anguilla (1) CT = 480 

Squalius sp. (3) CT = 35/37/37 

Monte Bentes 

A. anguilla (2) CT = 485/527 
L. sclateri (4) CT = 110/147/185/207 

L. gibbosus (1) CT = 75 
A. facetus (1) CT = 73 

G. holbrooki (7) 23 48 
P. willkommii (1) CT = 44 

S. alburnoides (2) CT = 64/75 
M. salmoides (1) CT = 213 

Pego do Inferno 

L. sclateri (19) 60 155 
L. microcephalus (16) 60 116 

L. gibbosus (5) CT = 53/84/89/91/92 
A. facetus (6) CT = 46/75/77/77/80/110 

G. holbrooki (19) 23 57 
S. alburnoides (2) CT = 71/99 
P. willkommii (3) CT = 30/36/40 

A. anguilla (2) CT = 233/315 
Squalius sp. (3) CT = 35/37/37 
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Tabela 2 – Espécies piscícolas capturadas nos sete locais de amostragem na ribeira 
de Oeiras e respetivos intervalos de comprimento total (continuação) 

Ponto de amostragem Taxa capturados  
(nº total de capturas)

Comprimento 
total mínimo 

(mm) 

Comprimento 
total máximo 

(mm) 

Pego do Linho 

S. alburnoides (3) CT = 65/65/79 
C. paludica (19) 36 93 

L. sclateri (5) CT = 153/177/182/183/200 
L. microcephalus (2) CT = 65/75/87/88 

G. holbrooki (6) CT = 26/30/30/32/33/39 
A. anguilla (5) CT = 160/330/441/525/654 
A. facetus (1) CT = 50 

Squalius sp. (30) 17 32 

Caiada 

A. anguilla (1) CT = 201 
M. salmoides (1) CT = 200 

L. sclateri (2) CT = 121/182 
G. holbrooki (107) 23 54 
S. alburnoides (35) 60 96 
S. pyrenaicus (2) CT = 91/125 
C. paludica (3) CT = 36/77/80 
L. gibbosus (5) CT = 78/80/84/86/94 

Squalius sp. (65) 17 35 

Ponte de Penilhos 

L. sclateri (6) CT = 88/105/137/156/161/167 
L. microcephalus (3) CT = 109/124/132 

G. holbrooki (23) 10 57 
S. alburnoides (61) 40 79 
S. pyrenaicus (7) CT = 76/85/90/92/93/97/100 
C. paludica (2)  CT = 60/68 
L. gibbosus (1) CT = 82 

Squalius sp. (105) 14 38 

Fonte Santa 

L. sclateri (25) 60 204 
L. microcephalus (17) 65 150 

G. holbrooki (10) 18 58 
S. alburnoides (17) 45 82 

C. paludica (14)  35 95 
A. anguilla (20) 95 389 
S. fluviatilis (1) CT = 68 

Squalius sp. (31) 12 35 
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Em termos de riqueza específica (Figura 9a), o curso de água amostrado não 
apresentou uma variação longitudinal significativa. À exceção de Ossada 
Montante, onde foi registada a ocorrência de um total de 11 espécies piscícolas, 
todos os restantes locais apresentaram valores semelhantes para este 
parâmetro, com 7 ou 8 taxa piscícolas distintos identificados. Este resultado 
contrasta com o que era frequentemente observado em anos anteriores, onde se 
verificava uma clara redução no número de espécies capturadas entre os troços 
de montante e jusante da mina. 

A diversidade de espécies (Figura 9a) apresentou um padrão de variação 
semelhante ao observado para a riqueza, com valores mais elevados em Ossada 
Montante e valores relativamente semelhantes na maioria dos restantes troços 
de amostragem. As exceções a este padrão foram os agrupamentos piscícolas 
amostrados nos locais Caiada e Ponte de Penilhos que, devido a uma elevada 
predominância de indivíduos pertencentes à espécie Gambusia holbrooki e/ou ao 
género Squalius sp., apresentaram valores mais baixos de diversidade. 

À semelhança de anos anteriores, a ribeira de Oeiras caracterizou-se por uma 
predominância de espécies nativas, relativamente às não-indígenas, 
particularmente em Fonte Santa (o mais a jusante na ribeira de Oeiras; Figura 
9b). Neste local registou-se uma percentagem de indivíduos pertencentes a 
espécies não-indígenas de apenas 7,4%, correspondendo à captura de um taxa 
com este carácter (i.e. G. holbrooki). A pobreza de espécies exóticas, bem como 
a reduzida proporção destes indivíduos nos agrupamentos piscícolas amostrados, 
representa um sinal positivo relativamente ao estado ecológico da comunidade 
piscícola na ribeira de Oeiras (Almaça, 1995; 1996; Vila-Gispert et al., 2005) e 
evidencia positivamente este curso de água relativamente a outros rios do Sul 
do país onde a forte redução estival do caudal, e uma degradação ambiental 
elevada, geralmente promove a introdução e crescimento das populações 
alóctones que competem ou predam os taxa nativos (Collares-Pereira et al., 
2000).  

Contrastanto com o resultado observado para as restantes estações, Monte 
Bentes apresentou um número mais elevado de espécies ictiícas alóctones, 
acompanhado de uma maior predominância deste tipo de indivíduos. Este 
resultado poderá dever-se ao carácter mais lêntico que predomina no mosaico 
habitacional deste local, com profundidades mais elevadas, caracteristica 
considerada preferencial para a ocorrência dos taxa não-indígenos. 
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Figura 9 – Riqueza e diversidade específicas (a) e proporção de indivíduos 
pertencentes a espécies exóticas (b) observadas nos locais amostrados ao longo 
da ribeira de Oeiras em 2018.  

 

Em seguida será apresentada uma caracterização de cada ponto de amostragem, 
com base na análise da composição, abundância e estrutura etária da sua 
comunidade ictíica. A análise da estrutura etária apenas é apresentada para taxa 
representados em número igual ou superior a 20 indivíduos, sendo os 
comprimentos totais dos restantes descritos na Tabela 2. 

 

b) 

a)
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 Ossada Montante 

Neste local, em 2018, foi confirmada a ocorrência de onze espécies piscícolas, 
sendo oito nativas e três não-indígenas (Figura 10). Foram ainda capturados 
alguns indivíduos do género Squalius sp. que devido à sua dimensão reduzida e 
ausência de características morfológicas identificativas especificas não puderam 
ser nomeados até à espécie. 

O barbo do Sul (L. sclateri) e a perca-sol (L. gibbosus) foram as espécies mais 
abundantes neste local, apresentando valores de CPUE de 0,51 ind./min. (38 
indivíduos capturados) e 0,46 ind./min. (34 indivíduos), respetivamente.  

O local apresentou ainda abundâncias relativamente elevadas de espécies 
piscícolas com elevado valor em termos ambientais, como é o caso da boga do 
Guadiana (P. willkommii; 0,36 ind./min., correspondente à captura de 27 
indivíduos), considerada pouco tolerante à degradação dos ecossistemas 
aquáticos e, como tal, associada a um sinal positivo em termos de qualidade 
ambiental para este troço da ribeira de Oeiras. 

A predominância de um conjunto importante de espécies nativas, algumas delas 
com elevado interesse conservacionista (e.g. L. sclateri, I. lemmingii, A. 
anguilla), nesta estação de amostragem, para além de ressalvar a sua 
integridade biológica e importância para a conservação das comunidades 
ictiofaunísticas da ribeira de Oeiras, salienta ainda o elevado grau de prioridade 
com que este troço de rio, e os habitats adjacentes, deve ser considerado 
aquando da proposta de medidas de proteção e reabilitação dos ecossistemas 
aquáticos dirigidas à bacia hidrográfica do rio Guadiana. 

Neste local, 5,7% dos indivíduos capturados (10 peixes do total de 176 
registados) apresentou sinais externos de malformações, parasitismo ou 
tumores, que geralmente são indicativos de uma situação de stresse fisiológico. 
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Figura 10 – Abundância das espécies piscícolas capturadas no local Ossada 
Montante, na campanha de amostragem de 2018.

 

Das 11 espécies capturadas, cinco – L. sclateri, L. gibbosus, G. holbrooki, C. 
paludica e P. willkommii - ocorreram em número suficiente para se proceder à 
análise da sua estrutura dimensional (Figura 11).  

De um modo geral, as populações destas cinco espécies apresentam 
estruturas dimensionais com características distintas e sem permitir a 
distinção de um padrão de regularidade ou de presença/ausência de classes 
dimensionais, comum a todos os taxa analisados, que permitisse o seu 
enquadramento relativamente às condições de referência exigidas em termos 
de estado ecológico (REFCOND, 2003). As populações são, na sua maioria, 
compostas por indivíduos de pequena a média dimensão, tendo-se igualmente 
verificado a ocorrência, embora em menor abundância, de alguns espécimes 
representativos de classes dimensionais maiores. 
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Figura 11 – Distribuição dos indivíduos pertencentes às espécies L. sclateri, L. 
gibbosus, C. paludica, P. willkommii e G. holbrooki, capturados no local Ossada 
Montante em 2018, por classes dimensionais.

 

Na distribuição por classes dimensionais dos indivíduos de L. sclateri 
capturados em Ossada Montante, é possível distinguir três picos em torno das 
classes ]70-80 mm] (0,05 ind./min.), ]120-130 mm] (0,08 ind./min.) e ]170-
180 mm] (0,07 ind./min.) que correspondem normalmente, na generalidade 
das espécies deste género, a indivíduos pertencentes às classes 1+, 2+ e 3+, 
respetivamente (Lobón-Cerviá & Fernandez-Delgado, 1984; Alexandre et al., 
2015). 

A população de L. gibbosus em Ossada Montante apresentou uma distribuição 
por classes dimensionais bastante limitada às dimensões intermédias, com 
ausência de indivíduos de menor ou maior dimensão. As três classes 
dimensionais situadas entre os 70 e os 85 mm foram aquelas que apresentaram 
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uma maior abundância nesta população, todas com um CPUE de 0,11 ind./min., 
correspondendo provavelmente a espécimes pertencentes às classes etárias 3+ 
e 4+ desta espécie (Copp & Fox, 2007). 

Os indivíduos de C. paludica capturados em Ossada Montante apresentaram uma 
distribuição de comprimentos totais sobretudo assente nas classes de menor 
dimensão (25-45 mm), com a presença residual de indivíduos com tamanho 
superior. A classe dimensional que apresentou maior abundância nesta 
população foi ]35-40 mm], com um CPUE de 0,11 ind./min., correspondente a 
verdemãs pertencentes à classe etária 0+ (Oliva-Paterna et al., 2002), que muito 
provavelmente constituem o futuro recrutamento desta população. Assumindo 
que os animais de maior dimensão capturados nesta população, com 
comprimentos totais na ordem dos 80-90 cm, pertenciam a classes etárias 3+ e 
4+ (Oliva-Paterna et al., 2002), os resultados indicam a ausência de uma ou duas 
classes dimensionais que deveriam estar presentes, o que representa um sinal 
negativo relativamente ao estado ecológico desta população. 

Relativamente à população de boga do Guadiana (P. willkommii) amostrada em 
Ossada Montante, esta apresentava uma distribuição de comprimentos totais 
restrita às classes de menor dimensão, evidenciando um pico de indivíduos em 
torno das classes ]30-35 mm] e ]35-40 mm], ambas com um CPUE de 0,14 
ind./min., correspondente a indivíduos pertencentes à classe etária 0+ que, 
futuramente, irão constituir o recrutamento desta população (Fernández-
Delgado & Herrera, 1994).  

A população de G. holbrooki amostrada em Ossada Montante apresentava a 
uma estrutura dimensional muito irregular, com os indivíduos a distribuírem-
se ao longo de várias classes dimensionais (entre 24 e 54 mm), sem 
predominância de nenhuma classe especifica. A classe que apresentou um 
valor mais elevado de abundância relativa foi ]26-28 mm], com um CPUE de 
0,05 ind./min, provavelmente constituída por indivíduos representativos da 
classe etária 1+ desta espécie. 
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 Monte Bentes 

Neste local foi confirmada a presença de oito espécies, divididas equitativamente 
(i.e. quatro espécies de cada tipologia) entre espécies nativas e não-indígenas 
(Figura 12).  Nenhuma das espécies capturadas apresentou predominância 
relativamente às restantes. No entanto, o taxon piscícola que apresentou uma 
maior abundância relativa foi G. holbrooki com um CPUE de 0,11 ind./min., 
correspondente à captura de um total de sete indivíduos. 

Pese embora a captura de um número reduzido de espécimes piscícolas neste 
local, é de salientar o registo da ocorrência de algumas espécies com elevado 
interesse em termos conservacionistas e ambientais, como é o caso de L. sclateri 
e A. anguilla (considerados Em Perigo na última revisão do Livro Vermelho dos 
Vertebrados de Portugal, Cabral et al., 2005), e de P. willkommii, uma espécie 
considerada pouco tolerante à degradação ambiental dos cursos de água. 

Em termos de sinais macroscópicos de stresse fisiológico, o local Monte Bentes 
apresentou um resultado semelhante a Ossada Montante, com uma proporção 
de 5,7%, correspondente a um espécime afetado (L. sclateri) de um total de 19 
capturados. 

Nenhuma das espécies apresentou um número suficiente para se proceder à 
análise da respetiva estrutura dimensional. 

 

Figura 12 – Abundância das espécies piscícolas capturadas no local Monte Bentes, 
na campanha de amostragem de 2018.
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 Pego do Inferno 

Neste local foram capturadas oito espécies piscícolas (Figura 13), cinco das quais 
nativas e três de origem alóctone. À semelhança do que se verifica em grande 
parte dos locais amostrados ao longo deste curso de água, no Pego do Inferno 
foram ainda capturados alguns indivíduos do género Squalius sp. que devido à 
sua dimensão reduzida e ausência de características morfológicas identificativas 
especificas não puderam ser nomeados até à espécie. 

Três espécies foram muito abundantes, nomeadamente L. sclateri e G. holbrooki, 
com valores de CPUE semelhantes (0,35 ind./min.) e correspondentes à captura 
de 19 espécimes de cada taxon, e L. microcephalus com um CPUE de 0,30 
ind./min., correspondente à captura de 16 indivíduos. 

Para além de L. sclateri, uma espécie ameaçada (classificada como Em Perigo, 
Cabral et al., 2005), ocorreram aqui também outros taxa importantes do ponto 
de vista conservacionista e ambiental, como A. anguilla, (Em Perigo) e P. 
willkommii, uma espécie considerada intolerante à degradação ambiental. 

Neste local, 2,7% dos indivíduos (2 em 75) apresentaram evidências de stresse 
fisiológico.  Nenhuma das espécies capturadas atingiu um número suficiente para 
proceder à análise da respetiva estrutura dimensional. 

 

Figura 13 – Abundância das espécies piscícolas capturadas no local Pego do Inferno, 
na campanha de amostragem de 2018.
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 Pego do Linho 

No local designado de Pego do Linho foram capturadas sete espécies piscícolas, 
menos quatro do que em 2017, sendo cinco delas nativas e duas não-indígenas 
(Figura 14). Para além destas espécies, e à semelhança do que sucede ao longo 
da maior parte do curso de água, foram também capturados vários indivíduos 
de pequena dimensão, sem carateres morfológicos específicos definidos, que 
por esse motivo foram apenas classificados ao nível do respetivo género, 
nomeadamente Squalius sp. 

Neste local, os juvenis do género Squalius sp. foram aqueles capturados em 
maior abundância com um CPUE de 0,48 ind./min., seguida da espécie C. 
paludica com 0,30 ind./min., representativos de um total de 30 e 19 indivíduos 
de cada espécie capturados, respetivamente. 

Neste local ocorreram igualmente algumas espécies interessantes do ponto de 
vista conservacionista, como é o caso de L. sclateri e A. anguilla, ambas 
classificadas como Em Perigo (Cabral et al., 2005). 

De um total de 73 espécimes piscícolas capturados apenas três (4,1%) 
apresentaram indícios de stresse fisiológico (e.g. parasitismo, malformações, 
tumores). 

 

Figura 14 – Abundância das espécies piscícolas capturadas no local Pego do Linho, 
na campanha de amostragem de 2018.
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Do conjunto de espécies piscícolas capturadas em Pego do Linho, apenas os 
juvenis do género Squalius sp. foram capturados em abundância suficiente 
para serem alvo de análise à sua estrutura dimensional (Figura 15). 

Estes espécimes apresentaram uma distribuição por classes de comprimento 
total entre os 15 e os 35 mm, com um pico de abundância para os indivíduos 
da classe ]20-25 mm], com um CPUE de 0,24 ind./min. (i.e. 15 indivíduos), 
correspondente a indivíduos pertencentes à classe 0+ (Fernández-Delgado & 
Herrera, 1994). 

 

 
Figura 15 – Distribuição dos indivíduos pertencentes ao género Squalius sp., 
capturados no local Pego do Linho em 2018, por classes dimensionais. 

 

 Caiada 

Neste local, durante a campanha de amostragem correspondente ao ano de 
2018, foi registada a ocorrência de oito taxa, número semelhante ao 
observado em 2017 para o mesmo local, cinco deles de origem autóctone e 
três não-indígenas (Figura 16). Para além destas espécies, e como é comum 
ao longo da ribeira, foram ainda capturados juvenis do género Squalius sp. 
que, devido à sua dimensão reduzida não puderam ser identificados até ao 
nível específico. 

É de salientar a ocorrência de S. pyrenaicus, ainda que em abundância 
reduzida, o que representa um sinal positivo relativamente à condição 
ambiental do local, devido ao caráter pouco tolerante desta espécie. Por outro 
lado, foi igualmente registada a presença da espécie A. anguilla, cuja habitual 
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ocorrência neste local confirma o interesse conservacionista deste troço devido 
ao fato de se tratar de uma espécie migradora considerada Em Perigo (EN).  

Foram capturados 221 indivíduos, dos quais sete (3,2%) apresentavam sinais de 
parasitismo e/ou malformações (8,8 em 2017), o que pode indiciar uma melhoria 
das condições ambientais registadas neste troço da ribeira de Oeiras. 

À semelhança de anos anteriores, a espécie mais abundante neste local foi G. 
holbrooki, com um CPUE de 1,73 ind./min. (107 indivíduos), seguida dos 
juvenis de Squalius sp. com um total de 65 indivíduos capturados, 
correspondendo a um valor de abundância de 1,05 ind./min., e de S. 
alburnoides, com uma abundância de 0,56 ind/min, correspondendo a um total 
de 35 espécimes. 

Estes três taxa foram também os únicos para os quais foi capturado um 
número suficiente de indivíduos para permitir a análise da respetiva estrutura 
dimensional (Figura 10). 

 

Figura 16 – Abundância das espécies piscícolas capturadas no local Caiada, na 
campanha de amostragem de 2018. 

 

Os resultados obtidos para a análise da estrutura dimensional das populações 
amostradas na Caiada (Figura 17) apontam para considerações semelhantes 
às descritas em anos anteriores neste local, nomeadamente a ocorrência de 
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populações com algum grau de estruturação em termos dimensionais, o que 
representa um sinal positivo para a avaliação da qualidade ecológica destes 
locais com base na respetiva comunidade ictiofaunística (REFCOND, 2003). 

No caso da população de S. alburnoides amostrada neste local, os indivíduos 
capturados agrupam-se sobretudo em torno de um pico modal de distribuição, 
na classe ]75-80 mm] (0,15 ind./min.), provavelmente constituída por 
indivíduos pertencentes à classe etária 3+ (Fernández-Delgado & Herrera, 
1994). 

Os juvenis de Squalius sp. apresentavam uma distribuição por classes 
dimensionais restrita aos comprimentos entre 15 e 35 mm, acumulando-se 
sobretudo em torno das classes ]20-25 mm] e ]25-30 mm], ambas com um 
CPUE de 0,37 ind./min. (resultantes da captura de 23 espécies em cada local), 
provavelmente representadas por indivíduos deste género no primeiro ano de 
vida. Tendo em conta a predominância da espécie S. alburnoides neste local, 
é provável que os juvenis identificados como Squalius sp, sejam, pelo menos 
na sua maioria, pertencentes à mesma espécie e assim, poderão constituir o 
futuro recrutamento desta população. 

A população de G. holbrooki apresenta uma estrutura dimensional robusta e 
bem estruturada, com os indivíduos capturados a agruparem-se em torno de 
três classes dimensionais mais abundantes [28-30 mm] (0,10 ind./min.); ]42-
44 mm] (0,23 ind./min.) e ]46-48 mm] (0,23 ind./min), provavelmente 
representativas das três classes etárias habitualmente ocorrentes nas 
populações desta espécie, respetivamente, 1+, 2+ e 3+ (esta ultima ocorre 
mais raramente e é exclusivamente constituída por fêmeas). 
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Figura 17 – Distribuição dos indivíduos pertencentes G. holbrooki, S. alburnoides e 
Squalius sp, capturados na Caiada em 2018, por classes dimensionais. 

 

 Ponte de Penilhos 

Neste local foram capturadas sete espécies (Figura 18), menos uma do que em 
2017, sendo seis nativas e apenas uma não-indígena, salientando-se espécies 
interessantes quer do ponto de vista conservacionista (L. sclateri), quer do ponto 
de vista de qualidade ambiental (S. pyrenaicus). 

Foram capturados 208 indivíduos, dos quais apenas quatro (1,9%) 
apresentavam sinais de parasitismo e/ou malformações. O valor obtido para este 
parâmetro em Ponte de Penilhos foi o mais baixo de todos os registados no 
presente ano ao longo da ribeira de Oeiras, o que é demonstrativo das boas 
condições de salubridade dos animais que ocorrem neste troço. 

O grupo taxonómico que apresentou valores mais elevados de abundância foram 
os juvenis de Squalius sp. com um valor de CPUE de 1,72 ind./min. 
(correspondente à captura de 105 indivíduos), seguido de S. alburnoides (1,00 
ind./min.; 61 indivíduos) e de G. holbrooki (0,38 ind./min.; 23 indivíduos). As 
restantes espécies apresentaram valores de abundância residuais 
comparativamente com as mencionadas previamente. 
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Figura 18 – Abundância das espécies piscícolas capturadas no local Ponte de Penilhos, 
na campanha de amostragem de 2018.

 

Apenas para S. alburnoides, Squalius sp. e G. holbrooki foram capturados 
espécimes em número suficiente para se proceder à análise da sua distribuição 
por classes dimensionais (Figura 19). 

No caso da população de S. alburnoides amostrada em Ponte de Penilhos, os 
indivíduos capturados apresentaram uma distribuição por classes dimensionais 
bem estruturada, pese embora a ausência de indivíduos de maiores dimensões, 
que se acumulava em torno de dois picos modais de distribuição nas classes ]45-
50 mm] (0,23 ind/min; 14 indivíduos) e ]55-60 mm] (0,25 ind/min; 15 
indivíduos), provavelmente associadas, respetivamente, às classes etárias 1+ e 
2+ (Fernández-Delgado & Herrera, 1994). 

Os indivíduos juvenis de Squalius sp. apresentavam uma distribuição por 
classes dimensionais restrita aos comprimentos entre 10 e 40 mm, 
acumulando-se sobretudo em torno das classes ]20-25 mm] e ]30-35 mm], 
com valores de CPUE de 0,36 ind./min. (22 indivíduos) e 0,70 ind./min. (43 
indivíduos), respetivamente. Estas classes são provavelmente constituídas por 
espécimes pertencentes à classe etária 0+. À semelhança do que foi 
previamente descrito para o local Caiada, tendo igualmente em conta a 
predominância da espécie S. alburnoides em Ponte de Penilhos, é provável que 
os juvenis identificados como Squalius sp, sejam, pelo menos na sua maioria, 
pertencentes à mesma espécie e assim, constituindo assim o futuro 
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recrutamento desta população e dando indicações positivas quanto ao seu 
estado ecológico. 

Os indivíduos da espécie G. holbrooki apresentaram uma distribuição de 
comprimentos totais bastante irregular, abarcando praticamente todas as classes 
dimensionais consideradas entre os 20 e os 58 mm, sem se evidenciar a sua 
acumulação em torno de nenhuma classe especifica. A classe dimensional que 
apresentou um valor de abundância mais elevado para esta população foi ]20-
22 mm] com um CPUE de 0,10 ind./min., correspondente à captura de seis 
indivíduos desta espécie. 

 

Figura 19 – Distribuição dos indivíduos pertencentes G. holbrooki, S. alburnoides e 
Squalius sp., capturados em Ponte de Penilhos em 2018, por classes dimensionais.

 

 Fonte Santa 

Em Fonte Santa foi possível registar a ocorrência de um total de sete espécies 
piscícolas (Figura 20), seis nativas e uma não-indígena. Para além destas 
espécies, e tal como foi igualmente registado na maioria dos restantes pontos 
amostrados ao longo da ribeira de Oeiras, foram ainda capturados juvenis do 
género Squalius sp. que, devido à sua dimensão reduzida não puderam ser 
identificados até ao nível específico. 
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No total foram capturados 135 indivíduos, dos quais 12 (8,9%) apresentavam 
sinais de parasitismo e/ou malformações. Este valor foi o mais elevado de todos 
os registados no presente ano ao longo da ribeira de Oeiras, o que indicia a 
ocorrência de algum tipo de pressão neste troço que está a afetar negativamente 
as condições de salubridade dos animais que aqui ocorrem.  

O taxon mais abundante foi foram os juvenis de Squalius sp. com um valor de 
CPUE de 0,61 ind./min. (correspondente à captura de 31 indivíduos), seguido de 
L. sclateri (0,49 ind./min.; 25 indivíduos) e de A. anguilla (0,39 ind./min.; 20 
indivíduos). As restantes espécies capturadas neste local, especialmente S. 
fluviatilis, apresentaram valores de abundância mais baixos comparativamente 
com os taxa já referidos. 

Este local caracterizou-se por ser aquele que, de entre a totalidade das estações 
amostradas, apresentou a abundância mais elevada de enguia-Europeia, a única 
espécie diádroma ocorrente na ribeira de Oeiras. A presença desta espécie 
migradora neste local que, embora se situe mais próximo do curso principal desta 
bacia hidrográfica, o rio Guadiana, está severamente afetado pelo efeito 
cumulativo de um conjunto de obstáculos à continuidade longitudinal e ao 
movimento dos peixes que delimitam o troço quer a montante quer a jusante, 
demonstra que pelo menos uma parte dos indivíduos desta espécie conseguiram 
ultrapassar os obstáculos existentes, migrar para montante e alcançar o local 
amostrado. 

Apenas três taxa foram capturados em abundância suficiente para se proceder à 
análise da sua distribuição por classes dimensionais: L. sclateri, A. anguilla e 
Squalius sp. (Figura 21). 
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Figura 20 – Abundância das espécies piscícolas capturadas no local Fonte Santa, na 
campanha de amostragem de 2018.

 

De um modo geral, as populações dos três taxa analisados apresentaram 
estruturas dimensionais regulares que não evidenciam falhas nítidas em 
termos de classes dimensionais que deveriam estar presentes nas populações 
amostradas. Este resultado representa um sinal positivo para o estado 
ecológico das populações piscícolas que ocorrem em Fonte Santa (REFCOND, 
2003). As populações amostradas são, na sua maioria, compostas por 
indivíduos de pequena a média dimensão. 

No gráfico representativo da distribuição por classes dimensionais dos 
indivíduos de L. sclateri é possível distinguir quatro picos de distribuição, em 
torno das classes ]50-60 mm] (0,02 ind./min.), ]100-110 mm] (0,08 
ind./min.), ]150-160 mm] (0,07 ind./min.) e ]200-210 mm] que 
correspondem normalmente, na generalidade das espécies deste género, a 
indivíduos pertencentes às classes 1+, 2+, 3+ e 4+, respetivamente (Lobón-
Cerviá & Fernández-Delgado, 1984; Alexandre et al., 2015). 

Para a enguia-Europeia as duas classes dimensionais mais abundantes foram 
]200-250 mm] e ]300-350 mm]. A primeira classe dimensional foi aquela que 
obteve um valor de abundância mais elevada para esta população, 
correspondendo a um CPUE de 0,12 ind./min. (6 indivíduos), enquanto a 
segunda apresentou um valor de abundância na ordem de 0,08 ind./min., 
correspondente à captura de 4 indivíduos desta espécie.   
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Os indivíduos juvenis de Squalius sp. apresentavam neste local uma 
distribuição por classes dimensionais muito semelhante à observada nos 
restantes locais, estando igualmente restrita aos comprimentos entre 10 e 35 
mm, e acumulando-se sobretudo em torno das classes ]20-25 mm] e ]25-30 
mm], com valores de CPUE de 0,20 ind./min. (10 indivíduos) e 0,22 ind./min. 
(11 indivíduos), respetivamente. À semelhança das restantes populações 
amostradas, estas classes dimensionais são provavelmente constituídas por 
espécimes pertencentes à classe etária 0+. 

 

Figura 21 – Distribuição dos indivíduos pertencentes L. sclateri, A. anguilla e 
Squalius sp, capturados em Fonte Santa em 2018, por classes dimensionais. 

 

1.2.3. Avaliação global da composição e abundância piscícola 

O gráfico da figura 22, representativo da análise multivariada de ordenação 
desenvolvida para os dados de composição e abundância dos agrupamentos 
piscícolas amostrados em 2018, mostra a ausência de um padrão de 
segregação espacial nítido entre as estações amostradas, aproximando 
estações com agrupamentos piscícolas semelhantes independentemente da 
sua localização na rede hidrográfica. Este resultado contrasta com o obtido em 
2017, onde se observou uma clara segregação em termos piscícolas entre os 
locais a montante e a jusante da minha de Neves Corvo. 
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A análise de ordenação espacial efetuada identificou semelhanças entre a 
composição e abundância dos agrupamentos piscícolas amostrados nos locais 
Ossada Montante e Pego do Inferno, ambos localizados a montante da mina, 
que se devem sobretudo à predominância de espécies não-indígenas, como o 
chanchito e a perca-sol, mas também de uma espécie nativa potamódroma 
como a boga do Guadiana. 

Em Ponte de Penilhos e Caiada, localizados a jusante da mina, também foram 
identificados como tendo agrupamentos piscícolas semelhantes, sendo 
caracterizados pela predominância de S. alburnoides e por juvenis do mesmo 
género. A análise de ordenação efetuada considerou também como 
semelhantes os agrupamentos piscícolas inventariados em Pego do Linho e 
Fonte Santa, localizados a montante e jusante da descarga do efluente da 
mina, respetivamente. Estes locais caracterizaram-se sobretudo por serem 
aqueles que, comparativamente com os restantes, apresentaram abundâncias 
mais elevadas de enguia-Europeia.  

Por outro lado, o local identificado pela análise como tendo uma composição e 
abundância piscícolas mais diferenciadas das restantes estações foi Monte 
Bentes. As diferenças obtidas entre este local e os restantes locais amostrados 
assemelham-se às obtidas em 2017 e estão relacionadas, muito 
provavelmente, com as diferenças em termos de tipologia de habitat que 
existem entre os diferentes troços de rio.  

Na maioria dos locais amostrados, o mosaico de habitat caracteriza-se, salvo 
algumas exceções, por uma predominância de zonas de menor profundidade 
e maior diversidade de habitat, favorecendo a ocorrência e desenvolvimento 
de um maior número de espécies, sobretudo daquelas com carácter nativo e 
tipicamente fluvial. Por outro lado, Monte Bentes apresenta características 
mais lênticas e um habitat mais homogéneo, com zonas de maior profundidade 
e, provavelmente, menor velocidade de corrente, favorecendo a ocorrência de 
comunidades piscícolas menos diversificadas e abundantes, distintas das 
mencionadas anteriormente.  
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Figura 22 - Non-metric Multidimensional Scaling Analysis (n-MDS; similaridade de 
Bray-Curtis) baseada na composição específica dos agrupamentos ictiofaunísticos 
das sete estações amostradas ao longo da ribeira de Oeiras, em 2018. 

 

1.2.4. Avaliação da qualidade ecológica 

A ribeira de Oeiras apresentou em 2018 um estado ecológico, determinado 
com base no elemento Fauna Piscícola, que variou entre Bom e Medíocre 
(Figura 23). 

O local para o qual o F-IBIP determinou uma classificação mais elevada em 
termos de estado ecológico foi Ponte de Penilhos, com pontuação de 0,79, 
correspondente a um estado ecológico “Bom”, superior ao obtido em 2017, 
onde tinha sido classificado apenas como Razoável. Este local foi beneficiado 
pela predominância de espécies litofílicas, invertívoras e pouco tolerantes à 
degradação ambiental, como é o caso de S. alburnoides, S. pyrenaicus, bem 
como os respetivos juvenis deste género, e pela reduzida proporção de 
indivíduos pertencentes a espécies não-indígenas. 

Os locais Pego do Linho, Caiada e Fonte Santa obtiveram pontuações finais de 
0,60, 0,45 e 0,62, respetivamente, correspondendo todas a uma classificação 
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de “Razoável” em termos de estado ecológico. Para os locais Pego do Linho e 
Caiada, que também haviam sido caracterizados em 2017, este resultado 
representa a manutenção da classificação obtida nesse ano. A classificação 
obtida em 2018 por estes três locais de amostragem deve-se, sobretudo, ao 
facto das mesmas terem apresentado proporções mais reduzidas de indivíduos 
de espécies litofílicas, invertívoras e pouco tolerantes à degradação ambiental, 
e, no caso particular da Caiada, uma maior abundância de indivíduos não 
nativos, dos quais a gambúsia é o melhor exemplo. 

Os locais que obtiveram classificações mais baixas em termos de estado 
ecológico foram Ossada Montante, Monte Bentes e Pego do Inferno, neste caso 
os três locais amostrados mais a montante no curso de água. Estes três locais 
obtiveram pontuações finais de 0,40, 0,26 e 0,34, respetivamente, 
representativas de uma classificação de “Medíocre” em termos de estado 
ecológico. Ainda assim, para o local Monte Bentes, que também havia sido 
amostrado em 2017, este resultado representa uma melhoria em termos de 
qualidade ecológica, uma vez que no ano anterior havia sido classificado como 
“Mau”. As classificações mais baixas nestes três locais comparativamente com 
os restantes devem-se sobretudo ao facto de terem sido aqueles onde se 
obtiveram proporções mais baixas de indivíduos pertencentes a espécies 
invertívoras e pouco tolerantes à degradação ambiental e, ao mesmo tempo, 
mais elevadas de espécimes piscícolas não-indígenas. 

 

 

Figura 23 – Qualidade ecológica nos sete locais amostrados ao longo da ribeira de 
Oeiras em 2018, de acordo com o Índice Piscícola de Integridade Biótica para Rios 
Vadeáveis de Portugal Continental (F-IBIP; INAG & AFN, 2012).  
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1.3. Conclusões e recomendações 

1.  As associações piscícolas da ribeira de Oeiras caracterizaram-se, de um 
modo geral e à semelhança de anos anteriores, por um reduzido número 
e abundância de indivíduos pertencentes a espécies não-indígenas. 
Contudo, em alguns dos locais, com particular evidência para Monte 
Bentes, a abundância destas espécies foi superior o que provavelmente 
reflete um efeito relacionado com a ocorrência de um mosaico habitacional 
de características mais lênticas que favorece o estabelecimento de 
espécies piscícolas alóctones; 

2. Nos locais amostrados em 2018 onde foi possível proceder à análise da 
estrutura dimensional das espécies capturadas, estes resultados 
evidenciaram, para a maioria dos casos, a ocorrência de populações bem 
estruturadas e regulares em termos dimensionais, sem se verificar falhas 
nítidas em termos de classes intermédias que deveriam estar presentes 
e/ou da presença de indivíduos mais jovens que constituem o 
recrutamento das espécies analisadas. À luz do que está definido em 
termos de critérios para a avaliação da qualidade ecológica com base no 
elemento ictiofauna, este resultado contraria o que tem sido observado 
em anos anteriores e representa um sinal positivo em termos de estado 
ecológico para a ribeira de Oeiras. 

3. Um resultado comum à maioria dos locais amostrados e que já havia sido 
notado em 2017, foi a ausência ou abundância reduzida de barbos e bogas 
de maior dimensão. A ausência destes indivíduos pode ser o reflexo da 
fragmentação de habitat e da perda de conectividade longitudinal entre o 
troço principal do rio Guadiana, onde estes exemplares de maior dimensão 
são habitualmente abundantes, e a ribeira de Oeiras. Como tal, e de forma 
a avaliar corretamente esta situação, salienta-se novamente a importância 
de complementar os resultados obtidos para a componente biológica com 
a realização de uma prospeção ao longo da ribeira de Oeiras que permita 
a identificação pormenorizada das condicionantes existentes neste curso 
de água para a fauna piscícola, sobretudo em termos de infraestruturas 
transversais que constituam obstáculos à movimentação dos peixes; 

4. O estado ecológico nos vários pontos monitorizados na ribeira de Oeiras 
variou desde “Medíocre” a “Bom”, segundo a metodologia de avaliação 
utilizada, tendo o local Ponte de Penilhos se destacado pela positiva dos 
restantes neste aspeto; 

5. A proporção de indivíduos com malformações e/ou parasitados, que não é 
tida em conta pelo índice aplicado, mas está habitualmente relacionada 
com condições adversas para a ictiofauna nas linhas de água, foi 
geralmente baixa, à exceção do local Fonte Santa onde este parâmetro 
apresentou um valor mais elevado. Neste sentido, considera-se 
importante a avaliação pormenorizada das pressões antrópicas que estão 
a incidir sobre este local em particular, de modo a permitir identificar o 
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agente causador do resultado obtido e, futuramente, dirigir esforços para 
a mitigação do problema identificado antes que o mesmo ganhe 
proporções mais significativas. Sugere-se igualmente, e de modo a 
permitir um acompanhamento permanente desta situação, a manutenção 
do local Fonte Santa nos programas de monitorização dirigidos à ictiofauna 
da ribeira de Oeiras; 

6. Tendo em conta os resultados obtidos na presente campanha de 
monitorização, bem como as características dos agrupamentos 
inventariados, sugere-se que sejam considerados os troços associados aos 
locais Ossada Montante e Pego do Inferno, a montante da mina, e Ponte 
de Penilhos e Fonte Santa, a jusante desta infraestrutura, como 
prioritários para o desenvolvimento de ações concretas dirigidas à gestão 
e conservação da fauna piscícola ocorrente nesta região; 

7. De acordo com os resultados apresentados neste relatório, propõe-se a 
manutenção de programas que permitam determinar a qualidade e 
integridade biológica do curso de água, mesmo em situações de descarga 
zero, de forma a despistar potenciais efeitos no habitat e no respetivo 
biota aquático e avaliar o processo de recuperação e recolonização da 
comunidade piscícola da ribeira de Oeiras. 
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Secção  

2  

Metodologias 
2.1. Amostragem da fauna piscícola 

Entre os dias 28 e 30 de maio de 2018, foram monitorizados sete locais de 
amostragem ao longo da Ribeira de Oeiras, designados por Ossada Montante, 
Monte Bentes, Pego do Inferno e Pego do Linho, situados a montante da mina, 
e Caiada, Ponte de Penilhos e Fonte Santa, situados a jusante (Figura M1). 
Dentro do período referido, a amostragem destes locais foi feita no sentido 
montante-jusante, tendo-se iniciado pelo local Ossada Montante e terminado 
na Fonte Santa, de forma a minimizar a potencial contribuição desta 
amostragem para a dispersão e contaminação de espécies de 
macroinvertebrados invasores que ocorrem na ribeira. 

 

Figura M1 – Localização dos pontos de amostragem na Ribeira de Oeiras. 
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Em cada um dos pontos definidos, a técnica de amostragem utilizada foi a 
pesca elétrica, recorrendo-se para o efeito a um aparelho de margem Hans 
Grassl EL 62, 600 V-DC, 10 e ao apoio de um bote insuflável. O protocolo de 
amostragem aplicado foi o desenvolvido pelo INAG no âmbito da 
implementação da Diretiva Quadro da Água (INAG, 2008). Seguindo as 
recomendações fornecidas neste documento, o comprimento dos troços 
amostrados foi definido como aproximadamente 20 vezes a largura média da 
ribeira, nunca tendo sido inferior a 100 m. 

Todos os indivíduos capturados foram mantidos em tinas apropriadas para 
posterior identificação, medição (precisão de 1 mm) e contagem. Durante o 
manuseamento dos peixes capturados, foi igualmente levada a cabo uma 
avaliação macroscópica da presença de indícios de stresse fisiológico nestes 
animais, nomeadamente sinais de parasitismo, malformações e/ou tumores. 
Foi prestada especial atenção à presença de gloquídeos (i.e. larvas de bivalve) 
nas brânquias dos peixes capturados, informação que foi posteriormente 
transmitida à equipa da Universidade de Évora responsável pela monitorização 
desta componente ao longo da ribeira de Oeiras. Após estes processos, os 
animais foram devolvidos ao seu habitat natural, exceto aqueles cuja 
identificação era duvidosa, exigindo confirmação em laboratório. Estes 
indivíduos foram conservados em álcool a 96o. As espécies não-indígenas 
capturadas ao longo dos locais amostrados não foram devolvidas ao meio 
aquático.  

Na bacia hidrográfica do Guadiana, caracterizada por um elevado número de 
endemismos, o género Squalius sp. encontra-se representado por duas 
espécies, designadamente, S. pyrenaicus e S. alburnoides (Cabral et al., 
2005). A identificação destas espécies é relativamente fácil quando adultos, o 
mesmo não sucedendo quando se está na presença de exemplares mais jovens 
e de menor dimensão, onde as características especificas discriminantes são 
pouco nítidas. Desta forma, e uma vez que para confirmar a sua taxonomia 
em laboratório seria necessário sacrificar todos os animais, optou-se por 
classificar os indivíduos de menor dimensão pertencentes a este género, e cuja 
identificação até à espécie era duvidosa, em Squalius sp.  

Posteriormente à amostragem procedeu-se à caracterização biofísica de cada 
troço, considerando os parâmetros descritos na ficha de campo disponibilizada 
no referido protocolo. 
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2.2. Recolha de amostras para análise da presença de gloquídeos 

Durante a realização das amostragens descritas anteriormente, de cada um 
de três locais amostrados ao longo da ribeira de Oeiras (i.e. Monte Bentes e 
Pego do Linho, a montante da minha, e Ponte de Penilhos, a jusante desta 
infraestrutura), foram sacrificados até 10 exemplares de cada uma das três 
espécies piscícolas nativas consideradas mais abundantes em cada local, tendo 
em conta uma proporção aproximada das capturas totais por espécie. A 
recolha destas amostras tem por objetivo a análise, em laboratório, das 
respetivas brânquias com vista à avaliação qualitativa e quantitativa da 
presença de larvas de bivalves – gloquídeos. Para além destes espécimes, em 
cada um dos sete locais amostrados, todos os indivíduos capturados 
pertencentes a espécies não-indígenas foram sacrificados de acordo com a 
legislação em vigor e igualmente armazenados para posterior análise das 
brânquias. 

Os peixes sacrificados em cada local foram conservados em gelo até ao seu 
transporte para o laboratório, onde foram preservados num local com 
temperatura inferior a 0°C. Posteriormente, estas amostras foram entregues 
à equipa da Universidade de Évora responsável pela componente associada à 
comunidade de bivalves para análise em laboratório das respetivas brânquias, 
segundo uma metodologia descrita em relatório próprio. 

 

2.3. Tratamento de dados 

A abundância das várias espécies capturadas em cada ponto de amostragem 
e para cada classe dimensional foi obtida através do cálculo do valor de CPUE 
(captura por unidade de esforço expressa em número de indivíduos 
capturados/minuto). 

Os indivíduos capturados foram, após medição, distribuídos por classes de 
comprimento cujo intervalo variou consoante a espécie em questão. Como 
forma de obter uma boa caracterização das estruturas dimensional e etária 
das diferentes populações, optou-se por apenas efetuar esta análise para as 
populações piscícolas cujo número de indivíduos capturado fosse igual ou 
superior a 20 no respetivo local de amostragem em análise. 

Os indivíduos pertencentes à espécie L. sclateri, que podem apresentar 
maiores dimensões e consequentemente uma maior amplitude de 
comprimento entre os indivíduos de maiores e menores dimensões, foram 
distribuídos por classes dimensionais com intervalos de 10 mm. Os indivíduos 
pertencentes à espécie G. holbrooki, que têm um crescimento mais rápido e 
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alcançam, de um modo geral, comprimentos menores que as restantes 
espécies, foram distribuídos por classes dimensionais de 2 mm. As enguias (A. 
anguilla) capturadas na ribeira de Oeiras e analisadas em termos 
dimensionais, foram distribuídas por classes dimensionais com intervalos de 
50 mm. As restantes espécies capturadas em abundância suficiente para se 
proceder à análise da sua estrutura dimensional foram distribuídas por classes 
dimensionais com intervalos de 5 mm.  

Para avaliar a diversidade e o número de taxa das comunidades piscícolas dos 
pontos amostrados, a nível taxonómico, utilizaram-se os seguintes parâmetros 
ecológicos:  

(i) Riqueza (S), correspondente ao número de taxa presentes (foi também 
analisada de forma separada a riqueza de espécies nativas e exóticas);  

(ii) Diversidade (H), correspondente ao índice de Shannon-Wienner, calculado 
através da equação H = – ∑ pi ln (pi), em que pi é a frequência relativa de cada 
uma dos taxa i. 

Foi calculada também a proporção de indivíduos pertencentes a espécies 
piscícolas não-indígenas presentes em cada local, dividindo o número de 
indivíduos pertencentes a estas espécies pelo número total de indivíduos 
capturados em cada local. A proporção de indivíduos com indícios de stresse 
fisiológico foi determinada através da razão entre o número de peixes que 
apresentavam estas características e o número total de espécimes capturados. 

De forma a avaliar a segregação e ordenação espacial dos locais amostrados 
ao longo da ribeira de Oeiras, em termos de composição e abundância dos 
seus agrupamentos piscícolas, e explorar visualmente as similaridades 
existentes, realizou-se uma análise multivariada non-metric Multidimensional 
Scaling Analysis [nMDS, dados de abundância transformados por log (x+1), 
índice de similaridade de Bray-Curtis; PRIMER 6, Primer-E]. As espécies 
consideradas “raras” ao longo dos locais amostrados (i.e. com frequência de 
ocorrência <30%) foram previamente removidas da análise. No gráfico 
representativo da análise efetuada, apenas foram incluídas as espécies que 
apresentavam uma correlação forte (r>0,5) com os eixos do MDS, ou seja, as 
espécies mais associadas à variabilidade observada. 

Para a avaliação do estado ecológico das linhas de água amostradas com base 
na sua comunidade ictíica foi aplicado o índice de integridade biótica para os 
cursos de água vadeáveis, o F-IBIP (Índice Piscícola de Integridade Biótica 
para Rios Vadeáveis de Portugal Continental) (INAG & AFN, 2012). No âmbito 
do desenvolvimento do F-IBIP foram definidos agrupamentos piscícolas para 
Portugal Continental que se caracterizam por diferentes grupos funcionais e 
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métricas de avaliação, consideradas responsivas à degradação dos cursos de 
água (ver descrição em INAG & AFN, 2012). 

 
Na Tabela M1 são apresentadas as métricas que integram o F-IBIP para o 
Grupo 5 - Ciprinícola de Média Dimensão da Região Sul, agrupamento piscícola 
no qual estão incluídos todos os locais de amostragem considerados neste 
estudo. 
 

Tabela M1 – Métricas que compõem o Índice Piscícola de Integridade Biótica para Rios 
Vadeáveis de Portugal Continental (F-IBIP; INAG & AFN, 2012), para o agrupamento 
piscícola onde se incluem os locais amostrados 

Agrupamento piscícola Métricas 

Grupo 5 - Ciprinícola de Média 
Dimensão da Região Sul 

Proporção de indivíduos exóticos 
Proporção de espécies ciprinícolas intolerantes + intermédias 

Proporção de indivíduos invertívoros (excluindo espécies 
tolerantes) 

Proporção de indivíduos litofílicos 

 
 
O valor normalizado do índice é obtido através da média aritmética das 
métricas consideradas para o agrupamento piscícola em questão. Os valores 
das classes de qualidade do F-IBIP, apresentados Tabela M2, são iguais para 
todos os agrupamentos piscícolas. 
 

Tabela M2 - Valores das classes de qualidade para o F-IBIP 

EXCELENTE BOM RAZOÁVEL MEDÍOCRE  MAU 

≥0,85 [0,675 – 0,850[ [0,450 – 0,675[ [0,225 – 0,450[ [0 – 0,225[ 
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Resumo 

Nos últimos quatro anos a equipa do MARE – Universidade de Évora tem 

monitorizado as populações de bivalves da ribeira de Oeiras em pegos da área de 

influência das Minas de Neves-Corvo. Nestes pegos é quantificada, por exemplo, a 

densidade e biomassa de bivalves de modo a aferir a variação nas populações. Em 

2018 realizou-se como habitualmente uma amostragem em duas fases. Primeiro uma 

amostragem qualitativa para identificar a presença/ausência de bivalves, seguindo-se 

uma amostragem quantitativa para determinar a abundância de cada uma das 

espécies nos diferentes micro-habitats. Os locais amostrados a montante da mina 

foram Monte Ossada Montante, Monte Bentes, Pego do Inferno e Pego do Linho; e a 

jusante foram a Caiada, Monte Velho, Ponte de Penilhos e Fonte Santa. 

Foram encontrados bivalves nativos em todos os pegos, com exceção da 

Caiada. Unio delphinus foi a espécie mais abundante, ocorrendo em sete dos oito 

pegos. Este ano o número de indivíduos jovens foi novamente reduzido para todas as 

espécies de bivalves nativos. A presença de Anodonta anatina foi detetada apenas nos 

locais a jusante da mina. Durante estes quatro anos tem havido uma diminuição 

consistente no número de indivíduos de todas as espécies. A espécie invasora 

Corbicula fluminea não progrediu para montante, ou seja, ainda não foi detetada a sua 

presença no pego do Inferno, mantendo a sua distribuição constante ao longo dos 

últimos 4 anos. Unio tumidiformis, foi observado a montante da mina apenas em 

Monte Ossada Montante (3 indivíduos) e Pego do Inferno (1 indivíduo). Pela primeira 

vez em quatro anos de amostragem não se encontraram bivalves na amostragem 

qualitativa em Monte Bentes e na amostragem quantitativa apenas foi encontrado um 

exemplar.  

 Registou-se novamente a ocorrência de gado a usar os pegos o que contribui 

mais rapidamente para a sua degradação. Monte Ossada montante continua a ser o 

local mais viável para a obtenção de bivalves na Ribeira de Oeiras com vista a 

repovoamento a jusante da mina. Estas observações vão ao encontro do postulado no 

plano de conservação em que este pego foi selecionado para intervenção para 

conservação de U. tumidiformis.  
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1 - Introdução 

Para planear medidas de conservação de bivalves nativos é fundamental 

conhecer a sua distribuição e viabilidade populacional. Na Península Ibérica 

encontram-se espécies de 5 famílias: Corbiculidae, Dreissenidae, Margaritiferidae, 

Unionidae e Sphaeriidae (1). Durante a monitorização levada a cabo na ribeira de 

Oeiras nos últimos três anos, foram detetados exemplares de espécies nativas da 

família Unionidae (2), nomeadamente Unio delphinus, Unio tumidiformis, (mexilhões 

de rio ou náiades) e Anodonta anatina (almeijão pequeno ou almeijão-de-rio) (1). As 

larvas destes bivalves dependem de peixes hospedeiros nativos, para se reproduzirem 

com sucesso, sendo a introdução de ictiofauna exótica uma preocupação acrescida 

que pode pôr em causa a sua viabilidade populacional (3).  

Sabe-se que, em particular nos últimos anos, o desaparecimento de bivalves 

autóctones tem ocorrido concomitantemente com o aparecimento de espécies 

invasoras de outros bivalves e de peixes(3). Neste contexto, têm sido monitorizadas 

também as populações de Corbicula fluminea (amêijoa asiática), um bivalve invasor 

com conhecidos efeitos económicos e ecológicos. No entanto, as alterações na 

composição das comunidades de bivalves autóctones e o decréscimo das suas 

populações, podem também estar relacionadas com outros fatores, tais como a 

degradação e/ou destruição de habitats, resultante do aumento da pressão 

antropogénica ou situações de stress hídrico resultantes de eventos climáticos 

extremos, em particular secas. Para uma gestão eficiente de medidas de conservação é 

então de extrema importância a monitorização destas comunidades e dos fatores de 

stress a elas associados.  

O objetivo deste trabalho foi continuar a monitorizar as populações de bivalves 

da ribeira de Oeiras a montante e jusante da área de influência das Minas de Neves-

Corvo, estimando para cada local a sua densidade e biomassa de modo a aferir a 

variação das populações. 

                                                             
1 Reis J., (coord.) 2006. Atlas dos Bivalves de água doce em Portugal Continental, Instituto de Conservação da 
Natureza, Lisboa. 130pp. 
2 Gama, M., Banha, F. e Anastácio, P. – Relatório Biomonitorização da Comunidade de Bivalves na Ribeira de Oeiras 
a montante da área de influência das Minas de Neves-Corvo SOMINCOR. Setembro de 2015; 2016.  
3
 Ribeiro F., Collares-Pereira M.J., Moyle P.B. 2009. Non-native fish in the fresh waters of Portugal, Azores and 

Madeira Islands: a growing threat to aquatic biodiversity. Fisheries Management and Ecology. 16:255-264. 
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2 - Metodologia 

O presente trabalho registou alterações relativamente às monitorizações efetuadas 

nos últimos anos. Nomeadamente, optou-se por não amostrar dois dos seis pegos a 

montante, monitorizados habitualmente, pois nos últimos anos não foram encontrados 

exemplares de U. tumidiformis. Verificou-se também que estes pegos secaram em algumas 

ocasiões em anos anteriores. Este ano, à semelhança do que tinha ocorrido em 2017, 

monitorizou-se também a presença/ausência de espécies de bivalves nativos em dois pegos 

imediatamente abaixo da zona afetada pelo efluente da mina e em outros dois pegos mais a 

jusante foi efetuada uma monitorização mais detalhada.  

Como nos últimos três anos, a amostragem de bivalves realizou-se em duas fases. 

Primeiro fez-se uma amostragem qualitativa para identificar a presença/ausência de 

bivalves, seguindo-se uma amostragem quantitativa para determinar a abundância de cada 

uma das espécies e as características das respetivas populações, identificando e 

quantificando os indivíduos nos diferentes micro-habitats. Os pegos foram mapeados e 

caracterizados em termos de alterações antropogénicas, tipo de vegetação presente e 

estrutura do canal, entre outros. As amostragens foram realizadas por Pedro Anastácio, 

Filipe Banha e Paula Matono, todos doutorados e colaboradores do Departamento de 

Paisagem, Ambiente e Ordenamento da Universidade de Évora. 

 

Mapeamento dos locais 

Cada pego foi mapeado, quantificando a extensão da área submersa, comprimento e 

largura total e profundidade máxima. Foram aplicados 3 índices (Tabela 1) de caracterização 

morfológica dos locais de amostragem: QBR – classificação da zona ribeirinha dos 

ecossistemas fluviais (4), TG – determinação do tipo geomorfológico da zona ribeirinha (4) e 

GQC – determinação do grau de qualidade do canal (5). Para a caracterização físico-química 

de cada local foram efetuadas medições das variáveis: temperatura, oxigénio dissolvido, 

condutividade, pH e turbidez.   

 

                                                             
4  Adaptado de Munné A., Solá C.P. 1998. QBR: Un índice rápido para la evalución de la calidad de los ecosistemas de ribera. 
Tecnología del Agua, 175:20-30. 
5 Adaptado de Cortes R.V., Teixeira A., Crespi A., Oliveira S., Varejão E., Pereira A. 1999. Plano de Bacia Hidrográfica do Rio 
Lima. 1ª Fase. Análise e Diagnóstico da Situação de Referência (Componente Ambiental). Lisboa: Ministério do Ambiente. 
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Amostragem qualitativa 

Procedeu-se ao varrimento do local, com os investigadores a progredirem ao longo 

do pego para detetar visualmente a presença de bivalves com o auxílio de lunetas de Kalfa 

sempre que necessário. Este procedimento ocorreu até se percorrer todo o pego ou até ao 

máximo de 1 hora de observação. Os bivalves detetados foram identificados, pesados, 

medidos e devolvidos ao local (exceto os não nativos). Para cada pego foi calculado o 

C.P.U.E. (capturas por unidade de esforço), como o número de bivalves capturados por 

pessoa por hora. 

 

Amostragem quantitativa 

Após a amostragem qualitativa e tendo em conta o comprimento e largura máximos 

de cada local, foi selecionado o ponto de início de cada amostragem e estabelecidos 

transeptos perpendiculares ao curso da ribeira, de modo a amostrar todos os microhabitats. 

A distância entre transeptos nunca foi inferior a 5 m, sendo esta distância adaptada em 

função das dimensões de cada pego. Cada transepto foi amostrado usando quadrados de 

área definida (0.25m2) e o número de réplicas em cada transepto foi ajustado à largura dos 

pegos. Sempre que possível tentou-se obter uma réplica no primeiro metro de cada margem 

(esquerda e direita) e 2 réplicas no meio do transepto, a uma distância mínima de 3 m. Os 

bivalves encontrados foram medidos e pesados, identificados até à espécie, sendo anotada a 

sua localização e as características do micro-habitat (profundidade, distância à margem, tipo 

de substrato e presença de vegetação ripícola). Todos os bivalves nativos foram devolvidos 

ao seu habitat natural e os exemplares de Corbicula fluminea encontrados foram removidos 

dos pegos. 
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Tabela 1. Intervalo de valores e caraterísticas para os índices QBR, GCQ e TG.   

 

 Intervalo de valores para o índice QBR  

Classe Características Valor 

V Degradação extrema, qualidade péssima ≤25 

IV Alteração forte, qualidade má 30-50 

III Início de alteração importante, qualidade intermédia 55-70 

II Bosque ligeiramente perturbado, qualidade boa 75-90 

I Bosque ribeirinho sem alterações, qualidade muito boa, estado natural ≥95 

 Intervalo de valores para o índice GCQ  

V Canal completamente alterado (canalizado, regularizado) 8-13 

IV Grande alteração do canal 14-19 

III Início de uma importante alteração do canal 20-25 

II Canal ligeiramente perturbado 26-30 

I Canal sem alterações, estado natural ≥31 

 Tipo geomorfológico  

Tipo I Zonas ribeirinhas fechadas, normalmente de cabeceira, com baixa potencialidade para 
suportar um bosque ribeirinho 

>8 

Tipo II Zonas ribeirinhas com uma potencialidade intermédia para suportar uma zona vegetada, 
setores médios dos rios 

5-8 

Tipo 
III 

Zonas ribeirinhas extensas, setores baixos dos rios, com elevada potencialidade para 
possuir um bosque extenso 

<5 

 

 

A classificação dos tipos de substrato foi adaptada de ASTM (6) (Tabela 2). Os 

substratos compostos identificados resultam da observação visual de mais do que uma 

destas classes em cada réplica amostrada. Após a avaliação dos tipos de sedimento em cada 

réplica optou-se também por voltar a tratar os dados obtidos de modo a obter uma 

classificação do tipo de sedimento por local excluindo o uso de sedimentos compostos. Para 

tal procedeu-se ao cálculo da correspondência entre a percentagem de cada sedimento 

individual presente nos sedimentos compostos, determinando a sua proporção para cada 

local. 

 

 

                                                             
6 ASTM D2487 1966. Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification 
System). Reapproved 2006. ASTM International, West Conshohocken, PA. 
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Tabela 2 – Classificação dos diferentes tipos de substratos, adaptada de ASTM.  
 

 Tipo de substrato Tamanho das partículas Código 

Blocos ou rocha   Superior a 300 mm (+30 cm) 6 

Pedras ou Calhaus  De 75 a 300 mm (7,5 a 30 cm) 5 

Cascalho Grosso  De 19 a 75mm (1,9 cm a 7,5 cm) 4 

Cascalho fino    De 4,75 a 19 mm (0,475 a1,9 cm) 3 

Areia De 4,75mm a 75 µm 2 

Vaza/argila  Inferior a 75 µm 1 
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3 - Resultados 

3.1 - Caracterização sumária dos pegos 
 

Para cada local a informação ambiental foi resumida em tabelas (Tabelas 3-8). 

Durante os quatro anos não existiram modificações que resultassem em alterações nas 

classificações relativamente aos três índices de caracterização morfológica.  

Em relação ao tipo geomorfológico (TG), todos os locais são zonas ribeirinhas com 

potencial para suportar vegetação média enraizada, típica de zonas médias dos rios, onde a 

zona ripícola apresenta algumas descontinuidades que resultam de setores das margens 

com pouca consolidação. O TG varia entre 6 (classe II) em Ossada Montante, Linho, Fonte 

Santa e Ponte de Penilhos e 8 (classe II) em Monte Bentes e Inferno.  

A montante da mina, o local com melhor pontuação para o QBR continua a ser 

Monte Bentes (110 – classe I qualidade boa), devido à presença de uma galeria ripícola 

maioritariamente sem descontinuidade e com várias espécies autóctones como freixos e 

salgueiros (Fraxinus angustifolia e Salix atrocinerea respetivamente). O local com uma 

classificação mais baixa foi Ponte de Penilhos porque não existe de todo uma galeria ripícola 

ou esta é muito dispersa e pouco diversificada, contendo ainda exemplares exóticos de 

eucalipto (Eucaliptus globulus).  

Mais uma vez relativamente ao GQC (avalia o grau de alteração, maioritariamente 

antropogénica do canal, a ocorrência de ilhas naturais ou artificiais e o grau de deposição 

dos sedimentos), o pego que continua a obter melhor pontuação a montante é o Monte 

Bentes (canal sem alterações). Os pegos a jusante (Ponte de Penilhos e Fonte Santa), 

apresentam estruturas de retenção de água como pontes ou diques, que indicam pressão 

antropogénica, apresentado os valores mais baixos para este índice (Classe IV – grande 

alteração do canal).  

Os maiores pegos (em área) continuam a ser Monte Bentes, a montante da mina e 

Ponte de Penilhos a jusante. Durante as amostragens presenciaram-se marcas de gado ovino 

(pegadas e um ou outro excremento esparso) em todos os pegos exceto Caiada e Pego do 

Inferno. No Pego do Inferno a pressão por gado bovino era bastante evidente tanto nas 

margens como dentro do pego. 
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Tabela 3 - Caracterização ambiental do pego Ossada Montante. Caracterização morfológica: QBR – classificação da zona 
ribeirinha dos ecossistemas fluviais, TG – determinação do tipo geomorfológico da zona ribeirinha e GQC – determinação do grau de 
qualidade do canal. Entre parênteses, nas categorias Espécies (nº total capturado) e Área submersa encontra-se a variação observada nas 
amostragens comparativamente a 2017 

 

Data de amostragem 10 de Setembro GQC* Início de alteração do canal (classe III - 25) 

Coordenadas N 37.511463o W 008.01035o QBR* Qualidade má (classe IV -35) 

Nº de transeptos  amostrados 8 transeptos (26 réplicas) TG* 
Potencialidade intermédia para suportar vegetação  
(tipo II - 6) 

Profundidade máxima 90 cm Espécies (nº total capturado):  *U. delphinus (38 (-56)) e U. tumidiformis (3 (-5)) 

Largura máxima 22,5 m Amostragem qualitativa: 40 minutos 

Comprimento máximo 96,6 m C.P.U.E. (amostragem qualitativa) 5.3 unionídeos técnico-1 h-1 

Área total 3015 m2 Área submersa  *1380 m2 (+148) 
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Tabela 4 - Caracterização ambiental do pego Monte Bentes. Caracterização morfológica: QBR – classificação da zona ribeirinha 

dos ecossistemas fluviais, TG – determinação do tipo geomorfológico da zona ribeirinha e GQC – determinação do grau de qualidade do 

canal. Entre parênteses, nas categorias Espécies (nº total capturado) e Área submersa encontra-se a variação observada nas amostragens 

comparativamente a 2017. 

Data de 
amostragem 11 de Setembro GQC Canal sem alterações (classe I -31) 

Coordenadas N 37.52599o W 008.00187o QBR Qualidade muito boa (classe I - 110) 

Nº de transeptos  amostrados 14 transeptos (32 réplicas) TG 
Potencialidade intermédia para suportar vegetação  
 (tipo II - 8) 

Profundidade 
máxima 1.2 m Espécies (nº total capturado) *U. delphinus (1 (-17) U. tumidiformis (0 (-5)) 

Largura máxima 24 m Amostragem qualitativa 57 minutos 
Comprimento 
máximo 316 m 

C.P.U.E. (amostragem 
qualitativa) 0 unionídeos técnico-1 h-1 

Área total 16910 m2 Área submersa  *5260 m2 (+1601) 
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Tabela 5 - Caracterização ambiental do pego do Inferno. Caracterização morfológica: QBR – classificação da zona ribeirinha dos 

ecossistemas fluviais, TG – determinação do tipo geomorfológico da zona ribeirinha e GQC – determinação do grau de qualidade do 

canal. Entre parênteses, nas categorias Espécies (nº total capturado) e Área submersa encontra-se a variação observada nas amostragens 

comparativamente a 2017. 

 

Data de amostragem 12 de Setembro GQC Canal ligeiramente perturbado (classe II - 27)  

Coordenadas N 37.53024o W 008.00073o QBR Grande alteração do canal (classe V – 15) 

Nº de transeptos  amostrados 10 transeptos (30 réplicas) TG 
Potencialidade intermédia para suportar vegetação  
(classe II - 8) 

Profundidade 
máxima 2m Espécies (nº total capturado) 

*A. anatina (0 (=)) U. delphinus (20 (-20)) 
U. tumidiformis (1)=) 

Largura máxima 25,1 m Amostragem qualitativa 20 minutos 
Comprimento 
máximo 110,5 m 

C.P.U.E. (amostragem 
qualitativa) 9 unionídeos técnico-1 h-1 

Área total 4065 m2 Área submersa  *2101 m2 (+219) 
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Tabela 6 - Caracterização ambiental do pego do Linho. Caracterização morfológica: QBR – classificação da zona ribeirinha dos 

ecossistemas fluviais, TG – determinação do tipo geomorfológico da zona ribeirinha e GQC – determinação do grau de qualidade do 

canal. Entre parênteses, nas categorias Espécies (nº total capturado) e Área submersa encontra-se a variação observada nas amostragens 

comparativamente a 2017. 

Data de amostragem 12 de Setembro GQC Canal ligeiramente perturbado (classe II - 27) 

Coordenadas N 37.53024o W 008.00073o QBR Qualidade boa (classe II - 75) 

Nº de transeptos  amostrados 12 transeptos (28 réplicas) TG 
Potencialidade intermédia para suportar vegetação  
 (tipo II - 6) 

Profundidade 
máxima 1,73 m Espécies (nº total capturado) 

*A. anatina (0(=)) U. delphinus (14(+3)) 
U. tumidiformis (0(=)) C. fluminea (52(-37)) 

Largura máxima 24,6 m Amostragem qualitativa 1 hora 
Comprimento 
máximo 195 m (curvo) 

C.P.U.E. (amostragem 
qualitativa) 5,5 unionídeos técnico-1 h-1 

Área total 9393 m2 Área submersa  *3062 m2 (+927) 
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Tabela 7 - Caracterização ambiental do pego de Fonte Santa. Caracterização morfológica: QBR – classificação da zona ribeirinha 

dos ecossistemas fluviais, TG – determinação do tipo geomorfológico da zona ribeirinha e GQC – determinação do grau de qualidade do 

canal. Entre parênteses, nas categorias Espécies (nº total capturado) e Área submersa encontra-se a variação observada nas amostragens 

comparativamente a 2017. 

. 

Data de 
amostragem 13 de Setembro GQC Grande alteração do canal ( classe IV - 19) 

Coordenadas N 37.641880° W 7.746392° QBR Qualidade má (classe IV - 50) 

Nº de transeptos 
amostrados 10 (3+7) transeptos (19 réplicas) TG 

Potencialidade intermédia para suportar vegetação 
 (tipo II - 6) 

Profundidade 
máxima 2,55m 

Espécies (nº total 
capturado) 

*A. anatina 5 (+2) U. delphinus (105)+4) 
U.tumidiformis (0)-2) C. fluminea(86)-140) 

Largura máxima 
16.70 no pego a montante e  
11,1no pego a jusante Amostragem qualitativa 36 minutos (2 pegos) 

Comprimento 
máximo 

18,30m no pego a montante e  
36.80m no pego a jusante C.P.U.E. 18,3 unionídeos técnico-1 h-1 

Área total 
1980 m2 Área submersa 

*292 m2 no pego a montante e 324 m2 no pego a jusante 
(+195) 
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Tabela 8 – Caracterização ambiental do pego de Ponte de Penilhos. Caracterização morfológica: QBR – classificação da zona 

ribeirinha dos ecossistemas fluviais, TG – determinação do tipo geomorfológico da zona ribeirinha e GQC – determinação do grau de 

qualidade do canal. Entre parênteses, nas categorias Espécies (nº total capturado) e Área submersa encontra-se a variação observada nas 

amostragens comparativamente a 2017.  

Data de amostragem 13 de Setembro GQC Grande alteração do canal (classe IV - 15)  

Coordenadas N 37.626986° W 7.809941° QBR Qualidade péssima (classe V - 25) 

Nº de transeptos  amostrados 11 transeptos (30 réplicas) TG 
Potencialidade intermédia para suportar vegetação  
 (tipo II - 6) 

Profundidade 
máxima Mais de 2m  

Espécies (nº total 
capturado) 

*A. anatina (0)-63)  U. delphinus (20)-17) 
 U.tumidiformis (5)+5) C. fluminea(38)+1) 

Largura máxima 15,9 m Amostragem qualitativa 40 minutos 
Comprimento 
máximo 400 m C.P.U.E. 5,3 unionídeos técnico-1 h-1 

Área total 9022 m2 Área submersa  *5137 m2 (+2593) 
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3.2 - Espécies presentes 

Em 2018 foram encontradas as mesmas 4 espécies de bivalves dos anos anteriores 

(Tabela 9, figura 1): 3 nativas (U. delphinus (a), U. tumidiformis (b) e A. anatina (c)) e uma 

invasora (C. fluminea (d)). Em todos os pegos foram encontrados bivalves nativos, com 

exceção de Caiada. U. delphinus foi encontrada em todos os pegos, exceto Caiada, e U. 

tumidiformis foi encontrado apenas em três pegos - Monte Ossada Montante e Pego do 

Inferno a montante e Ponte de Penilhos a jusante. Em 2018 U. tumidiformis não foi 

encontrado em Monte Bentes e Fonte Santa, comparativamente a 2017. A. anatina tem a 

sua distribuição reduzida aos pegos a jusante, à semelhança do que já tinha ocorrido em 

2017, tendo sido encontrada em três dos quatro locais amostrados (Tabela 11), com exceção 

de Ponte de Penilhos.  

A espécie invasora C. fluminea continua circunscrita ao pego mais a jusante do troço 

a montante da mina – Pego do Linho, como em anos anteriores, tendo sido também 

detetada em Ponte de Penilhos e Fonte Santa, a jusante da mina. Adicionalmente efetuou-se 

uma busca visual em dois pegos mais perto da Mina: Caiada, onde não se encontraram 

exemplares e Monte Velho, onde foram observadas 4 A. anatina e 6 U. delphinus  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 - Espécies nativas: a) Unio delphinus, b) Unio tumidiformis e c) Anodonta 

anatina. Espécie invasora d) Corbicula fluminea. 

a b 

c d 



16 
 

 Tabela 9 – Espécies de bivalves nativos (Unio delphinus, Unio tumidiformis e Anodonta anatina) e invasores (Corbicula fluminea) em 10 pegos amostrados nas 

campanhas de monitorização efetuadas entre 2015 e 2018. Os pegos encontram-se ordenados de montante para jusante. n.a.  – locais não amostrados. “–“ 

indica ausência de bivalves. “P” indica presença de bivalves. O sombreado cinzento indica os locais a jusante da mina 

 

Espécie /Ano 
Unio delphinus Unio tumidiformis Anodonta anatina Corbicula fluminea 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 
Local 

Monte Ossada Montante P P P P P P P P - - - - - - - - 

Monte Ossada P P P n.a. - - - n.a. - - - n.a. - -  n.a. 

Monte Bentes P P P P P P P - - - - - - - - - 

Pego do Inferno P P P P P P P P P - - - - - - - 

Pego do Linho P P P P P P - - P P - - P P P P 

Pego dos Cágados P - P n.a. P P - n.a. P - - n.a. P P P n.a. 

Caiada n.a. n.a. P  - n.a. n.a. - - n.a. n.a. - - n.a. n.a. - - 

Monte Velho n.a. n.a. P P n.a. n.a. - - n.a. n.a. P P n.a. n.a. - - 

Ponte de Penilhos n.a. n.a. P P n.a. n.a. - P n.a. n.a. P - n.a. n.a. P P 

Fonte Santa n.a. n.a. P P n.a. n.a. P - n.a. n.a. P P n.a. n.a. P P 
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3.3 - Densidades 

A espécie mais abundante foi este ano U. delphinus (105 indivíduos em Fonte 

Santa – jusante da mina) ao contrário dos anos anteriores em que a espécie invasora C. 

fluminea era sempre a mais abundante (Tabela 10). Nos pegos a montante da mina a 

espécie nativa mais abundante é também o U. delphinus, novamente em Monte 

Ossada Montante como em 2017. Em Monte Bentes apenas se encontrou um U. 

delphinus. A montante da mina a densidade de U. delphinus foi mais elevada em 

Monte Ossada Montante com 4,92 ind. m-2 e a jusante em Fonte Santa (como em 

2017) com 20,75 ind. m-2. As densidades de U. tumidiformis foram mais elevadas em 

Monte Ossada Montante com 0,31 ind. m-2 (semelhante a 2017 -  0,83 ind. m-2). Em 

2018 também se encontraram exemplares a jusante, em Ponte de Penilhos (0,67 ind. 

m-2). Novamente apenas se encontraram exemplares de A. anatina a jusante da mina. 

O local com uma densidade mais elevada de C. fluminea foi a jusante da mina - Fonte 

Santa com 21,25 ind. m-2 (semelhante a 2017 - 58,57 ind. m-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Tabela 10 – Número de unionídeos capturados por pessoa e por hora na amostragem 
qualitativa (C.P.U.E - capturas por unidade de esforço). Número total de bivalves 
encontrados por espécie e por local durante os 2 tipos de amostragens (qualitativa e 
quantitativa). Densidades médias de bivalves de cada espécie, por m2 e por local, obtidos 
na amostragem quantitativa.  

 
M. Ossada 
Montante 

Monte 
Bentes 

Pego do 
Inferno 

Pego do 
Linho 

Fonte 
Santa 

Ponte de 
Penilhos 

C.P.U.E 
(unionídeos  
técnico-1 h-1) 

5,3 0 9,0 5,5 18,3 5,3 

Número Total 

U. delphinus 38 1 20 14 105 20 

U. tumidiformis 3 0 1 0 0 5 

A . anatina 0 0 0 0 5 0 

C. fluminea 0 0 0 52 86 38 

Número total de 
bivalves nativos 

41 1 21 14 110 25 

Densidade (m
2
) 

U. delphinus 4,92 0,13 1,87 0,43 20,75 1,73 

U. tumidiformis 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 

A. anatina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. fluminea 0,00 0,00 0,00 7,14 21,25 4,67 

Densidade Total 5,23 0,13 1,87 7,57 42,00 7,07 

 

Tendo em conta as áreas estimadas através do mapeamento (Tabela 3-8) e os 

cálculos de densidade média por m2 (tabela 10), os resultados sugerem que para U. 

delphinus as maiores populações poderão ocorrer a montante da mina em Monte 

Ossada Montante com 6790 indivíduos (máximo em 2017 - 2231 em Monte Bentes) e 

12761 indivíduos a jusante em Fonte Santa (Tabela 11 e fig.2). Para U. tumidiformis a 

montante da mina, apenas foram encontrados exemplares na amostragem 

quantitativa em Monte Ossada Montante, estimando-se uma população de 428 

indivíduos. A jusante da mina é Ponte de Penilhos o único local com uma população da 

espécie, estimando-se em 3442 indivíduos.  

Não foram encontrados, nem a montante nem a jusante, quaisquer exemplares 

de A. anatina na amostragem quantitativa, pelo que não foi se estimaram as suas 

populações. Para C. fluminea a população máxima estimada deverá ocorrer em Ponte 

de Penilhos, com 23990 indivíduos. Faz-se notar que estes números são estimativas 

tendo em conta as densidades por m2 obtidas na amostragem quantitativa e as áreas 

dos pegos com água. 
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Tabela 11 – Densidades de bivalves por m2, por espécie e por local, e estimativa da 
densidade potencial tendo em conta a área do pego submersa (Setembro de 2018).  

Local Espécie 
Densidade 

por m2 

Área do 
pego 

submersa 
(m2) 

População 
estimada 

2018 

População 
estimada 

2017 

População 
estimada 

2016 

População 
estimada 

2015 

Ossada 
Montante 

U. delphinus 4,92 

1380 

6790 5133 2539 1652 
U. tumidiformis 0,31 428 1027 2930 1652 

A. anatina 0,00 0 0 0 - 

C. fluminea 0,00 0 0 0 - 

Monte 
Bentes 

U. delphinus 0,13 

5260 

684 4907 10041 3345 

U. tumidiformis 0,00 0 2231 4017 7248 

A. anatina 0,00 0 0 0 - 

C. fluminea 0,00 0 0 0 - 

Pego do 
Inferno 

U. delphinus 1,87 

2101 

3929 11292 5012 4247 

U. tumidiformis 0,00 0 282 0 1180 

A. anatina 0,00 0 0 0 - 

C. fluminea 0,00 0 0 0 - 

Pego do 
Linho 

U. delphinus 0.43 

3062 

1317 3358 8738 6480 

U. tumidiformis 0,00 0 0 0 1525 

A. anatina 0,00 0 0 0 - 

C. fluminea 7,14 21863 27187 35439 28375 

Fonte 
Santa 

U. delphinus 20,75 

615 

12761 10345 - - 

U. tumidiformis 0,00 0 241 - - 

A. anatina 0,00 0 122 - - 

C. fluminea 21,25 13069 24658 - - 

Ponte de 
Penilhos 

U. delphinus 1,73 

5137 

8887 8534 - - 

U. tumidiformis 0,67 3442 0 - - 

A. anatina 0 0 1626 - - 

C. fluminea 4,67 23990 15037 - - 
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Fig. 2 – População estimada em toda a área submersa dos pegos e densidades de bivalves por 
m2 de cada espécie.  
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3.4 – Biomassa 

A biomassa (fig. 3) média dos exemplares, em termos de peso fresco (com concha) foi 

de 3,12±0,19 g para C. fluminea (2017 - 5,51 ±0,22), de 36,24 ±8,80 g (2017 - 112 ±6,88) para 

A. anatina, de 11,16 ±2,06g (2017 - 14,65 ±2,02) para U. tumidiformis e 15,97 ±0,77 g (2017-

17,54 ±0,47) para U. delphinus (Fig. 3). Em relação a anos anteriores, os exemplares das 4 

espécies apresentaram valores de biomassa mais baixos do que no ano de 2017.  

Em termos de biomassa por m2, os valores médios mais elevados ocorreram em 

Fonte Santa para U. delphinus 248,38 g/m2 (2017 - 243,03 g/m2) e C. fluminea 74,83 g/m2 

(2017 -261,76 g/m2). A biomassa média por m2 de U. tumidiformis foi mais elevada em Ponte 

de Penilhos, com 4,40 g/m2 (2017 - 14,93 g/m2 em Monte Bentes).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – Biomassa (peso fresco médio e respetivo erro padrão) de cada espécie nesta 
campanha, tendo em conta todos os exemplares capturados nos 6 pegos amostrados. 
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3.5 - Estrutura populacional 

De um modo geral as populações das espécies de bivalves nativos continuam a 

diminuir (Fig. 4). Em relação a U. tumidiformis é de realçar este ano novamente a presença 

de exemplares juvenis embora em número muito reduzido (dois exemplares com tamanho 

inferior a 25 mm em Ponte de Penilhos). A classe de comprimento mais frequente foi de 45-

50 mm com três exemplares (semelhante a 2016). Para C. fluminea também se observou 

uma redução no número de indivíduos comparativamente a anos anteriores. Continuamos a 

notar uma dominância de indivíduos mais jovens, à semelhança do que foi observado em 

2017. Uma vez mais, a estrutura populacional desta espécie foi dominada por exemplares 

entre os 10 - 15 mm e 20 - 25 mm. A maioria dos exemplares de U. delphinus apresentava 

novamente este ano dimensões entre 40 e 45 mm. Em relação a A. anatina este ano a 

maioria dos exemplares amostrados são novamente entre os 115-120 mm.  
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Fig. 4- Estrutura populacional dos bivalves amostrados na totalidade dos pegos, por espécie.
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N
ú

m
e

ro
 t

o
ta

l d
e

 in
d

iv
íd

u
o

s 
p

o
r 

cl
as

se
 d

e
 t

am
an

h
o

 0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

≤10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 

U. delphinus 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

≤10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 

C. fluminea 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

80-85 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115 115-120 120-125 125-130 130-135 135-140 140-145 

A. anatina 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

≤10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 

U. tumidiformis 



24 
 

3.6 - Relação entre a presença de espécies nativas e o tipo de 

substrato presente. 

Este ano a maioria dos locais apresentou uma maior diversidade no tipo de 

sedimento (Tabela 12). Foram amostradas no total 162 réplicas, distribuídas pelos 6 

pegos (Ossada Montante – 26, Monte Bentes – 32, Pego do Inferno – 28, Pego do 

Linho – 30, Fonte Santa – 16 e Ponte de Penilhos - 30). Os sedimentos mais frequentes 

e com uma maior área foram Blocos ou Rocha em Pego do Inferno, Pego do Linho e 

Ponte de Penilhos. Em 2017 o sedimento mais comum era do tipo Blocos ou Rocha nos 

locais Monte Ossada montante, Pego do Inferno e Ponte de Penilhos. Em 2015 o tipo 

de sedimento mais comum também foi Blocos ou Rocha enquanto em 2016 foi um 

sedimento composto do tipo Blocos ou Rocha + Vaza.  

Os resultados obtidos para a classificação do tipo de sedimento por local 

excluindo o uso de sedimentos compostos (Tabela 13) mostram que Blocos ou Rocha é 

o tipo de sedimento mais comum em Monte Ossada, Monte Bentes, e Ponte de 

Penilhos, Cascalho Fino predomina em Pego do Linho e Fonte Santa e Cascalho Grosso 

em Pego do Inferno  

 

Tabela 12 - Tipos de substrato e percentagens de habitat correspondentes em cada 
pego, baseados na amostragem quantitativa. 

Local Tipo de Sedimento 
% de Habitat 

correspondente 

Ossada 
Montante 

Blocos ou Rocha + Cascalho Fino 14,8 

Blocos ou Rocha + Cascalho Grosso 11,1 

Blocos ou Rocha + Pedras ou Calhaus 11,1 

Cascalho Fino 11,1 

Blocos ou Rocha 7,4 

Cascalho Grosso 7,4 

Pedras ou Calhaus + Cascalho Grosso 7,4 

Blocos ou Rocha + Pedras ou Calhaus + Cascalho Grosso 7,4 

Areia + Vaza 3,7 

Blocos ou Rocha + Cascalho Grosso 3,7 

Blocos ou Rocha + Pedras ou Calhaus + Cascalho Grosso 3,7 

Cascalho Grosso + Pedras ou Calhaus 3,7 
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Cascalho Grosso + Vaza 3,7 

Pedras ou Calhaus + Cascalho Grosso + Cascalho Fino 3,7 

Vaza 3,7 

Monte Bentes 

Vaza 21,9 

Blocos ou Rocha 12,5 

Blocos ou Rocha + Pedras ou Calhaus 12,5 

Blocos ou Rocha + Vaza 6,3 

Cascalho Fino + Vaza 6,3 

Cascalho Grosso + Vaza 6,3 

Pedras ou Calhaus + Cascalho Grosso 6,3 

Pedras ou Calhaus + Cascalho Grosso + Vaza 6,3 

Pedras ou Calhaus + Vaza 6,3 

Blocos ou Rocha + Cascalho Fino   3,1 

Blocos ou Rocha + Cascalho Fino + Cascalho Grosso 3,1 

Blocos ou Rocha + Cascalho Grosso 3,1 

Cascalho Grosso    3,1 

Pedras ou Calhaus + Cascalho Fino + Vaza 3,1 

Pego do 
Inferno 

Areia + Vaza 16,7 

Blocos ou Rocha 16,7 

Cascalho Grosso + Cascalho Fino 13,3 

Cascalho Grosso + Vaza 10,0 

Pedras ou Calhaus + Cascalho Grosso 6,7 

Vaza 3,3 

Blocos ou Rocha + Areia 3,3 

Blocos ou Rocha + Cascalho Fino 3,3 

Blocos ou Rocha + Cascalho Grosso 3,3 

Blocos ou Rocha + Pedras ou Calhaus + Cascalho Grosso 3,3 

Blocos ou Rocha + Vaza 3,3 

Cascalho Fino + Vaza 3,3 

Cascalho Grosso   3,3 

Pedras ou Calhaus + Cascalho Fino 3,3 

Pedras ou Calhaus + Areia 3,3 

Pedras ou Calhaus + Cascalho Grosso + Cascalho Fino 3,3 

Pego do Linho 

Areia + Vaza 10,7 

Blocos ou Rocha 10,7 

Blocos ou Rocha + Cascalho Fino 10,7 

Blocos ou Rocha + Pedras ou Calhaus 10,7 

Blocos ou Rocha + Pedras ou Calhaus + Cascalho Fino 7,1 

Blocos ou Rocha + Pedras ou Calhaus + Cascalho Grosso 7,1 

Cascalho Grosso + Cascalho Fino 3,6 

Cascalho Grosso + Cascalho Fino + Areia 3,6 

Cascalho Grosso + Cascalho Fino + Vaza 3,6 

Pedras ou Calhaus + Areia 3,6 

Pedras ou Calhaus + Areia + Vaza 3,6 

Pedras ou Calhaus + Cascalho Fino 3,6 
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Pedras ou Calhaus + Cascalho Fino + Areia 3,6 

Pedras ou Calhaus + Cascalho Grosso 3,6 

Pedras ou Calhaus + Cascalho Grosso + Areia 3,6 

Pedras ou Calhaus + Cascalho Grosso + Cascalho Fino 3,6 

Pedras ou Calhaus + Vaza 3,6 

Vaza 3,6 

Fonte Santa 

Cascalho Grosso + Cascalho Fino + Areia 18,8 

Blocos ou Rocha + Cascalho Fino + Areia 12,5 

Cascalho Fino + Areia 12,5 

Cascalho Grosso + Cascalho Fino 12,5 

Pedras ou Calhaus + Cascalho Fino + Areia 12,5 

Blocos ou Rocha + Areia 6,3 

Blocos ou Rocha + Areia + Vaza 6,3 

Blocos ou Rocha + Cascalho Grosso + Areia 6,3 

Blocos ou Rocha + Pedras ou Calhaus + Cascalho Fino 6,3 

Cascalho Fino 6,3 

Ponte de 
Penilhos 

Blocos ou Rocha 16,7 

Pedras ou Calhaus + Cascalho Fino 13,3 

Blocos ou Rocha + Cascalho Fino 6,7 

Blocos ou Rocha + Pedras ou Calhaus + Cascalho Fino 6,7 

Pedras ou Calhaus + Cascalho Fino + Areia 6,7 

Blocos ou Rocha + Areia 3,3 

Blocos ou Rocha + Cascalho Fino + Areia 3,3 

Blocos ou Rocha + Cascalho Grosso 3,3 

Blocos ou Rocha + Pedras ou Calhaus 3,3 

Blocos ou Rocha + Pedras ou Calhaus + Areia 3,3 

Blocos ou Rocha + Pedras ou Calhaus + Cascalho Grosso + 
Areia 3,3 

Blocos ou Rocha + Vaza 3,3 

Cascalho Fino + Areia 3,3 

Cascalho Grosso + Areia 3,3 

Pedras ou Calhaus + Areia  3,3 

Pedras ou Calhaus + Areia + Vaza 3,3 

Pedras ou Calhaus + Cascalho Grosso 3,3 

Pedras ou Calhaus + Cascalho Grosso + Areia 3,3 

Pedras ou Calhaus + Cascalho Grosso + Cascalho Fino 3,3 

Vaza 3,3 
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Tabela 13 - Correspondência entre a percentagem de cada sedimento individual presente nos sedimentos compostos, determinando a sua 
proporção para cada local. O cálculo foi efetuado somando as percentagens de cada tipo de sedimento e calculando a sua proporcionalidade 
em relação ao total. Após este cálculo estandardizaram-se os resultados obtidos para 100%. 
 

 

Local 
 

Blocos ou 
Rocha 

Pedras ou Calhaus 
Cascalho 
Grosso 

Cascalho Fino Areia Vaza Soma 

Ossada Montante total 59.2 37.0 51.8 29.6 3.7 11.1 192.4 

 
total estandardizado 30.8 19.2 26.9 15.4 1.9 5.8 100.0 

Monte Bentes total 81.0 63.2 58.4 40.6 1.9 65.5 310.6 

 
total estandardizado 26.1 20.4 18.8 13.1 0.6 21.1 100.0 

Pego do Inferno total 33.2 19.9 43.2 26.5 23.3 36.6 182.7 

 
total estandardizado 18.2 10.9 23.6 14.5 12.8 20.0 100.0 

Pego do Linho total 46 43 29 50 29 25 221.9 

 
total estandardizado 21 19 13 23 13 11 100.0 

Fonte Santa total 37.7 18.8 37.6 81.4 75.2 6.3 257.0 

 
total estandardizado 14.7 7.3 14.6 31.7 29.3 2.5 100.0 

Ponte de Penilhos total 53.2 53.1 19.8 30.0 33.1 13.2 202.4 

 
total estandardizado 26.3 26.2 9.8 14.8 16.4 6.5 100.0 
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Fig. 5 – Número médio (± S.E.) de bivalves das 3 espécies nativas encontradas consoante o tipo de 
substrato presente na totalidade dos pegos. A ausência de barras de erro deve-se ao facto de a esses 
substratos corresponder apenas uma réplica.  

As densidades de bivalves nativos foram mais elevadas no sedimento composto 

Cascalho fino + Areia (19 indivíduos em três réplicas) e Blocos ou Rocha + Cascalho 

Grosso (com 10 indivíduos também em três réplicas) (fig. 5). Estes dados são 

semelhantes aos obtidos em anos anteriores. Estes valores são mais baixos do que os 

encontrados em 2015 onde o número médio máximo de bivalves por réplica foi de 8 

exemplares em Cascalho fino, e em 2017 onde se observou o valor máximo de 13 

indivíduos numa réplica de Blocos ou Rocha + Areia + Vaza. Em 2016 este valor foi de 4 

exemplares em Blocos ou Rocha + Cascalho fino + Vaza/argila e Pedras ou Calhaus + 

Cascalho Grosso + Areia. Os resultados da amostragem qualitativa após o cálculo de 

percentagem de ocorrência de cada tipo de bivalve nativo por tipo de sedimento 

(Tabela 14), sugerem que é no Cascalho fino que ocorre o maior número de bivalves 

nativos, (32%) seguido de Areia (20.83%). No caso da ameijoa asiática, os resultados 
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sugerem que ocorre em maior percentagem em Areia (27.84) e em Cascalho Fino 

(23.51). 
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Tabela 14 - Cálculo de percentagem de ocorrência de bivalves nativos (U. delphinus e U. tumidiiformis) e de C. 

fluminea por tipo de sedimento. Para o cálculo da percentagem de bivalves nativos foram tidos em conta os dados da 

amostragem quantitativa dos seis pegos amostrados enquanto para C. fluminea apenas três dos seis pegos onde a 

espécie ocorre (Pego do Linho, Fonte Santa e Ponte de Penilhos). 

 
Blocos ou 

Rocha 
Pedras ou 
Calhaus 

Cascalho 
Grosso 

Cascalho 
Fino 

Areia Vaza Total 

Nº total de bivalves 
nativos em cada tipo de 

substrato 

27 38 43 85 55 16 264 

Frequência relativa de 
ocorrência 

0.10 0.14 0.16 0.32 0.21 0.06 1 

Percentagem de 
ocorrências 

10.23 14.39 16.29 32.20 20.83 6.06 100 

Nº total de C. fluminea 
em cada tipo de substrato 

51 62 41 87 103 26 370 

Frequência relativa de 
ocorrência 

0.14 0.17 0.11 0.24 0.28 0.07 1 

Percentagem de 
ocorrências 

13.78 16.76 11.08 23.51 27.84 7.03 100 
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4 - Discussão 

Foram encontrados bivalves nativos em todos os pegos amostrados, com exceção da 

Caiada. U. delphinus foi a espécie mais abundante, ocorrendo em sete dos oito pegos 

principalmente em Monte Ossada montante (menos que em 2017) e em Fonte Santa (mais 

do que em 2017). Este ano e de uma forma semelhante ao que tinha ocorrido em 2017 e 

2015, o número de indivíduos jovens foi reduzido para todas as espécies de bivalves nativos. 

Como tal, as amostragens efetuadas nos últimos anos sugerem que apenas em 2016 terá 

havido recrutamento significativo. A presença de A. anatina foi detetada apenas nos locais a 

jusante da mina, como em 2017 e 2016 e os dados disponíveis permitem concluir que 

durante estes quatro anos tem havido uma diminuição consistente no número de indivíduos. 

Para esta espécie em particular, a amostragem quantitativa não parece ser um método 

eficaz para determinar a sua presença e abundância. 

Semelhante ao ocorrido nos últimos anos a espécie invasora C. fluminea está 

presente em um dos quatro pegos a montante (pego do Linho), não tendo progredido para 

montante, ou seja, ainda não foi detetada a sua presença no pego do Inferno. Esta espécie 

invasora está também presente nos pegos amostrados a jusante (Fonte Santa e Ponte de 

Penilhos). Globalmente, tem-se vindo também a observar um decréscimo progressivo desta 

espécie nos pegos a montante da mina, ao longo destes quatro anos. Este decréscimo pode 

dever-se à elevada instabilidade do caudal da ribeira e ao reduzido volume dos pegos 

durante o estio, tendo ocorrido uma elevada mortalidade em 2017.   

U. tumidiformis, considerada uma espécie em perigo devido à sua baixa densidade, 

distribuição restrita e regressão populacional, (7), ocorreu este ano em números muito 

reduzidos tendo sido observada a montante da mina apenas em Monte Ossada Montante 

(apenas 3 indivíduos) e Pego do Inferno (1 indivíduo). É importante realçar também que para 

esta espécie, ao contrário do que tinha sido observado em 2016, o número de juvenis 

encontrados foi reduzido, tendo-se observado apenas dois a jusante da mina em Ponte de 

Penilhos. Este facto, a juntar ao mesmo padrão observado para U. delphinus, permite-nos 

concluir que também em 2018 não terá havido recrutamento significativo. Neste momento, 

                                                             
7 Araujo, R. 2011. Unio tumidiformis. The IUCN Red List of Threatened Species 2011 
7http://www.ipma.pt/resources.www/docs/im.publicacoes/edicoes.online/20160616/ouMtSLHnIIsKWGMykDSY/cli_20160
501_20160531_pcl_sz_co_pt.pdf 



32 
 

passados quatro anos com condições climatéricas muito distintas, não podemos ainda 

afirmar com segurança que fatores ambientais contribuíram para o recrutamento. Este ano 

foram observados em Monte Ossada Montante, no Pego do Linho e especialmente Monte 

Bentes densidades de lagostins (Procambarus clarkii) muito superiores aos anos anteriores. 

Esta espécie omnívora invasora é oportunista, podendo predar bivalves nativos, 

nomeadamente os juvenis de pequenas dimensões (8), o que poderá influenciar o sucesso do 

recrutamento das espécies nativas. 

Em termos de amostragem e prospeção de bivalves, o Pego do Inferno continua a ser 

o que apresenta mais desafios à obtenção de amostras por ser o mais profundo (2 m em 

alguns locais) e por ter lajes perpendiculares no meio do pego, intercaladas por zonas de 

grande profundidade. Após a análise aos resultados dos últimos três anos de amostragem 

optou-se por retirar Monte Ossada e Pego dos Cágados dos locais a amostrar uma vez que a 

disponibilidade de água continua a ser muito reduzida, chegando por vezes o pego a secar. 

Salienta-se que no pego dos Cágados foi necessária uma intervenção de emergência em 

2017 para retirar os bivalves nativos e em Monte Ossada nunca em três anos de 

amostragens foram observados exemplares de U. tumidiformis.  

A pressão antropogénica nestas ribeiras continua a fazer-se sentir. Por exemplo a 

ocorrência de gado a usar os pegos como fonte de água o que contribui mais rapidamente 

para a sua degradação e volume disponível. Este ano observámos no Pego do Inferno 

grandes quantidades de matéria fecal de origem animal e todo o pego tanto dentro de água 

como nas margens apresentava marcas da presença de gado bovino.  

Pela primeira vez em quatro anos de amostragem não se amostraram bivalves na 

amostragem qualitativa em Monte Bentes. Na amostragem quantitativa apenas foi 

encontrado um exemplar de U. delphinus. Este decréscimo é bastante preocupante uma vez 

que em anos anteriores Monte Bentes foi sempre um local onde, se encontraram bivalves 

nativos em número considerável e, em 2016, um grande número de juvenis. Estes bivalves 

                                                             
7http://www.ipma.pt/resources.www/docs/im.publicacoes/edicoes.online/20160616/ouMtSLHnIIsKWGMykDSY/cli_20160
501_20160531_pcl_sz_co_pt.pdf 
8 Meira et al ., 2018. Invasive crayfishes as a threat to freshwater bivalves: Interspecific differences and conservation 
implications. Science of The Total Environment 
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necessitam de peixes nativos como hospedeiros para se reproduzir, como barbos, bogas, 

bordalos e escalos e por isso o estudo da ictiofauna da ribeira é essencial para perceber as 

dinâmicas populacionais e prever episódios de recrutamento. Uma gestão piscícola cuidada 

permitiria consolidar as populações de peixes hospedeiros promovendo a reprodução com 

sucesso e o estabelecimento de populações viáveis de bivalves nativos que poderiam assim 

servir de dadoras para o estabelecimento de novas populações em troços afetados a 

jusante. De realçar, a seletividade de hospedeiros de U. tumidiformis, que apenas parasita 

bordalos e escalos, espécies pertencentes ao género Squalius, cuja presença mais marcada 

em Monte Ossada montante (relatórios ictiofauna 2017, 2018) parece estar ligada ao fato de 

este pego ser um dos últimos redutos da espécie a montante da mina. 

 

 

Conclusão e linhas de orientação para o futuro. 

Devido ao número muito reduzido de exemplares de bivalves nativos observados em 

2018, caso seja necessário, Monte Ossada montante continua a ser o local mais viável para a 

obtenção de bivalves na Ribeira de Oeiras com vista a repovoamento a jusante da área de 

influência da mina. Os quatro anos de amostragem sugerem que este pego é muito 

importante, com exemplares de U. tumidiformis e U. delphinus numa área reduzida e sem C. 

fluminea. Como tal, todos os esforços para a sua preservação são essenciais. Estas 

observações vão ao encontro do postulado no plano de conservação em que este pego foi 

selecionado para intervenção para conservação de U. tumidiformis.  

Os dados obtidos são muito importantes para servir de base a medidas de mitigação 

ambiental. No entanto, ainda não existe uma ideia clara sobre a relação entre a ocorrência 

de coortes de novos recrutamentos e as variáveis ambientais. Este ano o número de juvenis 

observados foi novamente muito reduzido e as densidades populacionais também estão a 

diminuir. Não se sabe ainda se é uma tendência geral ou se faz parte de ciclos naturais em 

que as condições climatéricas são importantes. Este decréscimo pode ser característico de 

anos mais secos, sendo provável que anos com maior precipitação sejam mais favoráveis ao 

recrutamento. Apesar da maior pluviosidade em 2018, a precipitação foi muito concentrada 
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nos meses de Abril e Maio, o que pode não ter sido suficiente para as populações 

recuperarem após o ano extremamente seco de 2017.  

De modo a otimizar a conservação das comunidades de bivalves nativos na ribeira 

pode optar-se por tomar medidas para melhoramento das condições dos pegos. Alguns 

exemplos seriam a minimização do uso da água em captações ou por gado e a recuperação 

da galeria ripária. São aliás medidas deste tipo as que foram propostas para o plano de 

intervenção que se iniciará muito rapidamente em Monte Ossada Montante. 
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Anexo I  

 Localização dos Pegos 
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Fig 1.1 – Localização dos 10 pegos na ribeira de Oeiras. X – localização da Mina de Neves-Corvo. 

Pegos: A - Monte ossada montante; B – Monte Ossada; C – Monte Bentes; D – Pego do Inferno; E – 

Pego do Linho; F - Pego dos Cágados; G- Caiada; H – Monte velho; I – Ponte Penilhos; J – Fonte 

Santa. 
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Anexo II 

Amostragens em Imagens 
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Fig. 3.2 – Amostragem qualitativa com recurso a luneta de Kalfa (a), amostragem 

quantitativa com recurso a quadrado de área definida (0,25m2) (b, c, d). Medição com 

recurso a craveira (e) e mapeamento do local de amostragem (f).  
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Resumo 

Neste trabalho contratualizado com a Somincor no âmbito do processo do plano 

de conservação do Unio tumidiformis, determinou-se quais as espécies de peixes da 

ribeira de Oeiras parasitadas por bivalves nativos, ou seja, com presença de gloquídeos. 

Foram examinados 1016 peixes recolhidos em 7 locais. Apenas se encontram gloquídeos 

em espécies de peixe nativos pertencentes às espécies Luciobarbus microcephalus, 

Luciobarbus sclateri e Squalius alburnoides. Conclui-se que qualquer medida de 

conservação de populações de bivalves nativos não pode estar dissociada da gestão das 

espécies de peixe pertencentes aos géneros Squalius e Luciobarbus. 

 

Introdução 

Unio tumidiformis, é um bivalve nativo de água doce, com uma distribuição 

reduzida no Sudeste da Península Ibérica. Esta espécie ocorre em rios temporários, com 

sombreamento fornecido pela vegetação ripária. Encontram-se geralmente em 

substratos do tipo argiloso ou arenoso, ocupando pegos que não secam no estio 

juntamente com a fauna piscícola (Araujo, 2011). As populações e distribuição de U. 

tumidiformis têm declinado nas últimas décadas. Por estas razões a espécie possui um 

estatuto preocupante em termos de conservação, consagrado a nível nacional e 

internacional. Esta espécie nativa tem ainda a particularidade de ter um leque de 

hospedeiros muito restrito, parasitando apenas espécies do género Squalius (Reis et al., 

2014) (Fig. 1). 

Foram detetados núcleos populacionais importantes de U. tumidiformis na ribeira 

de Oeiras, a montante da zona de operação da SOMINCOR. No entanto, não foram 

detetados sinais de recrutamento significativo nos últimos anos, sendo a população 

constituída quase exclusivamente por exemplares de grandes dimensões. É por isso 

fundamental a preservação destes núcleos populacionais, para permitir um futuro 

repovoamento da ribeira a jusante da operação mineira. Também no contexto da 

preservação da espécie a nível global, é essencial a manutenção das populações a 

montante. 

O objetivo deste trabalho foi quantificar a prevalência de gloquídeos em peixes. 

Esta quantificação é decisiva para a estratégia de conservação desta espécie de bivalve. 



 

Juvenis

Peixe hospedeiro Squalius sp.Gloquídeos

Esperma

Fertilização

Gloquídeos enquistados nas brânquias

 

Figura 1. Ciclo de vida de Unio tumidiformis. 

 

Metodologia 

Este trabalho foi possível devido à campanha de monitorização de ictiofauna na 

ribeira de Oeiras, que decorreu de 28 a 30 de maio de 2018, coincidindo com o período 

habitual de parasitação de U. tumidiformis (março a agosto; Reis and Araújo, 2009). A 

quantificação de gloquídeos realizou-se in vivo, no campo, em peixes nativos de forma 

rápida e de modo a não colocar em causa a sobrevivência dos peixes. Com o exemplar 

de peixe cuidadosamente imobilizado, a observação foi feita a olho nu, após o 

afastamento do opérculo de modo a expor as brânquias. Este procedimento também foi 

o utlizado com os exemplares de espécies não nativas, mas estes últimos foram retidos. 

Os exemplares de peixes nativos mortos acidentalmente no decorrer desta 

monitorização, e todos os peixes não-indígenas capturados, foram congelados e os 

gloquídeos contados mais tarde em laboratório. Os exemplares de peixes foram 

descongelados e cada exemplar foi dissecado, retirando o opérculo com um bisturi, de 

modo a assegurar um mais fácil acesso, visualização e manipulação das brânquias. Cada 

arco branquial foi examinado à lupa, utilizando-se uma menor ampliação para 

varrimento e uma maior ampliação para observação detalhada de eventuais gloquídeos 

(Figura 2). Todos os exemplares de peixes foram medidos e identificados até a espécie, 

tomando-se nota do número de gloquídeos encontrados em cada um.  

 



 

Figura 2. A – Observação à lupa de brânquias de peixe. B- Pormenor das brânquias 

excisadas. 

 

Resultados e discussão 

Foi inspecionado um total de 1016 peixes, 127 dos quais em pormenor no 

laboratório. Apenas foram encontrados gloquídeos em 3 espécies de peixes, todas elas 

nativas, nomeadamente Luciobarbus microcephalus (5 exemplares), Luciobarbus 

sclateri (17 exemplares) e Squalius alburnoides (1 exemplar), ou seja, em 27% do total 

dos exemplares analisados (Figura 3). Para as 3 espécies, os exemplares parasitados 

eram de grande tamanho (Tabela 1). Não existe uma variação longitudinal aparente na 

prevalência de gloquídeos face a localização do pego na ribeira de Oeiras. No entanto, 

destacam-se o da Fonte Santa, a jusante da mina, por ter o maior número e a maior 

percentagem de peixes parasitados (Figura 4).  

Com a exceção da espécie não-indígena Gambusia holbrooki, a espécie mais 

abundante foi Squalius alburnoides (Figura 5). No entanto, a prevalência de gloquídeos 

foi extremamente baixa, 0,8 % (um gloquídeo num exemplar). Os resultados deste 

trabalho documentam assim a mesma situação exposta nos relatórios de monitorização 

de bivalves, ou seja, uma baixa taxa de recrutamento de U. tumidiformis.  

Os peixes do género Luciobarbus apresentaram a prevalência de gloquídeos mais 

elevada, especialmente no pego de Fonte Santa a jusante da mina. Estas espécies são 

alvo de parasitação quer por Unio delphinus quer por Anodonta anatina, espécies 

nativas generalistas (Reis & Araújo, 2009). Apesar de existirem hospedeiros do género 

A B 



Squalius disponíveis para a reprodução, só se encontrou um exemplar parasitado. Isto 

pode dever-se a diferentes causas: (i) a jusante da mina as populações de U. 

tumidiformis são muito reduzidas e por isso a prevalência deveria ser baixa; (ii) a 

montante da mina seria de esperar uma taxa de parasitação maior, em especial para os 

pegos com as populações com maior número de exemplares de U. tumidiformis. 

 No entanto, podem não se ter encontrado gloquídeos potencialmente 

pertencentes a U. tumidiformis devido a algum eventual desfasamento temporal desta 

espécie face às outras duas nativas presentes. Apesar desta espécie de bivalve ser 

especialista, as duas outras (U. delphinus e A. anatina) podem parasitar os seus 

hospedeiros. Assim, até mesmo o único gloquídeo encontrado num exemplar de S. 

alburnoides pode pertencer a uma das outras duas espécies nativas.  

Por último, a prevalência de gloquídeos encontrada no campo foi cerca de 20%, 

e é consideravelmente superior aos cerca de 3% dos exemplares analisados no 

laboratório. Isto significa que o processo de congelação/descongelação afeta a 

permanência dos gloquídeos nas brânquias dos peixes. Assim para o futuro, sugere-se 

continuar com a observação no campo, sendo a observação dos exemplares retidos feita 

nas instalações da SOMINCOR, sem congelamento dos peixes. 

 

Tabela 1 – Número de exemplares analisados e parasitados para cada espécie. Apresenta-se o 

respetivo tamanho médio e desvio padrão (mm). 

Espécie 
Tamanho 

médio 
(mm) 

Desvio 
padrão 

Nº total 
exemplares 

% de exemplares 
parasitados 

Tamanho médio de 
exemplares 

parasitados (mm) 

Desvio 
padrão 

A. anguilla 108,4 121,0 140,0 0,0 0,0 0,0 

A. facetus 72,4 16,6 10,0 0,0 0,0 0,0 

C. paludica 59,5 22,1 62,0 0,0 0,0 0,0 

G. holbrooki 40,6 9,4 192,0 0,0 0,0 0,0 

I. lemmingii 64,2 23,7 6,0 0,0 0,0 0,0 

L. gibbosus 78,6 9,1 46,0 0,0 0,0 0,0 

L. microcephalus 88,9 26,5 54,0 9,3 123,5 24,8 

L. sclateri 126,2 39,8 99,0 17,2 146,1 40,7 

M. salmoides 206,5 6,5 2,0 0,0 0,0 0,0 

P. willkommii 37,1 3,9 31,0 0,0 0,0 0,0 

S. alburnoides 64,3 12,7 124,0 0,8 72,0 0,0 

S. fluviatilis 68,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

S. pyrenaicus 80,3 26,6 12,0 0,0 0,0 0,0 

Squalius sp. 27,4 5,9 237,0 0,0 0,0 0,0 

Total - - 1016,0 27,2 - - 



 

 

Figura 3 – Foto de gloquídeo encontrado em brânquia de L. sclateri capturado no Pego do Linho 

(ampliação 40x). 

 

 

   

 

 

Figura 4 – Número de peixes parasitados (A) e prevalência de gloquídeos (B) em cada pego. 
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Figura 5 – Número total de exemplares (a azul) e número de exemplares parasitados (a vermelho) 

para cada espécie. 
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Anexo 

Tabela 2 – Número de exemplares analisados e parasitados para cada espécie.  

   Nº peixes parasitados   

    Ossada Montante Pego do Inferno Monte Bentes Pego do Linho Caiada Ponte de Penilhos Fonte Santa   

Espécie Tamanho médio Desvio padrão Nº total exemplares Campo Laboratório Campo Laboratório Campo Laboratório Campo Laboratório Campo Laboratório Campo Laboratório Campo Laboratório Percentagem parasitados (%) Nº de peixes parasitados 

A. anguilla 108,4 121 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. facetus 72,4 16,6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. paludica 59,5 22,1 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. holbrooki 40,6 9,4 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I. lemmingii 64,2 23,7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L. gibbosus 78,6 9,1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L. microcephalus 88,9 26,5 54 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9,3 5 

L. sclateri 126,2 39,8 99 3 0 1 0 0 0 2 2 0 0 2 0 7 0 17,2 17 

M. salmoides 206,5 6,5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P. willkommii 37,1 3,9 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S. alburnoides 64,3 12,7 124 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1 

S. fluviatilis 68 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S. pyrenaicus 80,3 26,6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Squalius sp. 27,4 5,9 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Total 1016 5 0 2 0 0 1 2 2 0 0 2 0 9 0 27,2 23 
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Resumo 

Neste trabalho contratualizado com a Somincor no âmbito do processo do plano 

de conservação do Unio tumidiformis, testou-se um sistema de manutenção em 

cativeiro. Este sistema permitiu a manutenção de U. tumidiformis por 8 meses, sem 

mortalidade e com crescimento dos exemplares. 

 

Introdução 

O desaparecimento de populações de bivalves autóctones tem ocorrido, 

particularmente nos últimos anos, concomitantemente com o aparecimento de 

espécies invasoras, tanto de outros bivalves como de peixes. Na ribeira de Oeiras, 

estudos efetuados no passado (2015, 2016 e 2017) detetaram a presença de moluscos 

nativos pertencentes à família Unionidae (Anodota anatina, Unio delphinus e Unio 

tumidiformis). Foram também identificados espécimes exóticos pertencentes ao género 

Corbicula (Corbicula fluminea).  

Unio tumidiformis, é um bivalve nativo de água doce, com uma distribuição 

reduzida no Sudeste da Península Ibérica. Esta espécie ocorre em rios temporários, em 

zonas de sombra projetada pela vegetação ripária. Encontram-se geralmente em 

substratos argiloso ou arenoso de pegos permanentes (Araujo, 2011). Esta espécie de 

bivalve possui um estatuto preocupante em termos de conservação, consagrado a nível 

nacional e internacional.  

Foram detetados núcleos populacionais importantes de Unio tumidiformis na 

ribeira de Oeiras, a montante da zona de operação da SOMINCOR. Estes núcleos podem 

estar ameaçados por eventos extremos de alterações globais em curso. Foi desenhado 

um plano de emergência para recuperação dos exemplares da ribeira em caso de seca 

dos pegos durante um período extremo de falta de precipitação. O êxito do plano 

depende da capacidade para manutenção dos exemplares ex-situ por um período de 

tempo longo. Numa experiência piloto anteriormente realizada conseguiu-se manter 

com sucesso uma espécie próxima, Unio delphinus, por um período de cerca de 8 meses. 

O objetivo deste trabalho foi testar um sistema de manutenção de Unio 

tumidiformis em cativeiro com vista a uma intervenção de emergência no futuro. Em 

caso de seca extrema o objetivo será retirá-los do meio ambiente e mantê-los em 



cativeiro, evitando condições de stress e acentuada mortalidade até à reposição dos 

caudais.  

 

Metodologia 

Utilizou-se um tanque com 3 m de comprimento, 0,30 m de largura e 0,30 m de 

profundidade e um sistema de bombagem e filtragem de água. No fundo do tanque foi 

colocado sedimento retirado da ribeira de Oeiras, simulando as condições de habitat de 

onde foram retirados os bivalves. No dia 22 de Setembro de 2017 foram recolhidos 12 

exemplares de U. tumidiformis no Pego de Ossada Montante. Os exemplares foram 

pesados e medidos antes de colocados no sistema. Os exemplares foram medidos 

novamente com periodicidade mensal de Setembro a Dezembro, e posteriormente em 

Março e em Maio de 2018.  

Concomitantemente com as medições dos exemplares mediram-se também a 

temperatura, condutividade, pH, oxigénio dissolvido, turbidez e cálcio. Após oito meses 

os bivalves foram devolvidos ao habitat natural (Pego do Linho) e o sistema desligado. 

Optou-se por não devolver os animais ao local de origem porque durante a 

monitorização mensal foram detetados juvenis de Ameijoa asiática (Corbicula fluminea) 

no tanque. Como até agora a ameijoa asiática não foi encontrada em monte Ossada 

Montante, optou-se por devolver os U. tumidiformis a um pego onde já existe C. 

fluminea.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 1 - vista geral do tanque. 

 



 

 

Resultados e discussão 

A sobrevivência de U. tumidiformis em cativeiro, por 8 meses foi de 100%. Todos 

os 12 bivalves aumentaram de peso, comprimento e largura. Isto verificou-se ao 

comparar as medições iniciais e finais (variação entre setembro e Maio). Durante a 

experiência a temperatura da água do tanque variou entre 6,7 e 22,6 °C com uma média 

de 13,5 °C. Já os valores de condutividade situaram-se entre 245 e 999 µS/cm com uma 

média de 680 µS/cm. Os valores de pH oscilaram entre 8.6 e 7.0 com uma média de 7,7. 

Por último, o oxigénio dissolvido variou entre 65,2 e 99,5 % com média de 87,1 % (figuras 

4 a 7). 

Os resultados observados permitem-nos concluir que o sistema com estas 

características terá as condições necessárias para a manutenção de uma comunidade 

de bivalves em caso de emergência. No entanto, não é de excluir que fenómenos 

extremos de temperatura durante um período alargado possam provocar mortalidade 

dos exemplares em cativeiro. Para evitar este problema, devem-se abrigar os tanques 

do sol direto, ou mesmo proceder a instalação destes no interior com climatização. 

Neste último caso deverão ser instaladas lâmpadas que assegurem a fotossíntese no 

sistema permitindo a manutenção de plâncton. Alerta-se para a necessidade de 

vigilância constante do sistema, no sentido de detetar a proliferação de algas 

filamentosas. Sempre que isto se verificar, deve-se proceder à sua remoção, pois estas 

podem causar fenómenos de anóxia durante a noite, ou degradação da qualidade da 

água devido à sua decomposição. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 1 – variação no peso (g), comprimento e largura (ambos em mm) observados tendo em 

conta a medição inicial e a efetuada no fim da experiência. 

Exemplar Setembro – medição inicial Maio – medição final Variação (7 meses) 
 Peso Comprimento Largura Peso Comprimento Largura Peso Comprimento Largura 

1 15.85 45.57 19.85 15.99 45.84 19.98 0.14 0.27 0.13 

2 16.19 49.3 19.62 16.62 49.72 19.9 0.43 0.42 0.28 

3 14.48 46.91 18.9 14.76 47.98 19.37 0.28 1.07 0.47 

4 7.18 37.01 15.63 7.23 37.92 16.14 0.05 0.91 0.51 

5 16.73 46.88 21.39 16.89 47.3 21.5 0.16 0.42 0.11 

6 15.41 44.46 20.44 15.85 44.97 20.48 0.44 0.51 0.04 

7 15.17 47.34 19.99 15.89 48.96 20.07 0.72 1.62 0.08 

8 15.75 47.64 19.94 15.89 48.39 20.72 0.14 0.75 0.78 

9 12.65 44.79 18.07 12.69 44.92 18.85 0.04 0.13 0.78 

10 14.23 44.74 19.76 14.89 46.33 20.24 0.66 1.59 0.48 

11 14.34 45.33 18.58 14.53 45.51 18.79 0.19 0.18 0.21 

12 16.12 49.67 19.85 16.99 49.88 20.47 0.87 0.21 0.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Percentagem de aumento de peso para cada indivíduo tendo em conta as pesagens 

efetuadas no início e fim da experiência.  
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Figura 3 – A – medição de variáveis fisico-químicas da água do tanque; B- Captura dos exemplares de 

U. tumidiformis para análise mensal. C – Medição do comprimento de um exemplar; D – Bivalves com 

as etiquetas de identificação visíveis à superfície. 
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Figura 4 – Variação da Temperatura da água do tanque. 

 

 

 

Figura 5 – Variação da Condutividade da água do tanque. 
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Figura 6 – Variação do pH da água do tanque. 

 

 

Figura 7 – Variação da percentagem do Oxigênio dissolvido (OD) da água do tanque. 
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Anexo 

 

Tabela 2 – Valores das variáveis físico-químicas da água do tanque e da água adicionada durante 

o decorrer da experiência. 

 

Data Temperatura pH OD Condutividade 
Observações 

Dia Hora (ºC) (E.Sorensen) (%) (us/cm) 

22/09/2017 17,30 22,60 8,64 99,5 896 Início/Tanque Biv. 

28/09/2017 8,30 19,89 8,79 96,3 921 Tanque Bivalves 

28/09/2017 8,30 19,04 7,85 67,2 712 Água M.Bentes 

28/09/2014 11,00 20,20 8,31 87,6 842 Tanque Bivalves 

03/10/2017 8,30 18,96 7,91 66,5 717 Tanque Bivalves 

03/10/2017 8,30 19,02 8,29 94,6 911 Água M.Bentes 

03/10/2017 11,00 19,96 7,94 95,7 838 Tanque Bivalves 

09/10/2017 8,30 18,12 8,69 95,6 1287 Tanque Bivalves 

09/10/2017 8,30 17,57 8,11 52,8 771 Água M.Bentes 

09/10/2017 11,00 19,92 8,20 85,3 962 Tanque Bivalves 

16/10/2017 8,30 19,41 8,26 68,7 1001 Tanque Bivalves 

16/10/2017 8,30 18,14 8,07 89,7 721 Água M.Bentes 

16/10/2017 11,00 19,47 7,98 92,3 812 Tanque Bivalves 

23/10/2017 8,30 17,31 8,01 66,9 1010 Tanque Bivalves 

23/10/2017 8,30 17,26 8,12 71,2 956 Água M.Bentes 

23/10/2017 11,00 17,28 8,04 82,1 973 Tanque Bivalves 

30/10/2017 8,30 16,05 7,99 74,5 971 Tanque Bivalves 

30/10/2017 8,30 16,22 8,10 65,9 998 Água M.Bentes 

30/10/2017 11,00 17,02 8,00 69,3 982 Tanque Bivalves 

06/11/2017 8,30 15,30 7,86 76,5 991 Tanque Bivalves 

06/11/2017 8,30 15,41 7,98 66,7 1001 Água M.Bentes 

06/11/2017 11,00 16,01 7,91 74,7 996 Tanque Bivalves 

13/11/2017 8,30 9,21 7,66 73,2 981 Tanque Bivalves 

13/11/2017 8,30 8,07 7,79 62,8 992 Água M.Bentes 

13/11/2017 11,00 10,90 7,71 68,7 988 Tanque Bivalves 

20/11/2017 8,30 8,69 7,71 74,7 965 Tanque Bivalves 

20/11/2017 8,30 7,84 7,83 63,2 997 Água M.Bentes 

20/11/2017 11,00 11,21 7,79 70,5 977 Tanque Bivalves 

27/11/2017 8,30 7,35 8,15 75,6 991 Tanque Bivalves 

27/11/2017 8,30 6,21 7,98 67,2 1016 Água M.Bentes 

27/11/2017 11,00 6,67 8,03 72,4 999 Tanque Bivalves 

05/12/2017 8,30 5,09 8,06 76,1 1010 Tanque Bivalves 

05/12/2017 8,30 4,89 8,14 66,4 1001 Água M.Bentes 

05/12/2017 11,00 7,21 8,08 65,2 998 Tanque Bivalves 

11/12/2017 8,30 8,09 8,07 77,2 997 Tanque Bivalves 

11/12/2017 8,30 9,03 7,98 81,3 912 Água M.Bentes 



11/12/2017 11,00 10,05 8,04 80,7 946 Tanque Bivalves 

18/12/2017 8,30 4,73 8,25 71,8 898 Tanque Bivalves 

18/12/2017 8,30 5,24 8,17 83,4 997 Água M.Bentes 

18/12/2017 11,00 7,21 8,11 78,5 904 Tanque Bivalves 

26/12/2017 8,30 14,77 8,62 87,3 864 Tanque Bivalves 

26/12/2017 8,30 15,51 8,02 86,4 890 Água M.Bentes 

26/12/2017 11,00 16,01 8,11 85,7 882 Tanque Bivalves 

02/01/2018 8,30 8,03 8,51 86,0 861 Tanque Bivalves 

02/01/2018 8,30 7,26 7,98 86,2 887 Água M.Bentes 

02/01/2018 11,00 8,12 8,06 87,7 874 Tanque Bivalves 

08/01/2018 8,30 7,82 8,42 85,9 859 Tanque Bivalves 

08/01/2018 8,30 7,12 7,87 86,6 822 Água M.Bentes 

08/01/2018 11,00 8,01 7,94 87,8 828 Tanque Bivalves 

15/01/2018 8,30 7,78 8,32 84,3 861 Tanque Bivalves 

15/01/2018 8,30 7,09 7,71 87,1 798 Água M.Bentes 

15/01/2018 11,00 7,46 7,88 88,9 802 Tanque Bivalves 

22/01/2018 8,30 8,31 8,36 85,6 855 Tanque Bivalves 

22/01/2018 8,30 8,46 7,81 91,3 787 Água M.Bentes 

22/01/2018 11,00 9,40 7,92 90,7 789 Tanque Bivalves 

29/01/2018 8,30 10,30 8,23 82,7 849 Tanque Bivalves 

29/01/2018 8,30 10,41 7,62 94,6 701 Água M.Bentes 

29/01/2018 11,00 10,59 7,74 98,3 727 Tanque Bivalves 

05/02/2018 8,30 7,54 7,81 81,4 691 Tanque Bivalves 

05/02/2018 8,30 7,32 7,26 91,6 699 Água M.Bentes 

05/02/2018 11,00 11,27 7,68 88,2 644 Tanque Bivalves 

12/02/2018 8,30 8,21 7,74 84,3 696 Tanque Bivalves 

12/02/2018 8,30 9,06 7,86 92,5 701 Água M.Bentes 

12/02/2018 11,00 12,04 7,79 93,2 699 Tanque Bivalves 

19/02/2018 8,30 9,12 7,77 88,7 704 Tanque Bivalves 

19/02/2018 8,30 10,04 7,82 94,5 712 Água M.Bentes 

19/02/2018 11,00 12,65 7,79 94,9 710 Tanque Bivalves 

26/02/2018 8,30 10,01 7,71 96,2 689 Tanque Bivalves 

26/02/2018 8,30 10,12 7,64 93,8 704 Água M.Bentes 

26/02/2018 11,00 12,36 7,67 94,2 691 Tanque Bivalves 

05/03/2018 8,30 11,17 7,61 90,8 402 Tanque Bivalves 

05/03/2018 8,30 12,03 7,01 94,5 218 Água M.Bentes 

05/03/2018 11,00 12,18 7,27 98,6 293 Tanque Bivalves 

12/03/2018 8,30 13,91 7,32 81,7 399 Tanque Bivalves 

12/03/2018 8,30 13,05 6,91 92,7 205 Água M.Bentes 

12/03/2018 11,00 14,74 7,17 84,4 378 Tanque Bivalves 

19/03/2018 8,30 12,06 7,10 83,5 389 Tanque Bivalves 

19/03/2018 8,30 12,12 7,02 98,7 220 Água M.Bentes 

19/03/2018 11,00 12,21 7,07 96,8 245 Tanque Bivalves 

26/03/2018 8,30 12,65 7,12 87,4 374 Tanque Bivalves 

26/03/2018 8,30 12,42 7,00 88,6 217 Água M.Bentes 

26/03/2018 11,00 12,71 7,04 91,4 312 Tanque Bivalves 



02/04/2018 8,30 11,56 7,31 83,6 315 Tanque Bivalves 

09/04/2018 8,30 11,21 7,05 84,7 262 Água M.Bentes 

09/04/2018 11,00 11,98 7,16 89,8 271 Tanque Bivalves 

16/04/2018 8,30 13,01 7,10 81,6 294 Tanque Bivalves 

16/04/2018 8,30 12,98 7,08 85,9 270 Água M.Bentes 

16/04/2018 11,00 14,05 7,11 89,1 285 Tanque Bivalves 

23/04/2018 8,30 13,27 7,18 84,7 301 Tanque Bivalves 

23/04/2018 8,30 13,04 7,05 86,7 264 Água M.Bentes 

23/04/2018 11,00 13,33 7,09 90,4 292 Tanque Bivalves 

30/04/2018 8,30 14,68 7,16 87,9 312 Tanque Bivalves 

30/04/2018 8,30 13,96 7,09 91,5 296 Água M.Bentes 

30/04/2018 11,00 14,56 7,11 93,3 302 Tanque Bivalves 

07/05/2018 8,30 16,18 7,09 89,9 331 Tanque Bivalves 

07/05/2018 8,30 16,22 7,06 92,4 342 Água M.Bentes 

07/05/2018 11,00 17,32 7,08 94,7 339 Tanque Bivalves 

14/05/2018 8,30 17,09 7,02 91,7 326 Tanque Bivalves 

14/05/2018 8,30 17,12 7,12 95,6 348 Água M.Bentes 

14/05/2018 11,00 18,65 7,07 97,8 334 Tanque Bivalves 

21/05/2018 8,30 18,95 7,10 90,2 330 Tanque Bivalves 

21/05/2018 8,30 19,14 7,05 91,5 351 Água M.Bentes 

21/05/2018 11,00 19,45 7,09 94,3 349 Tanque Bivalves 

 


