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(p.ex., 40) e Del-Amo y Mora41, que citam diatomáceas colhidas no rio
Tejo, em Coimbra e no Porto. Destacam-se ainda trabalhos de Henriques
(p.ex.,

42)

e de De-Toni43. No início do século XX são publicados os

primeiros catálogos e descrições de diatomáceas (p.ex.,

23,24,44–46).

No final do século XX e início do século XXI observou-se uma
evolução, quer em número, quer na natureza das publicações, inicialmente de carácter florístico, com caracterização morfológica dos taxa
observados e informação do local de colheita, para estudos detalhados
sobre a sua ecologia (p.ex., 47,48), morfologia, taxonomia e ultraestrutura
(p.ex.,

49–53),

utilização como bioindicadores (p.ex.,

ção a ambientes extremos (p.ex.,

58).

54–57)

e adapta-

A implementação da Diretiva

Quadro da Água (DQA)59 veio promover o estudo sistematizado das
diatomáceas, incluindo a sua colheita e identificação em cursos de
água de todo o país60, que eram até então geograficamente limitados.

3.3.3. Papel como indicadoras

Um indicador biológico (espécie ou comunidade) é aquele que pela
sua presença pode fornecer informação acerca das condições químicas
e/ou físicas do ambiente que o rodeia1. Os primeiros estudos sobre
o efeito da poluição nas comunidades de diatomáceas surgiram na
década de 1940 (p.ex.,

61)

seguidos de muitos outros comprovando

o potencial e robustez da utilização destes organismos para avaliação
da qualidade de águas lóticas62. Em Portugal, a sua utilização para
este fim começou a ser notória a partir da década de 1980 (p.ex.,
48).

Às diatomáceas são reconhecidas vantagens como indicadoras

da qualidade da água, como o facto de (i) ser o grupo de algas mais
diversificado, mais ubíquo e muitas vezes o mais abundante em
meios lóticos1, (ii) de em conjunto reagirem a um amplo gradiente
ambiental químico (matéria orgânica, inorgânica, pH, condutividade)
e físico (morfologia do canal e margens, conectividade, sedimentos)
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(p.ex.,

63),

(iii) de serem fáceis de amostrar e preservar, e (iv) de

existir uma extensa bibliografia sobre a sua autoecologia e identificação. As diatomáceas são atualmente um dos elementos de qualidade
biológica (EQB) obrigatórios na avaliação do estado ecológico dos
rios europeus de acordo com a DQA59.
Em Portugal, foram construídos modelos preditivos baseados em
diatomáceas para determinação do estado ecológico dos ribeiros,
primeiro para a região centro64 e depois para todo o território continental 63. Estes modelos baseiam-se no conceito de condição de
referência (estado no presente ou no passado que corresponde à
ausência de pressões antropogénicas significativas ocorrendo apenas
pequenas alterações físico-químicas, hidromorfológicas e biológicas)65 constituindo ferramentas mais adequadas à determinação do
estado ecológico de águas correntes de acordo com as exigências
da DQA. Foi ainda proposto um procedimento baseado na combinação de dois métodos – modelação e filtros ambientais (variáveis
ambientais, p.ex., abióticas, interacções biológicas, atributos das
espécies) expressas hierarquicamente a múltiplas escalas ao nível
da paisagem (desde o microhabitat à escala de bacia hidrográfica),
que determinam a composição e a estrutura das comunidades biológicas locais

66

para definição da condição de referência.

Uma abordagem relativamente recente mostrou ser possível definir
a ecologia de diatomáceas a partir de outras próximas filogeneticamente, dado que existe uma relação entre a filogenia e ecologia
(i.e., espécies próximas filogeneticamente mostram preferências
ecológicas semelhantes 67,68).

3.3.4. Diatomáceas de ambientes extremos: zonas mineiras
A Faixa Piritosa Ibérica (FPI) estende-se desde a região do Alentejo
(Portugal) à região da Andaluzia (Espanha), contendo mais de 90
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depósitos de sulfuretos maciços (principalmente pirite, Fe 2S), onde
a exploração mineira conta com mais de 2000 anos de existência
até ao presente (p.ex., minas de Neves Corvo e Aljustrel). Devido à
instabilidade química e geotécnica provocada pela exploração dos
minérios, os seus resíduos sofrem oxidação, originando drenagem
ácida de mina. Outras minas (p.ex., Coval da Mó, Palhal) presentemente desativadas, situadas na região de Aveiro (no centro-norte
de Portugal) e mais especificamente nas bacias dos rios Caima e
Mau, afluentes do rio Vouga, foram importantes na exploração de
metais como o chumbo, o cobre e a prata.
Nas bacias hidrográficas afetadas pela atividade mineira os cursos
de água e os solos encontram-se contaminados com vários metais
tornando-se inóspitos para a vida aquática que neles se encontra.
Estas massas de água foram, durante muito tempo, consideradas como
ambientes extremos e desprovidos de vida, e por isso, candidatos
a medidas de reabilitação. Contudo, a descoberta de organismos
extremófilos, maioritariamente bactérias, embora existam também
eucariotas tais como fungos, algas verdes e diatomáceas (p.ex.,
Pinnularia acoricola69 e Pinnularia aljustrelica70), mostrou que
existem organismos capazes de sobreviver nestas condições inóspitas.
As diatomáceas são indicadoras por excelência destes ambientes extremos tanto ao nível da comunidade, com a substituição de
espécies sensíveis por outras tolerantes (como é o caso das espécies de Pinnularia atrás referidas), como ao nível do indivíduo,
com alterações morfológicas a nível da frústula, por exemplo em
Achnanthidium minutissimum, Brachysira vitrea, Eunotia exigua
e diversas espécies de Fragilaria (p.ex., 71,72).
Não sendo os atuais índices biológicos capazes de caracterizar
estes ambientes por terem sido desenvolvidos para avaliarem sobretudo a contaminação orgânica e por nutrientes, torna-se necessário
conceber um novo índice mais completo que deverá incluir, na sua
composição, parâmetros físico-químicos de águas e sedimentos, tais
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como metais e pH, e também outros parâmetros biológicos (fisiológicos, bioquímicos, moleculares).

4. Outras leituras
Novais M.H., Blanco S., Morais M.M., Hoffmann L. & L. Ector 2015. Catalogue of
continental diatoms from Portugal, including the Archipelagos of Azores and
Madeira. Updated nomenclature, distribution and bibliography. In: Witkowski,
A. (ed.) Diatom monographs. 17A-C. Koeltz Scientific Books. Germany, Königstein
Santos L. M. A. & Santos M.F. 2004. The Coimbra Culture Collection of Algae (ACOI).
Nova Hedwigia 79: 39–47
Santos L.M.A. Santos M. F., Gil M. C. & Pereira M. J. 2002. Diversity of freshwater
algae. In: Pardal M., J.C. Marques J.C. & M.A.S. Graça M.A.S. (eds.) Aquatic
ecology of the Mondego River basin. Global importance of local experience.
Imprensa da Universidade de Coimbra. Portugal, Coimbra

5. Referências bibliográficas
1 Bellinger

E.G. & Sigee D.C. 2010. Freshwater algae. Identification and use as
bioindicators. Wiley-Blackwell, A John Wiley & Sons, Ltd. UK, Chichester, West
Sussex

2van

den Hoek C., Mann, D.G. & Jahns, H.M. 1995. Algae. An introduction to phycology.
Cambridge University Press. UK, Cambridge

3 Round

F.E. 1981. The ecology of algae. Cambridge University Press. UK, Cambridge

4 Graham

L.E. & Wilcox L.W. 2000. Algae. Prentice-Hall, Inc. USA, Upper Saddle

River
5 Hilton

J., O’Hare M., Bowes M.J. & Jones J.I. 2006. How green is my river? A new
paradigm of eutrophication in rivers. Sci. Total Environ. 365: 66–83

6 Stevenson

J. 2014. Ecological assessments with algae: a review and synthesis. J.
Phycol. 50: 437–461

7 Sampaio

J. 1933. Apontamentos para o estudo das cianófictas portuguesas. Anais
da Faculdade de Ciências Porto XVIII: 49–59

8 Vasconcelos

V.M. 1994. Toxic cyanobacteria (blue-green algae) in Portuguese
freshwaters. Arch. Hydrobiol. 130: 439–45

9 Vasconcelos

V.M., Sivonen K., Evans W.R., Carmichael W.W. & Namikoshi M. 1996.
Hepatotoxic microcystin diversity in cyanobacterial blooms collected in Portuguese
freshwaters. Water Res. 30: 2377–2384

10 Vasconcelos

V. 2006. Eutrophication, toxic cyanobacteria and cyanotoxins: when
ecosystems cry for help. Limnetica 25: 452–432

92

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

11 Lopes

V.R., Schmidtke M., Fernandes M.H., Martins R. & Vasconcelos V. 2011.
Cytotoxicity in L929 fibroblasts and inhibition of herpes simplex virus type 1
Kupka viruses by estuarine cyanobacteria. Toxicol. in vitro 25: 944–950

12Leão

P.N., Costa M., Ramos V., Pereira A.R., Fernandes V.C., Domingues V.F., Gerwick
W.H., Vasconcelos V. & Martins R. 2013. Antitumor activity of hierridin B, a
cyanobacterial secondary metabolite found in both filamentous and unicellular
marine strains. PloS One 8/9: e69562

13 Castro

M., Preto M., Vasconcelos V. & Urbatzka R. 2016. Obesity: the metabolic
disease, advances on drug discovery and natural product research. Curr. Top.
Med. Chem. 16: 1–28

14Leão

P.N., Vasconcelos M.T.S.D. & Vasconcelos V. 2009. Allelopathic activity of low
cell densities of Cyanobacteria on microalgae. Eur. J. Phycol. 44: 347–355

15Almeida

J., Freitas M., Cruz S., Vasconcelos V. & Cunha I. 2015. Acetylcholinesterase
in biofouling species: characterization and mode of action of cyanobacteriaderived antifouling agents. Toxins 7: 2739–2756

16 Ramos

V., Morais J., Vasconcelos V. 2017. CYANOTYPE v1.0: a manually curated
dataset of categorized cyanobacterial strains relevant for modern taxonomy,
phylogenetic and phylogenomic studies. Sci. Data 4: 17005

17Kofoid

C.A. 1909. On Peridinium steinii Jörgensen, with a note on the nomenclature
of the skeleton of the Peridinidae. Arch. Protistenk. 16: 25–47

18 Nauwerck

A. 1963. Die Beziehungen zwischen Zooplankton und Phytoplankton
im See Erken. Symb. Bot. Upsal. 17: 1–163

19Wille

E. & Hoffmann L. 1991. Population dynamics of the dinoflagellate Gymnodinium
helveticum Penard in the Reservoir of Esch-sur-Sûre (G.-D. of Luxembourg). Belg.
J. Bot. 124: 109–114

20 Lacerda

F.S. 1948. Notas algológicas. Bol. Soc. Portug. Ci. Nat. 16: 94–106

21 Frade

F. 1954. Albufeira de Castelo do Bode. A água e alguns dos seus microorganismos. Bol. Com. Fisc. Águas 35: 129–137

22 Frade

F. 1957. Prospecções hidrobiológicas. Albufeira de Castelo do Bode. Bol.
Com. Fisc. Águas 38: 5–10

23 Nauwerck

A. 1959. Beitrag zur Kenntnis des Phytoplanktons portugiesischer
Gewässer. Bol. Soc. Brot., Sér. 2, 33: 223–231

24 Nauwerck

A. 1962. Zur Systematik und Ökologie Portugiesischer Planktonalgen.
Mem. Soc. Brot. 15: 5–55

25 Rodrigues

J.E.M. 1961. Contribuição para o conhecimento das algas de água doce
de Portugal. Bol. Soc. Brot., Sér. 2, 35: 185–212

26Rino

J.A. 1967. Subsídios para o conhecimento das algas de Portugal – II. Portugaliae
Acta Biol., Sér. B, Sist. 9: 106–145

27Rino

J.A. 1969. Subsídios para o conhecimento das algas de Portugal – IV. Anuário
Soc. Brot. 35: 41–91

28 Santos

M.F. 1976. Contribuições para o conhecimento das algas de água doce de
Portugal – V. Bol. Soc. Brot., Sér. 2, 50: 169–230

29 Oliveira

M.R.L. 1982. Composição específica, densidade e dinâmica sazonal do
fitoplâncton das albufeiras de Bouçã, Cabril, Santa Luzia e Pracana. Bol. Inst.
Nac. Invest. Pescas 8: 5–25

93

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

30 Pandeirada

M.S., Craveiro S.C. & Calado A.J. 2013. Freshwater dinoflagellates in
Portugal (W Iberia): a critical checklist and new observations. Nova Hedwigia
97: 321–348

31 Craveiro

S.C., Pandeirada M.S., Daugbjerg N., Moestrup Ø. & Calado A.J. 2013.
Ultrastructure and phylogeny of Theleodinium calcisporum gen. et sp. nov., a
freshwater dinoflagellate that produces calcareous cysts. Phycologia 52: 488–507

32 Craveiro

S.C., Daugbjerg N., Moestrup Ø. & Calado A.J. 2015. Fine-structural
characterization and phylogeny of Peridinium polonicum, type species of the
recently described genus Naiadinium (Dinophyceae). Eur. J. Protistol. 51:
259–279

33 Craveiro

S.C., Daugbjerg N., Moestrup Ø. & Calado A.J. 2016 (”2017”). Studies on
Peridinium aciculiferum and Peridinium malmogiense (=Scrippsiella hangoei):
comparison with Chimonodinium lomnickii and description of Apocalathium
gen. nov. (Dinophyceae). Phycologia 56: 21–35

34 Pandeirada

M.S., Craveiro S.C., Daugbjerg N., Moestrup Ø. & Calado A.J. 2014.
Studies on woloszynskioid dinoflagellates VI: description of Tovellia aveirensis
sp. nov. (Dinophyceae), a new species of Tovelliaceae with spiny cysts. Eur. J.
Phycol. 49: 230–243

35 Pandeirada

M.S., Craveiro S.C., Daugbjerg N., Moestrup Ø. & Calado A.J. 2017.
Studies on woloszynskioid dinoflagellates VIII: life cycle, resting cyst morphology
and phylogeny of Tovellia rinoi sp. nov. (Dinophyceae). Phycologia 56: 533–548

36Daugbjerg

N., Andreasen T., Happel E., Pandeirada M.S., Hansen G., Craveiro S.C.,
Calado A.J. & Moestrup Ø. 2014. Studies on woloszynskioid dinoflagellates VII:
description of Borghiella andersenii sp. nov.: light and electron microscopy and
phylogeny based on LSU rDNA. Eur. J. Phycol. 49: 436–449

37Calado

A.J. & Moestrup Ø. 1997. Feeding in Peridiniopsis berolinensis (Dinophyceae):
new observations on tube feeding by an omnivorous, heterotrophic dinoflagellate.
Phycologia 36: 47–59

38 Craveiro

S.C., Calado A.J., Daugbjerg N., Hansen G. & Moestrup Ø. 2011.
Ultrastructure and LSU rDNA-based phylogeny of Peridinium lomnickii and
description of Chimonodinium gen. nov. (Dinophyceae). Protist 162: 590–615

39 Ehrenberg

C.G. 1845. Novorum Generum et Specierum brevis definitio. Zusätze
zu seinen letzten Mittheilung über die mikroskopischen Lebensformen von
Portugal und Spanien, Süd-Afrika, Hinter-Indien, Japan und Kurdistan, und legte
die folgenden Diagnosen u. s. w. Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten.
Verh. Konig. Preuss. Akad. Wiss. Berlin. 1845: 357–377

40 Colmeiro

M. 1867. Enumeración de las criptógamas de España y Portugal. Parte
segunda. Talogenas: hongos, líquenes, collemaceas, algas. Revista Progr. Ci. Exact.
17, 18

41Del-Amo

y Mora M. 1870. Flora cryptogámica de la Península Ibérica, que contiene
la descripción de las plantas acotyledóneas que crecen en España y Portugal,
distribuidas segun el método de familias. Imprenta de D. Indalecio Ventura.
Espanha, Granada

42 Henriques

J.A. 1884. A vegetação da Serra do Gerês. Bol. Soc. Brot. 3: 155–225

43 De

Toni G.B. 1888. Manipulo d’algas portuguesas. Colhidas pelo sr. A. F. Moller.
Bol. Soc. Brot. 6: 187–192

94

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

44Carvalho

F.L. 1913. Diatomáceas da Guarda. Materiais para o estudo das diatomáceas
portuguesas. Separata da revista da Universidade de Coimbra 1: 1–117

45 Zimmermann

C. 1915. Algumas diatomáceas novas ou curiosas. Broteria, Ser. Bot.

13: 33–36
(46)

Silva A.A. 1946. Diatomáceas novas para Portugal. Anales Jard. Bot. Madrid 6:
213–218

(47)

Caldas F.B. 1988. Caracterização biológica da qualidade da água do rio Tejo por
meio das comunidades bentónicas de diatomáceas. In: Borrego C., Fernandes I.,
Rosa Pires A. & Samagaio A. (eds.) 1ª Conferência Nacional sobre a qualidade
do ambiente. Universidade de Aveiro. Portugal, Aveiro

48 Gil

M.C.P., Rino J.A. & Nicolau F.C. 1989–90. Estudo ecológico das diatomáceas
dos rios Águeda, Agadão e Alfusqueiro. Flora primaveril. Rev. Biol. U. Aveiro. 3:
97–137

49 Almeida

S.F.P., Craveiro S.C. & Calado A.J. 2010. On the identity and distribution
in Northern Portugal of three Gomphonema species currently misidentified as
Gomphonema clevei. Diatom Res. 25: 13–27

50 Delgado

C., Novais M.H., S. Blanco & Almeida S.F.P. 2015. Examination and
comparison of Fragilaria candidagilae sp. nov. with type material of Fragilaria
recapitellata, F. capucina, F. perminuta, F. intermedia and F. neointermedia
(Fragilariales, Bacillariophyceae). Phytotaxa 231: 1–18

51 Novais

M.H., Blanco S., Hlúbiková D., Falasco E., Gomá J., Delgado C., Ivanov P.,
Ács E., Morais M., Hoffmann L. & Ector L. 2009. Morphological examination and
biogeography of the Gomphonema rosenstockianum and G. tergestinum species
complex (Bacillariophyceae). Fottea 9: 257–274

(52)

Novais M.H. 2011. Diatomáceas bênticas em sistemas lóticos de Portugal
continental. Tese de doutoramento. Universidade de Évora. Portugal, Évora

53 Novais

M.H., Wetzel C.E., Van de Vijver B., Morais M., Hoffmann L. & Ector L.
2013. New species and combinations in the genus Geissleria (Bacillariophyceae).
Cryptogam. Algol. 34: 117–148

54 Cerqueira

da Silva M.M. & Cunha M.J. 1992. Avaliação da qualidade da água em
meios lóticos através da caracterização das comunidades algais. In: Pires R.A.,
Pio C., Boia C & Nogueira T. (eds) III Conferência Nacional sobre a qualidade
do ambiente vol I: 198–206

55 Almeida

S.F.P. & Gil M.C.P. 2001. Ecology of freshwater diatoms from the central
region of Portugal. Cryptogam. Algol. 22: 109–126

56 Feio

M.J., Almeida S.F.P., Craveiro S.C. & Calado A.J. 2009. A comparison between
biotic indices and predictive models in stream water quality assessment based
on benthic diatom communities. Ecol. Indic. 9: 497–507

57 Elias

C.L., Calapez A.R., Almeida S.F.P. & Feio M.J. 2015. Determining useful
benchmarks for the bioassessment of highly disturbed lowland areas based on
diatoms: Balancing the concept of reference condition and natural variability.
Limnologica 51: 83–93

58 Luís

A.T., Coelho H., Almeida S.F.P., Ferreira da Silva E. & Serôdio J. 2013.
Photosynthetic activity and ecology of benthic diatom communities from streams
affected by Acid Mine Drainage (AMD) in pyritic mines. Fund. Appl. Limnol. 182:
47–59

95

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

59

Comissão Europeia. 2000. Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do
Concelho de 23 de Outubro de 2000, que estabelece um Quadro de Acção
Comunitária no Domínio da Politica da Água. J. Oficial Com. Europeias L327: 1–72

60Morais

M., Novais M.H., Nunes S., Pedro A., Almeida S.F.P., Craveiro S., Rodrigues
A.M.F., Castro L. & Barreto Caldas F. 2009. Validação da tipologia de rios por
diatomáceas bentónicas – Implementação da Directiva Quadro da Água em
Portugal Continental. Recursos Hídricos 30: 21–28

61 Butcher

R.W. 1947. Studies in the ecology of rivers. IV. The algae of organically
enriched water. Journal of Ecology 35: 186–191

62Rimet

F. 2012. Recent views on river pollution and diatoms. Hydrobiologia 683: 1–24

63 Almeida

S.F.P. & Feio M.J. 2012. DIATMOD: Diatom predictive model for quality
assessment of Portuguese running waters. Hydrobiologia 695: 185–197

64 Feio

M.J., Almeida S.F.P., Craveiro S.C. & Calado A.J. 2007. Diatoms and
macroinvertebrates provide consistent and complementary information on
environmental quality: a predictive model approach. Fund. Appl. Limnol./Arch.
Hydrobiol. 1689: 247–258

65 Reynoldson

T.B., Norris R.H., Resh V.H., Day K.E. & Rosenberg D.M. 1997. The
reference condition: a comparison of multimetric and multivariate approaches
to assess water-quality impairment using benthic macroinvertebrates. J. North.
Am. Benthol. Soc. 16: 833–852

66 Elias

C.L., Calapez A.R., Almeida S.F.P., Chessman B., Simões N. & Feio M.J. 2016.
Predicting reference conditions for river bioassessment by incorporating boosted
trees in the environmental filters method. Ecol. Indic. 69: 239–251

67Keck

F., Bouchez A., Franc A. & Rimet F. 2016. Linking phylogenetic similarity and
pollution sensitivity to develop ecological assessment methods: A test with river
diatoms. J. Appl. Ecol. 53: 856–864

68 Esteves

S.M., Keck F, Almeida S.F.P., Figueira E., Bouchez A. & Rimet F. 2017. Can
we predict diatoms herbicide sensitivities with phylogeny? Influence of intraspecific
and interspecific variability. Ecotoxicology 26: 1065–1077

69 Luís

A.T., Teixeira P., Almeida S.F.P., Matos J.X., Ferreira da Silva E. 2011.
Environmental impact of mining activities in the Lousal area (Portugal): chemical
and diatom characterization of metal-contaminated stream sediments and surface
water of Corona stream. Sci. Total Environ. 409: 4312–4325

70 Luís

A.T., Novais M.H., Van de Vijver B., Almeida S.F.P., Ferreira da Silva E.A.,
Hoffmann L. & Ector L. 2012. Pinnularia aljustrelica sp. nov. (Bacillariophyceae),
a new diatom species found in acidic waters in the Aljustrel mining area (Portugal),
and further observations on the taxonomy, morphology and ecology of P.
acidophila Hofmann et Krammer and P. acoricola Hustedt. Fottea 12: 27–40

71 Ferreira

da Silva E., Almeida S.F.P., Nunes M.L., Luís A.T., Borg F., Hedlund M.,
Marques de Sá C., Patinha C. & Teixeira P. 2009. Heavy metal pollution downstream
the abandoned Coval da Mó mine (Portugal) and associated effects on epilithic
diatom communities. Sci. Total Environ. 407: 5620–5636

72 Luís

A.T., Durães N., Almeida S.F.P. & Ferreira da Silva, E. 2016. Integrating
geochemical (surface waters, stream sediments) and biological (diatoms)
approaches to assess AMD environmental impact in a pyritic mining area: Aljustrel
(Alentejo, Portugal). J. Environ. Sci. 42: 215–226

96

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

Capítulo 5
Fungos e bactérias

Sahadevan Seena 1, Sofia Duarte 2, Fernanda Cássio 3 & Olímpia Sobral 4
1MARE

– Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Departamento de Ciências da
Vida, Universidade de Coimbra, Portugal, seena.sahavedan@uc.pt
2CBMA – Centro de Biologia Molecular e Ambiental, Departamento de Biologia,
Universidade do Minho, Portugal e IB-S – Instituto de Ciência e Inovação para a
Bio-Sustentabilidade, Universidade do Minho, Portugal, sduarte@bio.uminho.pt
3CBMA – Centro de Biologia Molecular e Ambiental, Departamento de Biologia,
Universidade do Minho, Portugal e IB-S – Instituto de Ciência e Inovação para a
Bio-Sustentabilidade, Universidade do Minho, Portugal, fcassio@bio.uminho.pt
4MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Departamento de Ciências da
Vida, Universidade de Coimbra, Portugal, osobral@uc.pt

Resumo: A principal fonte de matéria orgânica dos ribeiros de
montanha são as folhas que se depositam sobre o leito maioritariamente durante o outono. Essas folhas vão passar por
um processo de decomposição no qual os microorganismos
aquáticos, em especial um grupo de fungos designado por
hifomicetes, são os primeiros a atuar, pois conseguem quebrar
moléculas complexas do material vegetal, tornando-o mais apetecível e fácil de digerir para outros organismos. Os hifomicetes
aquáticos produzem uma grande quantidade de esporos que
aderem facilmente ao material vegetal mesmo em águas agitadas.
A biodiversidade dos hifomicetes aquáticos em Portugal tem
sido mais estudada no norte e centro e mais recentemente na
ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores. Foi já reportada
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a existência de 129 espécies, incluindo uma espécie descrita
pela primeira vez na bacia do rio Cávado (Collembolispora barbata). Estes microorganismos são afetados pelas características
da água havendo diferentes ocorrências consoante o nível de
nutrientes, temperatura e/ou grau de contaminação existentes.
Metais, compostos orgânicos e fármacos têm mostrado efeitos
adversos sobre as comunidades de hifomicetes com alteração da
biodiversidade e biomassa. Dentro das comunidades microbianas
existem outros fungos filamentosos, fungos unicelulares (leveduras) e bactérias mas ainda há pouca informação sobre as suas
funções no processo de decomposição. As técnicas moleculares
são uma ferramenta promissora no estudo das comunidades
microbianas e Portugal tem tido uma grande contribuição para
o enriquecimento das bases de dados genéticas internacionais.
Palavras chave: bactérias, biodiversidade, contaminação antropogénica, decomposição, hifomicetes aquáticos

1. Decompositores microbianos em rios e ribeiros
A complexa rede de interações biológicas e químicas entre decompositores microbianos nem sempre é fácil de estudar, porém o
reconhecimento da importância dos ecossistemas fluviais nos ciclos
biológicos do carbono e dos nutrientes tem progredido nos últimos
anos1–5. Nos ecossistemas fluviais de floresta, particularmente nos cursos
de água de cabeceira, onde a cobertura ripária abrange todo o leito,
a principal fonte de carbono provém da queda das folhas e de outro
material vegetal, sendo este um fator limitante para a incorporação de
carbono na produção secundária6, isto é, organismos sem capacidade
fotossintética (consumidores) ficam dependentes do processo de decomposição da matéria vegetal7–10 (Capítulo 12). Os microorganimos
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que passam enterradas no leito do rio. Estas bacias hidrográficas
apresentam escoamentos muito significativos, sendo normalmente
selecionadas pelas espécies migradoras anádromas (espécies que
para completar o seu ciclo de vida realizam migrações entre o mar
e o rio, reproduzindo-se obrigatoriamente no rio; p.ex., lampreia-marinha (Petromyzon marinus; Figura 8.1a), sável (Alosa alosa;
Figura 8.1b), truta-marisca (Salmo trutta) que aqui encontram as
condições ideais para completar o seu ciclo de vida).
A transição biofísica latitudinal que resulta dos diferentes regimes hidrológicos 6 está associada a um dos fenómenos ambientais
que mais condiciona as associações piscícolas nas regiões mediterrânicas, i.e., a secura estival dos cursos de água e a consequente
degradação das condições ambientais a que as diferentes espécies
estão sujeitas durante 3–5 meses por ano 7 . Com a interrupção
do escoamento superficial formam-se reservatórios de água nas
depressões do leito (“pegos”), transformando um corpo de água
de características lóticas, numa sucessão de pequenas massas de
água com características lênticas. Este cenário provoca uma alteração profunda na estrutura e funcionamento do ecossistema
fluvial, havendo uma redução do número de espécies à medida que
a severidade da intermitência aumenta8. Os pegos são considerados
como refúgios estivais para os organismos aquáticos que posteriormente colonizam o sistema lótico, ano após ano, quando o rio
enche e a continuidade hídrica é restituída.
Nas regiões onde estes fenómenos ocorrem naturalmente, as comunidades biológicas evoluíram de forma a poderem recuperar destes
episódios de intermitência de escoamento superficial, beneficiando
das oportunidades que o restabelecimento da continuidade oferece
através da recolonização de habitats. Contudo, as perturbações de
origem antrópica (poluição, fragmentação de habitat, sobrepesca)
comprometem a capacidade de recuperação das comunidades, particularmente, das populações piscícolas 8.
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2. Caracterização das associações piscícolas

2.1. Aspetos filogeográficos

A Península Ibérica é um importante reduto de biodiversidade
e as muitas espécies de peixes dulciaquícolas são uma prova viva
dessa riqueza natural9. Em Portugal existem 28 espécies piscícolas
endémicas. São várias as causas que contribuem para esta diversidade,
influenciando os padrões filogeográficos da ictiofauna dulciaquícola. Fatores relacionados com a geomorfologia dos sistemas de água
doce foram determinantes na organização da rede hidrográfica atual,
a qual data de um período recente à escala geológica (i.e., PlioPleistocénico). O isolamento reprodutor provocado pelas diferentes
bacias hidrográﬁcas conduziu a processos de especiação dos quais
resultaram um elevado número de endemismos com áreas de distribuição muito restritas. As glaciações foram igualmente determinantes
na composição ictiofaunística atual e na existência de linhagens únicas nesta região, uma vez que a permanência em penínsulas do sul
durante os longos períodos de tempo das eras glaciares, favoreceu
a acumulação de variabilidade genética10. Os peixes estritamente
dulciaquícolas apresentam uma estrutura filogeográfica complexa,
visto não se dispersarem naturalmente entre bacias hidrográficas
independentes. Por este motivo a distribuição das linhagens deste
grupo tende a refletir a história geológica das próprias bacias, em
detrimento de eventuais padrões de dispersão e/ou fatores contemporâneos (p.ex., clima), podendo considerar-se a existência de 11
províncias biogeográficas para os peixes dulciaquícolas ibéricos 11.
Em Portugal, os ciprinídeos e as lampreias são exemplos de grupos bem estudados ao nível filogeográfico, contribuindo para tal a
utilização de ferramentas moleculares e as evidências geológicas.
A título de exemplo refira-se a existência de quatro áreas ictio-
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geográficas na Península Ibérica para três géneros de ciprinídeos,
Squalius, Iberochondrostoma e Luciobarbus12; e no caso do género
Lampetra (Petromyzontidae) a identificação de linhagens evolutivas
restritas a Portugal 13,14, designadamente a lampreia do Nabão (L.
auremensis 15), uma espécie descrita recentemente que se distribui
apenas na sub-bacia do rio Nabão, afluente da margem direita do
rio Tejo, sendo genética e morfologicamente distinta da sua congénere (L. planeri) ocorrente nos tributários da margem esquerda.

2.2. Águas salmonícolas vs águas ciprinícolas

Tal como a restante fauna aquática, os peixes encontram-se distribuídos pelos diversos habitats consoante as suas características
hidrogeomorfológicas e ecológicas procurando as condições adequadas à sua sobrevivência. Tendo em conta a composição e abundância
piscícola existente nos cursos de água nacionais, bem como a relação
entre os requisitos e tolerâncias ambientais das diferentes espécies
de peixes16, é possível classificar os diferentes cursos de água em:
1. Águas salmonícolas: as águas onde habitam ou poderão habitar, de forma predominante, espécies piscícolas da família
Salmonidae (i.e., trutas e salmões), que se localizam sobretudo nas regiões hidrográficas mais a norte do país (p.ex.,
Minho, Lima, Cávado) e nas regiões montanhosas do norte e
centro do país (i.e., Douro, Vouga, Mondego e Tejo). São caracterizadas por um gradiente fluvial mais elevado, regime de
caudal permanente, águas límpidas, frias e muito oxigenadas,
e substrato composto por uma granulometria mais grosseira;
2. Águas ciprinícolas: as águas onde predominantemente habitam,
ou têm capacidade para habitar, espécies piscícolas da família
Cyprinidae (p.ex., escalos, bogas, barbos, bordalos), que se lo-
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calizam sobretudo nas bacias hidrográficas a sul do país (p.ex.,
Tejo, Sado e Guadiana), em cursos de água de menor declive,
com um regime hidrológico frequentemente intermitente, águas
mais turvas, de temperatura mais elevada e menor oxigenação;
3. Águas de transição: águas onde habitam ou podem habitar,
simultânea e equitativamente, espécies de salmonídeos e
ciprinídeos. Estes cursos de água apresentam geralmente
características biofísicas mais diversificadas e intermédias às
descritas para as outras duas tipologias, localizando-se sobretudo na região Centro de Portugal (i.e., zona norte das bacias
do Tejo, Mondego, Vouga e Douro).
Apesar das nítidas diferenças abióticas e biológicas entre as diferentes regiões hidrográficas, a atribuição desta classificação, em
termos legais, às diferentes massas de água lóticas nem sempre é
simples. Em Portugal esta tarefa é da responsabilidade do Instituto
da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). A classificação
legal das massas de água piscícolas numa das três tipologias descritas tem uma ampla aplicação no ordenamento e gestão da pesca
recreativa e desportiva nas águas interiores. Até ao momento estão
classificados em Portugal 81 segmentos de rio para monitorização
piscícola: 35 correspondem a “Águas Salmonícolas” (extensão total
de 1133,5 km) e 46 relativos a “Águas Ciprinícolas” (extensão total
de 3036,5 km) (Diretiva 2006/44/CE, de 6 de setembro de 2006).

2.3. Principais famílias de peixes ocorrentes em água doce

Os peixes são um grupo complexo pela diversidade de espécies que
apresenta, uma fração das quais possui um estatuto de ameaça relevante,
enquanto um pequeno grupo é alvo de intensa exploração comercial. De
facto, a par do seu inquestionável contributo para a biodiversidade dos
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ecossistemas aquáticos, os peixes sustentam uma importante atividade
económica associada à pesca recreativa e profissional.
Os rios portugueses são povoados por cerca de 64 espécies de peixes, com representantes de 21 famílias distintas. A família Cyprinidae
é aquela que apresenta um maior número de representantes, com
29 espécies repartidas por barbos, bogas, escalos, bordalo, carpa
e alburno, entre outras. A segunda família mais representada nos
nossos rios é a família das lampreias, Petromyzontidae, com seis
espécies, sendo a mais emblemática e conhecida a lampreia-marinha
(Petromyzon marinus; Figura 8.1a). Com três espécies cada, outras
duas famílias destacam-se neste contexto: os verdemãs (Cobitidae)
e as trutas e salmões (Salmonidae). Existem ainda outras 17 famílias de peixes que ocorrem nos rios de Portugal, cinco das quais
com duas espécies cada (i.e., Mugilidae, Centrarchidae, Clupeidae,
Ictaluridae e Percidae), e as restantes 12 apresentam uma única
espécie em território nacional (Figura 8.1).

Figura 8.1. Exemplos de famílias de peixes ocorrentes nos nossos rios a) Petromyzontidae (lampreia-marinha Petromyzon marinus); b) Clupeidae (sável
Alosa alosa); c) Mugilidae (muge Chelon ramada); d) Anguillidae (enguia-europeia Anguilla anguilla; Cyprinidae; e) barbo-comum Luciobarbus bocagei,
f) boga-comum Pseudochondrostoma polylepis.
Fotografias: Luísa Baeta/Widegris. Os peixes não estão à escala.
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2.3.1. Espécies nativas

Os ecossistemas dulciaquícolas europeus albergam cerca de
600 diferentes espécies de peixes

17 .

Os rios das penínsulas

meridionais da Europa apresentam uma elevada riqueza piscícola, contendo mais de 80 espécies nativas (p.ex., Smith &
Darwall 9 ). Estas penínsulas do sul da Europa contêm igualmente um elevado número de espécies endémicas e, considerando
a sua pequena área relativa ao continente europeu, são classificadas como hotspots de biodiversidade 9,18 . Em Por tugal,
existem 45 espécies de peixes nativos, sendo que 28 espécies
são endémicas da Península Ibérica e destas, 10 espécies ocorrem exclusivamente em Por tugal (endemismos lusitânicos).
As restantes 17 são espécies residentes com uma distribuição
mais alargada, como por exemplo o caboz-de-água doce, Salaria
fluviatilis, que ocorre exclusivamente nos rios que drenam para
o Mediterrâneo; ou são espécies migradoras cuja distribuição
natural é continental, como o caso do sável. Dos 10 endemismos
lusitânicos, sete são ciprinídeos pertencentes a diferentes grupos:
os ruivacos pertencentes ao género Achondrostoma (2 espécies),
as bogas-de-boca-curva do género Iberochondrostoma (3 espécies),
e os escalos do género Squalius (2 espécies). Os restantes três
endemismos nacionais são três espécies de lampreias pertencentes ao género Lampetra, que foram recentemente descritas por
Mateus et al. 15 (L. alavariensis, L. auremensis e L. lusitanica) e
que apresentam uma distribuição restrita a pequenas áreas de
quatro bacias hidrográficas portuguesas. De uma forma geral,
quase todas estas espécies endémicas de Portugal apresentam
uma distribuição muito restrita em termos espaciais, como são os
casos da boga-de-boca-arqueada de Lisboa (Iberochondrostoma
olisiponensis) 19 , da lampreia do Nabão (L. auremensis) 15 ou do
escalo do Arade (S. aradensis) 20 .
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2.3.2. Espécies não indígenas

Nos ecossistemas dulciaquícolas de Portugal foram introduzidas 21
espécies piscícolas que neste momento apresentam populações estabelecidas, sendo duas delas nativas em Portugal mas introduzidas em regiões
do país onde não ocorrem naturalmente, como é o caso da boga-comum
(Pseudochondrostoma polylepis; Figura 8.1f) que foi introduzida na bacia
do Arade21, e o ruivaco (Achondrostoma oligolepis) introduzido nas lagoas
vulcânicas de São Miguel (Açores) no século XIX22. Dezanove espécies
são provenientes de outras regiões, da Europa (10 espécies), da América
do Norte (7 espécies), da Ásia e da América do Sul (uma espécie cada).
A grande maioria são ciprinídeos, porém existem outras famílias com
espécies maioritariamente predadoras23. Atualmente, assiste-se a uma taxa
de estabelecimento de uma nova espécie não indígena a cada dois anos,
ou seja, na última década foram confirmadas cinco novas espécies de
peixes introduzidos em Portugal: o siluro (Silurus glanis) cerca de 2006,
o gardon (Rutilus rutilus) cerca de 2007, o pimpão-cinzento (Carassius
gibelio) cerca de 2012, o peixe-gato-moteado (Ictalurus punctatus) cerca de 2012, e a perca-europeia (Perca fluviatilis) cerca de 201324–27.
As espécies de maior carácter invasor, isto é, espécies com uma distribuição mais ampla e maior abundância nos ecossistemas dulciaquícolas,
são a gambúsia (Gambusia holbrooki), a perca-sol, o góbio (Gobio lozanoi) e o alburno (Alburnus alburnus). Porém, existem outras espécies
que poderão causar reduções consideráveis no efetivo populacional dos
restantes peixes através da predação, como são os casos do lucioperca
(Sander lucioperca), do achigã e do lúcio (Esox lucius)28.

2.3.3. Espécies migradoras (diádromas e potamódromas)

Os peixes migradores deslocam-se entre ambientes aquáticos distintos para completarem o seu ciclo de vida. Estas migrações podem ser
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realizadas para locais de reprodução, de alimentação ou de refúgio.
As espécies migradoras que ocorrem nos ecossistemas dulciaquícolas
dividem-se em dois grandes grupos: (i) os migradores potamódromos
que realizam deslocações longitudinais e laterais exclusivamente em
água doce, e (ii) os migradores diádromos que migram entre ambientes com características distintas, designadamente, o rio e o mar. Em
Portugal existem nove espécies de migradores potamódromos, oito da
família Cyprinidae, nomeadamente os barbos (Luciobarbus bocagei Figura 8.1e, L. comizo, L.microcephalus, L. sclateri, L. steindachneri) e
as bogas (Pseudochondrostoma duriense, P. polylepis e P. willkommii),
e uma da família Salmonidae, a truta-de-rio (Salmo trutta).
Os migradores diádromos têm duas fenologias distintas, as espécies
que se reproduzem no rio (i.e., anádromas) e as que se reproduzem
no mar (i.e., catádromas). Em Portugal existem seis espécies anádromas, duas da família Petromyzontidae, a lampreia-de-rio Lampetra
fluviatilis e a lampreia-marinha, duas da família Clupeidae, o sável e
a savelha (Alosa fallax), e duas da família Salmonidae, a truta-marisca
e o salmão do Atlântico (Salmo salar). As três espécies catádromas
que ocorrem em Portugal são a enguia-europeia (Anguilla anguilla;
Figura 8.1d) da família Anguillidae, o muge (Chelon ramada; Figura
8.1c) da família Mugilidae e a solha-das-pedras (Platichthys flesus) da
família Pleuronectidae.

3. Ameaças à conservação dos peixes nativos e medidas de
mitigação

3.1. Perda de habitat

A biodiversidade ictiofaunística dos rios europeus está a diminuir
consideravelmente, sendo os peixes classificados atualmente como o
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grupo de vertebrados mais ameaçado deste continente. Das cerca de
522 espécies descritas, 200 estão ameaçadas de extinção e 12 estão
extintas de acordo com os critérios definidos pela União Internacional
para a Conservação da Natureza (UICN) 17. Em Portugal, os peixes
continentais enfrentam uma situação preocupante. Das 35 espécies
avaliadas pela última revisão do Livro Vermelho de Vertebrados
de Portugal, 63% foram classificadas numa das três categorias de
ameaça29, com destaque para os endemismos ibéricos. Os critérios
que mais contribuíram para esta classificação estão relacionados,
sobretudo, com a progressiva redução do efetivo populacional e a
exígua área de distribuição geográfica.
Ao longo do século XX foram construídas em Portugal inúmeras
infraestruturas hidráulicas como barragens (cerca de 250) e açudes
(muitos não estão cadastrados; estima-se que serão na ordem dos
milhares) que constituem, muito provavelmente, o impacto antrópico
que mais contribuiu para o empobrecimento piscícola dos nossos
rios. Estes impactos podem resultar na diminuição da abundância
ou no desaparecimento e, em casos extremos, até na extinção de
espécies e/ou populações 30.
A presença de açudes e barragens constitui um obstáculo à livre
circulação piscícola. É sabido que algumas espécies de peixes efetuam migrações entre o mar e o rio (i.e., espécies diádromas) ou
apenas em ambiente dulciaquícola (i.e., espécies potamódromas), e
que por isso dependem da continuidade longitudinal dos sistemas
fluviais para completarem os seus ciclos de vida. Estes obstáculos
podem ter um efeito particularmente nocivo para as espécies diádromas ao promoverem uma perda direta de habitat disponível e
impedirem o acesso a áreas de alimentação e/ou reprodução que
são essenciais para a manutenção das populações piscícolas. Estimase que a perda de habitat para a lampreia-marinha na Península
Ibérica durante o último século foi de, aproximadamente, 80%
do habitat historicamente disponível 31. O mesmo sucedeu com a
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enguia-europeia que ocupa atualmente apenas 20% da sua área de
distribuição geográfica cientificamente documentada 32.
As passagens para peixes têm sido utilizadas como uma medida
de mitigação do efeito barreira, devendo para tal garantir a passagem das espécies migradoras para montante e/ou jusante de forma
eficiente. Em Portugal, a grande maioria dos obstáculos não está
dotado de uma passagem para peixes, para além de que muitos dos
dispositivos construídos, ou não estão em funcionamento, ou não
se adequam às espécies-alvo 33. A passagem para peixes construída
no Açude-Ponte de Coimbra, inaugurada em 2011, é considerada
um exemplo do que pode ser feito para mitigar o efeito de barreira provocado por infraestruturas hidráulicas 34 , sendo utilizada
anualmente por cerca de 1,5 milhões de peixes. A monitorização
das passagens para peixes é crucial para otimizar a sua eficiência
para todas as espécies-alvo.
Nos rios mediterrânicos, designadamente nos cursos de água do
sul de Portugal, a construção de barragens para aproveitamento
hidroelétrico, controlo de cheias e derivação ou abastecimento
são responsáveis pela regularização do regime natural de caudais, o que faz com que a variação do caudal perca, em parte, o
seu típico carácter sazonal e, por vezes, torrencial. Em barragens
destinadas à produção hidroelétrica, existe uma variação diária
do caudal associada aos períodos de turbinagem, o chamado
hydropeaking. Esta forma extrema de alteração do regime natural de caudais é mais prevalente em rios de carácter atlântico,
localizados principalmente no norte e centro do país. O hydropeaking provoca constantes e irregulares flutuações do nível da
água do rio, promovendo uma exposição acrescida do leito do
rio, alterações constantes na profundidade, na velocidade de
corrente e modificações no grau de arrastamento de sedimentos
e vegetação 35 . No caso dos peixes, em particular, estas rápidas e
frequentes variações no escoamento podem reduzir a quantida-

186

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

Figura 11.3. Distribuição da lontra em Portugal continental, à escala
10 x 10 km do sistema de coordenadas Universal Transversal Mercator
(adaptado de Trindade et al. 47).

O avanço do conhecimento científico sobre a espécie e o cenário
de distribuição generalizada e abundância em Portugal, fez com que
o seu estatuto fosse atualizado de “Insuficientemente Conhecido” 54
para “Pouco Preocupante”5. A lontra continua a ser referida em várias
convenções internacionais sendo, por isso, uma espécie protegida:
Anexo II da Convenção de Berna, Anexos B-II e B-IV da Diretiva
Habitats e Anexo I-A da CITES, e “Quase Ameaçada” pela IUCN 46.
As principais ameaças para a lontra em Portugal são a alteração,
poluição e destruição dos habitats aquáticos, em particular a vegetação
das margens e da sua área circundante. A destruição da vegetação
ripária, resultado de ações de limpeza, extração de inertes e aumento
da área agrícola, afeta o abrigo nas margens e a disponibilidade alimentar para a lontra. A poluição da água, através da contaminação
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por compostos tóxicos e metais pesados, responsável pelo declínio
das populações de lontra em vários países europeus no passado, não
é um fator significativo no nosso país. Por outro lado, a mortalidade
por atropelamento parece afetar significativamente as populações
desta espécie, especialmente em rodovias que atravessem linhas de
água. O afogamento em artes de pesca e a perseguição direta, por
ser considerada uma ameaça às populações de peixe, são fatores que
ainda pesam sobre a espécie. Um fator de ameaça que se prevê que
seja determinante no futuro são os efeitos das alterações climáticas.
Vários trabalhos já demonstraram que, em Portugal, a disponibilidade
de água é fundamental para a conservação da lontra em regiões de
regime hídrico intermitente, pois condiciona a disponibilidade das
principais comunidades de presas desta espécie como os peixes e
o lagostim-vermelho da Luisiana (Procambarus clarkii)55,56. Um estudo, sobre a distribuição da lontra na bacia do rio Sado, verificou
que durante a época seca, existe uma retração da área de ocupação da espécie, revelando a dependência das linhas de água com
maior resistência à seca57. Igualmente, um trabalho com cenários
de alterações climáticas demostrou que haverá uma diminuição da
adequação de habitat para a lontra na Península Ibérica 58.
Uma compilação de 111 trabalhos de dieta da lontra, efetuados
em 52 locais diferentes59, mostra que peixes e o lagostim-vermelho
da Luisiana dominam a dieta. Para além dos habituais trabalhos em
dieta, nos últimos anos, as linhas de investigação em lontra têm-se
concentrado (embora não só) em algumas temáticas que coincidem
com atividades humanas que trazem alterações na ecologia e comportamento da espécie. São exemplos os estudos sobre a predação
por parte da lontra nas pisciculturas do estuário do Sado 53. Esses
estudos determinaram que o impacto da predação por lontra não é
importante a nível da área de estudo, mas varia entre pisciculturas.
Sabe-se que as barragens, dado serem corpos de água profundos
e com pouca vegetação ribeirinha nas suas margens, não oferecem
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condições ótimas para a lontra. No entanto, em zonas mediterrânicas,
estudos efetuados nas bacias dos rios Sado e Guadiana demonstraram
que, quando em condições populacionais favoráveis, a lontra ocupa
estes habitats considerados subótimos, porque são fonte de presas
durante o estio 60. No entanto, a maioria dos requisitos ecológicos
da lontra, como as condições para reprodução, decrescem quando
uma barragem é construída 61.
Novos desafios têm surgido nos anos mais recentes. Como a interação com espécies invasoras como o visão-americano, que está
em expansão desde o norte do país e é um competidor da lontra
por recursos, e o lagostim-vermelho da Luisiana. Esta última espécie parece ter tido um papel importante na recuperação da lontra
em Espanha 59 e é hoje em dia uma presa chave para a lontra em
Portugal. Outro desafio é a avaliação da ocorrência de bactérias
antibioresistentes na flora intestinal da lontra em alguns rios e barragens da bacia dos rios Sado e Guadiana, abrindo um novo leque
de preocupações sobre a contaminação ambiental por antibióticos,
onde a lontra pode ser um bioindicador para essa contaminação62,63.

2.2. Visão-americano (Neovison vison), espécie invasora

Originário do continente americano 11 , o visão-americano é
presentemente a única espécie exótica de mamíferos em Portugal
associada ao meio aquático 5. Habita a interface água-terra, deslocando-se frequentemente nadando e consumindo maioritariamente
presas aquáticas. Trata-se de um pequeno carnívoro mustelídeo
que, à semelhança dos outros membros desta família, se caracteriza por apresentar um corpo muito alongado e membros curtos.
As populações apresentam variações significativas de tamanho ao
longo da área invadida mas demonstram um padrão consistente
de dimorfismo sexual muito acentuado em que os machos podem

267

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

atingir quase 2 kg de peso e as fêmeas pouco mais de metade 64. A
cauda, espessa, representa cerca de 1/3 do comprimento do corpo
que em média tem 40 cm de comprimento nos machos. À semelhança dos outros mamíferos semiaquáticos apresenta uma pelagem
densa e impermeável mas a sua característica mais distintiva é a
coloração homogenea castanho-escuro, frequentemente negra, com
excepção de uma mancha branca que se estende do lábio inferior
à garganta. Para além de uma forma do corpo hidrodinâmica, o
visão-americano ainda apresenta orelhas curtas que mal se destacam da pelagem e patas munidas de membranas interdigitais
parcialmente desenvolvidas, o que demonstra uma clara adaptação
ao meio aquático 65 (Figura 11.4).

Figura 11.4. Visão-americano Neovison vison. Fotografia: Francisco Moreira.

Com uma vasta extensão de ocorrência nas regiões onde é
nativo (América do Norte e Canadá), na década de 1920 o visão-americano foi transportado para a Europa 66 e, posteriormente
para a América do Sul 67 e Ásia68, para comércio de peles. Diversos
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eventos de libertação pelos próprios criadores, ou fugas acidentais a partir das quintas de produção em várias regiões do globo,
levaram ao estabelecimento de populações naturalizadas sendo a
espécie hoje considerada uma invasora de sucesso com implicações
reconhecidas na fauna nativa através de processos de predação
e competição amplamente documentados 69 . Na área de distribuição original já foi demonstrado o potencial de hibridação entre
a forma domesticada e a forma selvagem o que se traduz numa
preocupação adicional em matéria de conservação pois pode alterar
a integridade evolutiva das populações afetadas 70 . Pelas razões
apontadas, a espécie tem sido alvo de campanhas de irradicação
um pouco por todo o mundo, com uma eficácia variável sendo o
sucesso maior quando os programas são de longo-termo e focados
em populações pequenas e isoladas 71 .
Em Portugal, o primeiro registo confirmado da presença da espécie ocorreu em 1985, na margem do rio Minho que estabelece a
fronteira entre o território nacional e Espanha72, não estando ainda
totalmente esclarecida a sua origem, embora se suspeite de fuga a
partir de quintas de criação em território vizinho. Cerca de uma década
depois foram referidos registos ocasionais da espécie nos rios Coura
e Lima65, mas apenas 30 anos depois, foi realizado um estudo que,
adoptando uma abordagem sistematizada com recurso a métodos de
campo direcionados para a espécie e métodos moleculares (Figura
11.5), permitiu confirmar uma clara expansão da espécie para sul. A
espécie, ainda que maioritariamente concentrada na região noroeste
do país, ocupa uma área muito mais alargada, com maior abundância
nos rios mais a norte, e o limite sul no rio Sousa, afluente do rio
Douro (Figura 11.5.)72. Registos ocasionais da espécie no nordeste
confirmam uma tendência continuada de expansão e o potencial
para estabelecimento de outros núcleos populacionais com claras
implicações na conservação dos habitats aquáticos. Até ao momento,
são poucos os estudos sobre a espécie em Portugal72,73.

269

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

Figura 11.5. a) Jangada flutuante para registo de pegadas de visão-americano; b) mapa de distribuição da espécie em 2011 (adaptado de
Rodrigues et al. 72; estrelas representam avistamentos mais recentes).
Fotografia: Diana Rodrigues.

O sucesso invasor do visão-americano prende-se com as suas características de predador generalista e oportunista, tanto em termos
de habitat, desde que na proximidade de corpos de água, quer de
recursos tróficos 69. Assim, ocorre nas margens de diferentes tipos
de sistemas aquáticos (quer dos ambientes lóticos de rios e ribeiros, chegando a atingir a linha de costa, como das águas lênticas
de lagos, lagoas e zonas húmidas), desde que as margens estejam
cobertas por vegetação densa e/ou pedras, debaixo das quais se
refugia quando em inatividade. Com uma dieta estritamente carnívora
consome crustáceos e todos os grupos de vertebrados (desde peixes
a pequenos mamíferos), com preferência por espécies associadas ao
meio aquático, desde que tenham a dimensão e comportamento adequado às suas características anatómicas. Em situações de simpatria
com a lontra, e onde esta é abundante, o seu nicho alimentar pode
desviar-se para presas terrestres, tal como observado no noroeste
de Portugal, apesar das limitações amostrais 74.
Ao contrário de vários países europeus, onde o visão-americano
ocupou de forma generalizada os territórios em apenas 30–40
anos 69 , em Portugal o processo de expansão contrasta pela sua
morosidade. Inicialmente, a expansão foi lenta (55 km em 20 anos),
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mas em apenas dois anos (2009 a 2011) parece ter-se expandido
rapidamente (45 km) 72 . Numa primeira fase, a presença de uma
população saudável de lontras45,47, com vantagem competitiva dadas
as suas maiores dimensões, aptidão anfíbia e abundância populacional, poderá ter tido um efeito retardador. Recorda-se que a maior
expansão do visão-americano na Europa coincidiu temporalmente
com a fase de declínio da lontra 75. Já a aceleração mais recente
do processo parece ter sido facilitada pela colonização dos rios do
noroeste pelo lagostim-vermelho da Luisiana, outra espécie invasora
que faz parte do elenco de recursos tróficos mais consumido pelo
visão-americano 76, mas cuja direção de expansão foi inversa, ou
seja de sul para norte 77.
Tratando-se de uma espécie exótica, o visão-americano não faz
parte das espécies cujo estatuto foi avaliado no Livro Vermelho dos
Vertebrados de Portugal 5 mas, em virtude da existência de populações naturalizadas na sequência de um processo de introdução
antiga, a IUCN atribui-lhe o estatuto de “Pouco Preocupante” 11.

2.3. Outros mamíferos que usam a água

Para além dos mamíferos semiaquáticos merecedores de destaque nos pontos anteriores, outros há que mostram algum grau de
associação com o fator água, ainda que em contextos mais restritos. Também estes representam diferentes grupos de mamíferos:
morcego-de-água (Chiroptera, Myotis daubentonii); rato-dos-lameiros
(Rodentia, Arvicola terrestris); e toirão (Carnivora, Mustela putorius).
O morcego-de-água foi assim designado porque caça preferencialmente sobre massas de água parada onde captura pequenos
insetos, com destaque para mosquitos e borboletas noturnas, que
captura enquanto pousados ou a voar próximo da superfície. Outra
evidência indireta da sua ligação ao meio aquático é a menor
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abundância nas regiões mediterrânicas que se presume ser devida
à menor disponibilidade de massas de água 78. Em Portugal, a espécie é reportada como ocorrendo de norte a sul mas não existem
registos confirmados e como tal não consta da lista de espécies do
Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal 5.
O rato-dos-lameiros é assim conhecido pela sua preferência
por terrenos alagadiços, frequentemente próximos de corpos
de água, e onde abunda uma densa vegetação herbácea que lhe
providencia uma elevada diversidade de bolbos, rizomas e raízes 79 . Apenas reconhecido em Portugal nos finais da década de
1980, apresenta uma distribuição marginal no território nacional
tendo sido capturados dois indivíduos no Parque Natural de
Montesinho79. Prospeções subsequentes revelaram-se infrutíferas80
e a espécie não foi considerada avaliável no Livro Vermelho dos
Vertebrados de Portugal 5 .
Uma outra espécie que também tem demonstrado uma forte
associação com os ambientes ripários é o toirão, um pequeno mustelídeo de morfologia comparável à do visão-americano ainda que de
menor porte e com uma pelagem mais clara (varia entre o castanho
e o castanho-claro), com o rebordo das orelhas e a extremidade do
focinho brancos, e com duas riscas que desenham as sobrancelhas
e se prolongam lateralmente para o queixo 65. Embora com menos
aptidão anfíbia do que o visão-americano, o toirão em Portugal
mostra uma clara preferência pelas margens das massas de água com
vegetação densa 81,82. Contudo, esta associação parece relacionar-se com as condições de refúgio que o maior desenvolvimento da
vegetação propicia à espécie e não com uma maior disponibilidade
de presas, já que a espécie mostra um elevado enfeudamento ao
coelho-bravo 83 , contrastando com o observado noutras áreas de
ocorrência da espécie onde os anfíbios são um dos grupos mais
consumidos 84. Ao contrário das outras duas espécies anteriores, o
toirão distribui-se de norte a sul do país mas com uma aparente
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menor abundância no sul onde evidências não confirmadas (pela
ausência de estudos de monitorização) apontam para uma tendência de declínio, suspeita que motivou a atribuição do estatuto de
“Informação Insuficiente” pela IUCN e pelo Livro Vermelho dos
Vertebrados de Portugal 5,85.

3. Mamíferos aquáticos como indicadores da qualidade
ambiental dos rios
Os mamíferos aquáticos e particularmente os semiaquáticos são
por vezes associados à boa qualidade ambiental dos rios. Isto decorre do facto de serem, no geral, espécies especialistas, onde fatores
como refúgio, disponibilidade de alimento, e qualidade da água
são decisivos para a sua ocorrência. No caso dos rios Portugueses,
e considerando o mamífero semiaquático mais comum, a lontra,
a situação não é assim tão linear. Nas décadas de 1980 e 1990, a
lontra era considerada na Europa como um indicador da qualidade
de água 86 porque ocorria preferencialmente em rios menos poluídos e longe de ambientes mais humanizados. Com a recuperação
da espécie, em muitos países da Europa, foi sendo conhecida a
ocorrência da mesma em locais considerados menos adequados.
A lontra é hoje considerada uma espécie adaptável e muito mais
tolerante do que se imaginava, usando água doce, salobra e mar
e até mesmo sistemas de distribuição de água em áreas urbanas,
secções de linhas de água com menor refúgio e maior eutrofização
ou mesmo poluição 87 , ou barragens 61 . A abundância de lontras
em ambientes alterados é o resultado da pressão populacional em
regiões onde existem elevadas abundâncias da espécie, levando os
indivíduos a ocupar áreas sub-ótimas. Dessa forma, o mais prudente
será assumir que a simples presença de lontra não deve ser usada
como um indicador fiável da qualidade do habitat e mais relevante
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será a sua abundância 87. Independentemente disso, continua a ser
uma espécie que reage ao estado geral de conservação do ambiente
ripário, usando os corredores de vegetação ripária em bom estado
de conservação como áreas prioritárias de expansão.
Por outro lado, a toupeira-de-água é considerada claramente um
indicador da qualidade da água. A espécie ocorre apenas em linhas
de água límpidas, evitando secções de elevada sedimentação e de
poluição orgânica ou química16. Alimenta-se de macroinvertebrados,
nomeadamente larvas e adultos de insetos aquáticos, que possuem
eles próprios reduzida tolerância à poluição.

4. Outras leituras
Caetano P. & Ferreira J.O. 2008. Lontras em Portugal. Má Criação. Portugal, Lisboa
Loureiro F., Pedroso N.M, Rosalino L.M. & Santos M.J. (eds) 2002. Um olhar sobre
os carnívoros portugueses. Carnivora. Portugal, Lisboa
Carnivora – Núcleo de Estudos de Carnívoros e seus Ecossistemas: http://carnivora.
fc.ul.pt/
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICN): http://www.icnf.pt/
portal/pn/biodiversidade/patrinatur/lvv/livro-verm-vert
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água do aquífero se mistura com água do mar e é aquecida pelo magma subjacente16. Contrariamente aos dois primeiros, este último tipo
de nascentes termais emerge a baixa altitude junto à linha de costa.

4. Organismos que habitam as fontes termais
Principalmente a partir de meados do século XIX começaram a
ser feitas observações de organismos que vivem em águas termais 18.
Os organismos destas fontes são considerados termófilos por se
conseguirem reproduzir a altas temperaturas. No entanto, o limite
superior de tolerância das espécies varia com o grupo de organismos, sendo menor para os organismos multicelulares e maior para
os organismos unicelulares 19 . A temperatura que os organismos
conseguem tolerar depende do grupo a que pertencem: 110–115°C
para os archaea, 70–90°C para os microrganismos procarióticos,
55–62°C para microrganismos eucarióticos, 45–50°C para plantas e
38–50°C para animais19. A incapacidade dos eucariotas crescerem a
temperaturas tão elevadas como os procariotas pode estar relacionada
com a complexidade da membrana celular que é maior nos eucariotas. De forma similar, os procariotas fotossintéticos não crescem
a temperaturas tão elevadas como os não fotossintéticos devido à
maior complexidade do sistema de membrana fotossintética 18.
A temperatura não é, no entanto, o único grande desafio dos
organismos das fontes termais uma vez que estas águas quentes têm
elevadas concentrações de iões inorgânicos (Ca2+, Mg2+, Na+, HCO3−,
SO 42−, Cl −, Si e H 2S) e um pH bastante ácido ou básico 20. A este
tipo de condições só conseguem sobreviver organismos altamente
adaptados como os químio-autotróficos e as bactérias heterotróficas.
A dinâmica da rede alimentar das fontes termais não é bem compreendida. Em sistemas muito quentes (> 70°C), os bacteriófagos
podem ser o único predador de bactérias e cianobactérias21. Outros
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consumidores ocorrem em condições menos extremas, mas poucos
seres multicelulares toleram temperaturas superiores a cerca de 50°C.
Perto deste limite encontram-se invertebrados ostrácodes, ácaros aquáticos e rotíferos, mas pouco se sabe sobre a sua dinâmica ou redes
alimentares. As moscas de salmoura (Paracoenia, Ephydra) colocam
ovos em tapetes microbianos no Yellowstone Park dentro da faixa dos
30–40°C e ambos estádios, adulto e larva, consomem algas e bactérias18.
A flora associada a estes sistemas termo-minerais é formada por
espécies macro e microscópicas em associação complexa e estreitamente relacionadas com a mineralização, temperatura, pH, entre
outras. Os organismos melhor estudados em fontes termais são algas
azuis ou cianobactérias, diatomáceas e sulfobactérias diretamente
relacionadas com a mineralização e oxidação do ácido sulfídrico
a sulfuretos até liberar enxofre. Em Portugal, esse estudo é ainda
muito reduzido 22–26 desconhecendo-se a maioria dos organismos
que habitam as suas águas termais.

4.1. Cianobactérias

As cianobactérias são os organismos fotossintéticos mais comuns
em águas termais, com um limite de tolerância superior a 74°C 27.
As cianobactérias das águas termais incluem espécies de géneros
unicelulares e coloniais como Aphanocapsa, Chroococcus, Cyanothece
e Synechococcus, e filamentosos como Mastidocladus laminosus,
Geitlerinema e Leptolyngbya27, 28. As cianobactérias dominam as comunidades das fontes termais mais quentes enquanto a temperaturas
mais moderadas as comunidades são mais diversificadas. É o caso
do género Oscillatoria, que domina as comunidades de uma fonte
termal a 62°C na Costa Rica, enquanto as comunidades de fontes
próximas a 35–36°C incluem também géneros de cianobactérias como
Phormidium e Lyngbya e diatomáceas como Pinnularia. Em fontes

435

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

termais mais frias proliferam outras diatomáceas (Achnanthidium,
Pinnularia) e também algas verdes (Spirogyra, Mougeotia) 29.
Os estudos recentes sobre as cianobactérias que integram os biofilmes, presentes nas fontes termais dos Açores, revelam a existência de
uma elevada diversidade destes organismos24,26, alguns dos quais com
aplicações biotecnológicas26. O Banco de Microalgas e Cianobactérias
dos Açores integra atualmente 12 isolados de cianobactérias termais
pertencentes a 6 géneros diferentes (Chlorogloeopsis, Coleospermum,
Leptolyngbya, Mastigocladus, Microchaete e Phormidium)26. Entre as espécies mais frequentes destacam-se Leptolyngbya gelatinosa, Microchaete
bulbosa, Chlorogloeopsis fritschii e Mastigocladus laminosus (Figura 17.4).

Figura 17.4. Espécies de cianobactérias características de águas termais
dos Açores: a) Leptolyngbya gelatinosa; b) Microchaete bulbosa; c) Chlorogloeopsis fritschii; e d) Mastigocladus laminosus.
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4.2. Algas eucariotas

Existem poucas algas eucariotas termofílicas e estas estão restringidas a máximos de aproximadamente 55°C 30. O limite superior
para as algas eucariotas fotossintéticas é de cerca de 57°C. A alga
vermelha Cyanidium caldarium que se encontra nas fontes termais
tem um ótimo de temperatura de 45°C 20. Nas fontes termais é comum observarem-se diferentes zonas de cores correspondente ao
gradiente de tolerância das espécies.
As diatomáceas são um grupo complexo de algas eucariotas fotossintéticas unicelulares pigmentadas (Capítulo 4) e encontram-se
entre os grupos de algas eucarióticas com maior número de espécies
termófilas. A diversidade deste grupo baseia-se na morfologia das suas
frústulas com formas com simetria radiada ou bilateral20. O seu ciclo
de vida curto permite observar uma resposta rápida das comunidades
a fatores ambientais em mudança e, por isso, são recomendados como
bioindicadores na avaliação da qualidade das águas doces (Diretiva
Quadro da Água – DQA31) (Capítulos 4 e 14). As diatomáceas não
são consideradas um grupo termófilo, mas a distribuição ubíqua de
diatomáceas neste tipo de águas foi documentada em estudos taxonómicos e ecológicos32. Foram registadas diatomáceas em fontes termais
de vários pontos do mundo, tais como em África33, nos Açores25,
na Macedónia4, na Islândia e na Nova Zelândia 31. No noroeste da
Península Ibérica existem apenas alguns registos de diatomáceas
dispersos na Galiza34,35 mas nenhum deles inclui dados de Portugal.
Nesta área do noroeste da Península Ibérica iniciou-se, há cerca
de dois anos, o estudo das diatomáceas de águas termais. Foram
identificados um total de 124 taxa de diatomáceas em águas com
temperaturas entre 20,9 e 42,4°C. As diferenças nas comunidades
dessas algas é explicada pelas diferenças na temperatura da água
(comunidades diferentes abaixo dos 25°C e acima dos 35°C) e nas
concentrações de SiO2, Na+, Mg2+, O2, NO3–, SO42–, K+, Ca2+ e pH36.
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A análise das comunidades indica que Achnanthidium minutissimum e Eolimna minima são comuns em todas as fontes
termais enquanto Diadesmis confervacea, Nitzschia amphibia e
Achnanthidium exiguum preferem temperaturas acima dos 25°C, e
Achnanthidium subhudsonis, Karayevia oblongella, Planothidium
frequentissimum e Planothidium lanceolatum temperaturas inferiores
a 25°C (Figura 17.5). Os locais com maior diversidade de espécies
de diatomáceas localizam-se na confluência das águas termais com
o rio Minho (Termas da Chavasqueira e Outariz). As águas termais
com menor influência de água dos rios mostram menor diversidade37.

Figura 17.5. Espécies de diatomáceas que aparecem em águas
termais no noroeste da Península Ibérica.

6. Outras leituras
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