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1. Nota introdutória 

 

O presente relatório para a Organização Ambiental Não Governamental Quercus tem 

por objectivo apresentar os resultados dos trabalhos de caracterização de habitat e 

monitorização da ictiofauna nos rios Paiva e Mira, particularmente das populações de 

Salmo truta e Squalius torgalensis (Figuras 1 e 2). Os trabalhos foram conduzidos 

durante os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2012. 

 

 
Figura 1: Salmo trutta 

 

	  

Figura 2: Squalius torgalensis 

 

De acordo com o contratado, procedeu-se à caracterização de habitat baseada em 

parâmetros qualitativos tais como temperatura da água, composição fisíco-química, 

composição da galeria ripícola, proporção de cada tipo de habitat, e vegetação 

dominante e sub-dominante para cada ponto de amostragem. A monitorização da fauna 

piscícola foi efectuada utilizando a técnica de pesca eléctrica e procedendo-se à 

identificação de cada espécime capturado até à espécie; medição e pesagem de 
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exemplares cujo comprimento seja superior a 40 mm; densidade/abundância de cada 

espécie e esforço de captura. 

O presente relatório encontra-se estruturado em três secções: metodologia, resultados e 

conclusões, que se apresentam de seguida. 

 

 

2. Metodologia 

 

2.1. Pontos de amostragem 

 

Um total de 21 locais foi amostrado no âmbito do projecto de caracterização de habitat e 

ictiofauna nos Rios Paiva e Mira (n=9 e n=12, respectivamente). A escolha dos pontos 

foi efectuada com base no tipo de habitat presente e na acessibilidade ao rio (Figuras 3 e 

4).  

 

	  

Figura 3: Localização geográfica dos pontos de amostragem no Rio Paiva. 
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Figura 4: Localização geográfica dos pontos de amostragem na Ribeira do Torgal, Rio Mira. 

	  

As coordenadas geográficas e fotografias de cada ponto são apresentadas na Tabela I.1 e 

Figuras I.1-21 do Anexo I. 

Cada sector amostrado foi escolhido de forma a incluir o maior número de habitats 

possíveis: zonas de rápidos (riffle), escorrência (run) e remanso (pools) (Figuras 5-7). 

 

 
Figura 5: Exemplo de uma zona de rápidos (riffle) no Rio Paiva. 
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Figura 6: Exemplo de uma zona de escorrência (run) no Rio Paiva. 

 

 
Figura 7: Exemplo de uma zona de remanso (pool) no Rio Mira. 

 

 

2.2.Procedimento de pesca eléctrica 

 

Nesta metodologia de amostragem, utilizou-se um aparelho portátil (marca SAMUS 

modelo 725G) concebido especificamente para produzir pequenas descargas eléctricas 

pulsadas, com o objectivo de atordoar, por alguns instantes, os peixes. Este método 
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permite a identificação e a quantificação das espécies existentes no curso de água, sem 

sacrifício de animais, que, após identificação e medição, são devolvidos ao seu habitat. 

A duração de cada sessão de pesca eléctrica foi variável, de forma a garantir que todos 

os habitats presentes em cada sector fossem amostrados e exponenciar a captura do 

maior número de espécies possível (Figura 8). 

 

 
Figura 8: Técnica de pesca eléctrica 

 

 

2.3.Caracterização do habitat 

 

No que respeita à caracterização de habitat nos Rios Paiva e Mira, os seguintes 

parâmetros qualitativos e quantitativos foram analisados: 

2.3.1 Transparência 

2.3.2 Ensombramento do sector 

2.3.3 Proporção de cada habitat 

2.3.4 Vegetação dominante 

2.3.5 Substracto dominante e sub-dominante 

2.3.6 Percentagem de finos 

2.3.7 Presença e complexidade da galeria ripícola 

2.3.8 pH 

2.3.9 Temperatura da água (ºC) 
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2.3.10 Condutividade (uS/cm) e totais de sólidos dissolvidos (TDS - ppt) 

2.3.11 Oxigénio dissolvido (mg/L) 

2.3.12 Parâmetros fisíco-quimicos (nitratos, nitritos e amónia em mg/L). 

 

Os parâmetros de 2.3.10 a 2.3.12 foram medidos utilizando uma sonda multiparâmetros. 

Já os indicadores físico-químicos foram testados com o kit comercial JBL. 

Os troços amostrados foram ainda caracterizados no que respeita ao seu comprimento, 

profundidade e largura médias e velocidade da corrente. A velocidade da corrente foi 

medida utilizando uma vara graduada e uma bóia, registando-se o tempo que esta última 

demorou a percorrer um metro com um cronómetro digital. 

 

 

2.4. Monitorização da ictiofauna e Caracterização das populações nativas de Salmo 

trutta e Squalius torgalensis 

 

A monitorização da ictiofauna foi efectuada utilizando a técnica de pesca eléctrica e 

procedendo-se à identificação de cada espécime capturado até à espécie em cada ponto 

amostrado; medição e pesagem de exemplares cujo comprimento seja superior a 40 

mm; densidade/abundância de cada espécie e esforço de captura (Figura 9). O esforço 

de captura foi considerado como o número de indivíduos por metro amostrado (n/m). 

Para a caracterização das populações piscícolas em cada rio procedeu-se a: 

 2.4.1. caracterização da ictiofauna por sector amostrado e por rio; 

2.4.2.  análise da distribuição de comprimentos por espécies em cada rio;  

2.4.3. cálculo da percentagem de espécies exóticas e nativas presentes em cada 

ponto de amostragem e em cada rio; 

2.4.4. cálculo da percentagem de juvenis amostrados por sector e por rio; 

2.4.5. presença/ausência de parasitas; 

2.4.6. estimativa da relação entre o tipo de habitat e a abundância de cada 

espécie amostrada. 
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Figura 9: Procedimento de caracterização da ictiofauna. 
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3. Resultados 

 

3.1.Caracterização do habitat 

 

A caracterização de habitat foi efectuada com base tanto em parâmetros qualitativos 

(Tabela 1) como em indicadores fisíco-químicos da qualidade de água (Tabela 2). 

No Rio Paiva, foram amostrados nove sectores de 50 m de comprimento cada 

(Tabela 1). Cada sector incluiu zonas de pools, run e riffle. Com a excepção dos 

pontos PAI3 e PAI8 (zonas de pool), os sectores eram compostos maioritariamente 

por zonas de run. Todos os pontos apresentaram uma galeria ripícola constituída por 

mais de quatro tipos de vegetação (complexa), sendo contínua ou semi-contínua nas 

duas margens. A vegetação dominante era composta por plantas superiores 

(árvores), estando o ensombramento dos sectores entre 30 a 60%. O substracto 

dominante era composto por pedras grandes (100 – 200 mm) e/ou blocos pequenos 

(300 – 600 mm), com a excepção do ponto PAI4 que apresentou uma maior 

percentagem de areias (0,5 – 5 mm) (Tabela 1). 

 

A caracterização qualitativa do Rio Mira foi efectuada para 12 sectores de diferentes 

dimensões, variando entre os 30 m e os 60 m de comprimento (Tabela 1). Devido à 

época de estiagem, a maioria dos pontos amostrados foram zonas de pool, com a 

excepção dos sectores MIR2, MIR5, MIR6, MIR8 e MIR11 que continham uma 

pequena percentagem de zonas de riffles e run. Tal como no Rio Paiva, todos os 

pontos apresentaram uma galeria ripícola complexa e contínua nas duas margens. 

No entanto, o ensombramento dos sectores foi, na maioria dos casos, superior a 

60%. O substracto dominante variou entre silte e argila (< 0,05 mm) e pedras/blocos 

de pequenas dimensões (100 – 600 mm), sendo a percentagem de finos superior a 

80% em todos os sectores (Tabela 1). 
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Tabela 1: Caracterização de habitat nos Rios Paiva e Mira, por secção amostrada.  

Proporção de 

Habitat (%) Rio 
Ponto de 

amostragem 

Comprimento 

(m) 

Largura 

média (m) 

Profundidade 

média (cm) 
Transparência 

Ensombramento 

(%) 
Riffle Run Pool 

Vegetação 

dominante 

Substracto 

dominante (mm) 

Substracto sub-

dominante (mm) 

% 

de 

finos 

Galeria 

rípicola 

 PAI1 50 20 60 transparente 30-60 10 80 10 plantas superiores Pedras (200-300) Blocos(300-600) 10 Complexa 

 PAI2 50 25 40 transparente >60 40 60 0 plantas superiores Pedras (100-200) Pedras (200-300) 10 Ausente 

 PAI3 50 20 60 transparente >60 10 20 70 plantas superiores Pedras (200-300) Blocos(300-600) 10 Complexa 

 PAI4 50 15 80 transparente <30 0 0 100 plantas superiores Blocos(>600) Areia(0,5-5) 10 Complexa 

Paiva PAI5 50 15 60 transparente <30 15 85 0 plantas superiores Blocos(300-600) Blocos(>600) 10 Complexa 

 PAI6 50 4 50 turvo >60 0 90 10 plantas superiores Pedras (100-200) Pedras (200-300) 10 Complexa 

 PAI7 50 15 50 transparente <30 15 65 20 plantas superiores Blocos(300-600) Gravilha (50-100) 20 Complexa 

 PAI8 50 25 60 turvo 30-60 0 0 100 plantas superiores Blocos(300-600) Blocos(>600) 10 Complexa 

 PAI9 50 20 70 transparente 30-60 20 70 10 plantas superiores Blocos(300-600) Gravilha (5-50) 10 Complexa 

 MIR1 50 3 100 muito turvo >60 0 0 100 plantas superiores Silte&Argila(<0,5) Gravilha (5-50) >80 Complexa 

 MIR2 50 2 40 transparente >60 20 10 70 plantas superiores Gravilha (5-50) Silte&Argila(<0,5) >80 Complexa 

 MIR3 30 4 40 turvo >60 0 0 100 plantas superiores Pedras (100-200) Gravilha (50-100) >80 Complexa 

 MIR4 60 2 10 transparente >60 0 0 100 plantas superiores Pedras (200-300) Pedras (100-200) >80 Complexa 

 MIR5 60 10 15 transparente <30 20 10 70 plantas superiores Pedras (200-300) Blocos(300-600) >80 Complexa 

Mira MIR6 60 3 50 transparente >60 10 10 80 plantas superiores Blocos(300-600) Blocos(>600) >80 Complexa 

 MIR7 50 6 80 muito turvo >60 0 0 100 plantas superiores Silte&Argila(<0,5) Blocos(300-600) >80 Complexa 

 MIR8 50 12 50 muito turvo >60 0 0 100 plantas superiores Blocos(>600) Silte&Argila(<0,5) >80 Complexa 

 MIR9 45 4 50 muito turvo 30-60 0 0 100 plantas superiores Silte&Argila(<0,5) Blocos(300-600) >80 Complexa 

 MIR10 50 15 60 transparente <30 15 85 0 plantas superiores Silte&Argila(<0,5) Pedras (200-300) >80 Complexa 

 MIR11 50 5 50 muito turvo >60 5 0 95 plantas superiores Silte&Argila(<0,5) Gravilha (5-50) >80 Complexa 

 MIR12 50 4 40 muito turvo >60 0 0 100 plantas superiores Blocos(>600) Silte&Argila(<0,5) >80 Complexa 

 



Projecto LIFE ECOTONE – caracterização das populações de Salmo trutta e Squalius 
torgalensis	   2012	  

	  

12	  
	  

 

A caracterização físico-química, no caso do Rio Paiva, foi efectuada para os três 

primeiros pontos (PAI1, PAI2 e PAI3) em dois momentos diferentes, Julho e 

Setembro, uma vez que a primeira amostragem foi efectuada num dia atípico de 

estiagem. É, assim, possível observar que de Julho para Setembro a temperatura 

desceu, em média, 3ºC, enquanto a presença de nitritos (NO3) aumentou, mantendo-

se os restantes parâmetros relativamente inalterados (Tabela 2).  

No caso do Rio Mira, a temperatura média da água manteve-se relativamente 

idêntica durante os três momentos de amostragem (Junho, Julho e Setembro), não 

havendo diferenças significativas nos restantes parâmetros nem entre pontos, nem 

entre épocas de amostragem (Tabela 2). 
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Tabela 2: Parâmetros fisíco-químicos dos pontos amostrados nos Rios Paiva e Mira. 

Rio 
Ponto de 

Amostragem 

Temperatura 

(ºC) 

Condutividade 

(uS/cm) 

O2 

dissolvido 

(mg/L) 

pH 
TDS 

(ppt) 

Corrente 

(m/s) 

NO3 

(mg/L) 

NO2 

(mg/L) 

NH4 

(mg/L) 

PAI1 – Jul 21 0,04 10 5,98 0,02 0,075 1 0,05 0,0 

PAI1 – Set 19,3 - 10 6,00 0,02 1,84 5 0,05 0,0 

PAI2 – Jul 23,2 0,05 10 6,18 0,02 0,0491 0 0,05 0,2 

PAI2 – Set 20,4 0,04 10 6,00 0,02 2,810 5 0,025 0,0 

PAI3 – Jul 23,6 0,04 10 6,55 0,02 0,0791 0 0,05 0,2 

PAI3 – Set 19,9 0,02 10 6,00 0,02 0,000 5 0,05 0,0 

PAI4 18,4 0,02 8 6,00 0,02 9,15 5 0,05 0,1 

PAI5 19,2 0,05 10 6,63 0,02 2,68 5 0,05 0,1 

PAI6 19,1 0,07 8 6,5 0,083 3,26 5 0,05 0,2 

PAI7 20,8 0,06 8 6,7 0,03 3,55 5 0,05 0,1 

PAI8 24,2 0,04 10 5,55 0,02 0,000 5 0,05 0,1 

Paiva 

PAI9 20,2 0,04 10 6,00 0,02 4,03 5 0,05 0,1 

MIR1 17,8 0,72 8 6,44 0,36 0,000 5 0,05 0,1 

MIR2 17,6 0,54 10 6,63 0,27 0,009 1 0,05 0,1 

MIR3 19,3 0,62 8 6,81 0,31 0,000 4 0,05 0,0 

MIR4 20,9 0,61 10 6,84 0,3 0,000 1 0,05 0,0 

MIR5 20,9 0,62 10 7,08 0,39 6,1 1 0,05 0,0 

MIR6 22,5 0,61 8 7,34 0,62 0,1153 3 0,05 0,0 

MIR7 19 0,52 10 7,12 0,26 0,000 0 0,05 0,0 

MIR8 18,2 0,89 4 7,00 0,44 0,000 0 0,05 0,1 

MIR9 22,6 0,79 8 7,07 0,41 0,000 0 0,05 0,0 

MIR10 21,8 0,92 10 7,05 0,43 0,0791 0 0,05 0,1 

MIR11 18,2 0,91 8 6,71 0,45 0,000 0 0,025 0,1 

Mira 

MIR12 20,1 0,82 8 6,90 0,45 0,000 0 0,025 0,0 

 

 

3.2. Monitorização da ictiofauna e caracterização das populações de Salmo trutta e 

Squalius torgalensis nos Rios Paiva e Mira 

 

A monitorização da ictiofauna nos Rios Paiva e Mira foi efectuada com base nas 

espécies capturadas, número de indivíduos amostrados, o comprimento do sector 

(m) e o esforço de pesca por sector e Rio (Tabelas 3-7).  
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3.2.1 Rio Paiva 

 

De um total de 740 indivíduos amostrados, 33 corresponderam a Salmo trutta (cerca 

de 4.46%). Com base nos dados de abundância (número de indivíduos capturados 

por sector), a comunidade ictiofaunística do Rio Paiva aparenta ser dominada pelas 

espécies nativas Psedochondrostoma duriensis (58.78%), Achondrostoma almacai 

(18.24%) e Squalius alburnoides (11.08%), não tendo sido capturadas espécies 

exóticas em nenhum nos nove sectores amostrados (Tabela 3). 

É possível verificar que o esforço de pesca foi menor nos sectores PAI1 (em 

Setembro), PAI5, PAI6 e PAI8, onde houve um maior número de indivíduos 

capturados por metro percorrido (Tabela 3). 

 

Os 33 Salmo trutta amostrados foram capturados nos sectores PAI1 (em Setembro), 

PAI 2 (em Julho), PAI 3 (em Setembro), PAI 5, 6 e 9 que correspondem 

maioritariamente a zonas de águas rápidas (runs) (Tabelas 2 e 3). É interessante 

verificar que nos sectores PAI1 e PAI3 apenas foram amostrados indivíduos em 

Setembro, enquanto em PAI2 foi capturado o mesmo número de indivíduos nas duas 

épocas de amostragem (Tabela 3). 

No geral, o esforço de pesca foi maior nas amostragens efectuadas em Julho (menos 

indivíduos por metro) do que nas de Setembro (Tabela 3). 
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Tabela 3: Caracterização da ictiofauna no Rio Paiva, incluindo espécies capturadas, abundância por espécie e sector, comprimento do sector amostrado e esforço de pesca.  

Ponto de 

amostragem 

Achondrostoma 

almacai 

Barbus 

bocagei 

Pseudochondrostoma 

duriensis 

Salmo 

truta 

Squalius 

alburnoides 

Squalius 

carolitertii 

Anguilla 

anguilla 
Total 

Comprimento 

sector (m) 

Cpue 

(n/m) 

PAI1 – Jul 5 3 24 - - 6 - 50 0.76 

PAI1 – Set 4 3 48 1 26 1 - 
121 

50 1.66 

PAI2 – Jul 8 5 15 6 3 1 - 50 0.76 

PAI2 – Set 4 2 17 6 12 - - 
79 

50 0.82 

PAI3 – Jul - - - 1 5 20 2 50 0.42 

PAI3 – Set - 1 6 - 9 - - 
44 

50 0.32 

PAI4 6 1 17 - 6 1 - 31 50 0.62 

PAI5 - 1 156 10 5 3 - 175 50 3.50 

PAI6 - 2 111 5 - - - 118 50 2.36 

PAI7 - - 39 - - - - 39 50 0.78 

PAI8 80 - 1 - 13 - - 94 50 1.88 

PAI9 28 . 1 4 3 3 - 39 30 1.33 

Total 135 18 435 33 82 35 2 740 - - 
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Dos 740 indivíduos amostrados, 54 corresponderam a juvenis (7.3%), 

maioritariamente da espécie S. alburnoides (Tabela 4). Em particular, dos 33 Salmo 

trutta amostrados um foi classificado como juvenil (<40 mm), correspondendo a 3% 

da população (Tabela 4 e Figura 10). 

 
Tabela 4: Percentagem de juvenis por ponto de amostragem e no total.  

Pontos de 

Amostragem 
% de juvenis 

PAI1 11.57 

PAI2 16.46 

PAI3 4.54 

PAI4 - 

PAI5 21.71 

PAI6 5.08 

PAI7 - 

PAI8 - 

PAI9 48.72 

TOTAL 7.30 

 

Com base na distribuição do comprimento médio à furca (em mm), é possível 

observar que a população de Salmo trutta no Rio Paiva é maioritariamente composta 

por indivíduos com comprimentos entre 41 e 100 mm (Figura 10). 

 

 
Figura 10: Análise das classes de tamanho de Salmo trutta no Rio Paiva. 
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É de notar que dos 740 indivíduos amostrados no Rio Paiva apenas um (Squalius 

alburnoides) exibiu a presença de parasitas externos. 

 

 

3.2.2. Ribeira do Torgal, Rio Mira 

 

De um total de 418 indivíduos amostrados, 185 corresponderam a Squalius 

torgalensis (cerca de 44.25%). Destes, 89 foram classificados como juvenis (<40 

mm), correspondendo a 48.10% da população (Tabela 5 e 6).  

É possível verificar que o esforço de pesca foi menor nos sectores MIR4 e MIR8, 

onde houve um maior número de indivíduos capturados por metro percorrido, 

embora, no geral, o esforço de pesca tenha sido maior na Ribeira do Torgal do que 

no Rio Paiva (Tabelas 3 e 5). 

Com base nos dados de abundância, a comunidade ictiofaunística na Ribeira Torgal 

aparenta ser dominada pelas espécies nativas Squalius torgalensis (58.78%), Barbus 

bocagei (24.64%) e Anguilla anguilla (23.10%). Para além da presença de 

Procambarus clarkii em todos os sectores amostrados, foram ainda capturados nove 

indivíduos de Lepomis gibosus (2.15%) em quatro pontos de amostragem (Tabelas 5 

e 6). Os pontos MIR10 e MIR12 foram os que apresentaram a maior percentagem de 

espécies exóticas (Tabela 6) 

No geral, foram amostrados 142 indivíduos correspondendo a juvenis (34.07%), 

maioritariamente da espécie S. torgalensis (Tabela 6). 
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Tabela 5: Caracterização da ictiofauna naRibeira do Torgal, Rio Mira, incluindo espécies capturadas, abundância por espécie e sector, comprimento do sector amostrado e 

esforço de pesca.  

Ponto de 

amostragem 

Squalius 

torgalensis 

Anguilla 

anguilla 

Barbus 

bocagei 

Cobitis 

palúdica 

Achondrostoma 

almacai 

Atherina 

presbyter 

Lepomis 

gibosus 
Total 

Comprimento 

sector (m) 

Cpue 

(n/m) 

MIR1 7 - 4 - - - - 11 60 0.18 

MIR2 24 15 26 - - - - 65 60 1.08 

MIR3 - 1 5 - - - - 6 60 0.10 

MIR4 16 16 23 - - - - 55 50 1.10 

MIR5 28 - 14 1 - - - 43 50 0.86 

MIR6 10 - 14 2 - 2 1 29 45 0.64 

MIR7 13 10 1 4 - - - 28 50 0.56 

MIR8 56 20 1 - 3 - - 80 50 1.60 

MIR9 7 1 12 - - - 1 21 50 0.42 

MIR10 21 20 2 1 - - 3 47 50 0.94 

MIR11 3 15 - - - - - 18 50 0.36 

MIR12 - 2 1 10 - - 4 17 50 0.34 

Total 185 100 103 18 3 2 9 418 - - 
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Tabela 6: Percentagem de espécies nativas e exóticas e juvenis por ponto de amostragem e no total.  

Pontos de 

Amostragem 

% de 

nativas 

% de 

exóticas 

% de juvenis de 

espécies nativas 

MIR1 100 - 36.36 

MIR2 100 - 3.08 

MIR3 100 - 83.33 

MIR4 100 - 63.63 

MIR5 100 - 39.53 

MIR6 96.43 3.57 25.93 

MIR7 100 - 21.43 

MIR8 100 - 55.00 

MIR9 95.24 4.76 - 

MIR10 93.18 6.82 - 

MIR11 100 - 27.78 

MIR12 76.47 23.53 82.35 

TOTAL 97.85 2.15 34.07 

 

Com base na distribuição do comprimento médio à furca (em mm), é possível 

observar que a população de Squalius torgalensis na Ribeira do Torgal, Rio Mira é 

maioritariamente composta por juvenis (0 – 40 mm), sendo seguido por indivíduos 

com comprimentos entre os 41 e os 80 mm (Figura 11). 

 

 
Figura 11: Análise das classes de tamanho de Squalius torgalensis na Ribeira do Torgal, Rio Mira. 
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É ainda de relatar a presença de parasitas e x indivíduos. 
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4. Considerações Finais 

 

4.1.Rio Paiva 

 

A caracterização qualitativa e quantitativa do habitat amostrado ao longo do Rio Paiva, 

nos meses de Julho, Agosto e Setembro, revelou um rio maioritariamente composto por 

zonas de escorrência (runs), com uma profundidade média variando entre os 40 e os 80 

cm. Com a excepção dos pontos amostrados em Julho, a temperatura média variou entre 

os 18 e o 20oC. Os parâmetros físico-químicos indicaram baixos níveis de amónia 

(NH4), nitratos (NO3) e nitritos (NO2), sugerindo que o Rio Paiva apresenta uma boa 

qualidade de água. 

Relativamente à monitorização da ictiofauna e à caracterização das populações nativas 

de Salmo trutta, os resultados apresentados demonstram que a comunidade aparenta ser 

dominada por Pseudochondrostoma duriensis, Achondrostoma almacai e Squalius 

alburnoides, que juntas representam 88% do total de peixe capturado.  

Os dados de abundância para S. trutta foram menores, com apenas 33 indivíduos 

capturados. No entanto, há que se ter em consideração não só que S. trutta é um 

predador, e como tal, terá sempre menores níveis de abundância na comunidade, como 

também o facto da amostragem ter sido efectuada durante os meses mais quentes do 

ano. Sendo S. trutta uma espécie de montanha, é de esperar que a maioria dos 

indivíduos se desloque para zonas mais a montante (zonas perto da nascente, de águas 

mais frias e melhor oxigenadas) no rio. De facto, os espécimes de S. trutta amostrados 

foram-no maioritariamente em zonas de água corrente (runs), com temperaturas 

rondando os 19-20oC e uma elevada taxa de O2 dissolvido. Nos únicos dois pontos 

compostos exclusivamente por águas mais calmas (pools) não foram capturados 

indivíduos. Estes resultados sugerem que a população de S. trutta no Rio Paiva ocorre 

preferencialmente em zonas menos profundas, de águas rápidas, frias e muito 

oxigenadas. 

Dos 33 indivíduos de S. trutta amostrados, apenas um foi considerado juvenil, sendo 

que a maioria dos espécimes capturados tinha entre 40 e 100 mm. Estes valores  

sugerem que, nos troços amostrados, a maioria das capturas foi de jovens adultos. Dada 
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a época do ano, não foi possível proceder à sexagem e à verificação do estado 

reprodutor dos indivíduos. 

É também de referir a total ausência de espécies exóticas nas capturas efectuadas, e o 

diminuto número de peixes parasitados, sugerindo que a comunidade ictiofaunística do 

Rio Paiva se encontra num bom estado de conservação.  

 

 

4.2.Ribeira do Torgal, Rio Mira 

 

Devido ao período de estiagem,  a caracterização qualitativa e quantitativa do habitat 

amostrado ao longo da Ribeira do Torgal, no Rio Mira, nos meses de Junho, Julho, 

Agosto e Setembro, foi feita maioritariamente em pêgos (pools).  

No geral, os parâmetros físico-químicos indicaram baixos níveis de amónia (NH4), 

nitratos (NO3) e nitritos (NO2), sugerindo que a Ribeira do Torgal apresenta uma boa 

qualidade de água. É, no entanto, de ressalvar que alguns pontos exibiram baixos 

valores de O2 dissolvido, muito provavelmente devido à época do ano, e à redução da 

circulação hídrica na região. 

Relativamente à monitorização da ictiofauna e à caracterização das populações nativas 

de Squalius torgalensis, os resultados apresentados demonstram que a comunidade 

aparenta ser dominada por esta espécie, seguindo-se Barbus bocagei e Anguilla 

anguilla. Estas três espécies representam 92.8% do total de peixe capturado.  

No total, foram amostrados 185 indivíduos de S. torgalensis, na maioria dos sectores. 

Dada a se ter amostrado maioritariamente zonas de remanso (pools), devido ao período 

de estiagem, não é possível de momento estabelecer uma relação empírica entre o tipo 

de habitat e a abundância de S. torgalensis. 

No entanto, é possível verificar que a maioria dos indivíduos capturados se encontra na 

classe de tamanhos abaixo dos 40 mm, sendo por isso juvenis. Deste modo, os 

resultados aqui apresentados sugerem que, nos pêgos amostrados, a população de S. 

torgalensis é composta, na sua maioria, por indivíduos que eclodiram este ano.  

 


