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Sumário:  O Arquipélago dos Açores é particularmente rico em massas de água interiores de 
superfície, devido à geomorfologia vulcânica e às condições edafoclimáticas que prevalecem 
em altitude. No entanto, estes ecossistemas têm vindo a sofrer um processo de eutrofização 
originado pela intensiva exploração agro-pecuária no seio das respectivas bacias hidrográficas. 
Desde a publicação da Directiva-Quadro da Água – 2000/60/CE – (DQA) e do Plano Regional 
da Água em 2003, diversos trabalhos tem vindo a ser desenvolvidos de forma a alcançar as 
metas definidas pela DQA, que consistem em alcançar, até 2015, o bom estado ecológico ou 
o bom potencial ecológico de todas as massas de água. O objectivo deste trabalho é fazer um 
breve enquadramento da informação disponível sobre as singularidades dos sistemas lóticos 
açorianos, o diagnóstico da situação actual e os principais desafios na aplicação da DQA nestes 
sistemas. Por fim, são destacadas algumas orientações para um melhor conhecimento dos 
sistema lóticos açorianos necessário à sua gestão sustentável.
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Summary:  The Azores archipelago is particularly rich in freshwater ecosystems, due to volca-
nic geomorphology and climatic conditions that prevail in altitude. However, these ecosystems 
have been undergoing a process of eutrophication caused by the livestock farming within their 
watersheds. Since the publication of the Water Framework Directive – 2000/60/EC – (WFD) 
and the Regional Water Plan in 2003, several works have been carried out in order to achieve 
the goals set by the WFD, e.g. to attain good ecological status or good ecological potential of 
all water bodies by 2015. The aim of the present work is to provide a brief summary of the 
available information on the singularities of the Azorean lotic systems, the current status and 
the main challenges in implementing the WFD in these systems. Finally, some future work 
directions are highlighted for a better knowledge of the Azorean lotic systems necessary for 
their sustainable management.
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INtrodução

A influência do Homem no ambiente 
e a pressão que exerce sobre os recur-
sos naturais são, motivo de crescente 
preocupação a nível global. Os ecos-
sistemas aquáticos vêm sofrendo um 
conjunto de impactes negativos de 
magnitude acentuada (p. ex.: constru-
ção de barragens e represas, desvio 
do curso natural de rios, lançamento 
de efluentes domésticos e industriais 
não tratados, uso inadequado do solo 
em regiões ripárias, introdução de 
espécies exóticas, alterações climáti-
cas, entre outros), que poderão levar à 
perda de habitats únicos e consequen-
temente à perda das espécies que lhes 
estão associadas. Estas alterações 
irão também reflectir-se nos serviços 
prestados pelos ecossistemas à popu-
lação humana, pelo que se torna im-
prescindível a proteção destes ecos-
sistemas, bem como à sua restauração 
e reabilitação. Apesar dos sistemas 
dulçaquícolas ocuparem uma ínfima 

parte da superfície do globo terrestre 
(0,01%), estes albergam uma fracção 
considerável (~ 9%) da biodiversi- 
dade terrestre (jENkiNs, 2003; baliaN 
et al., 2008), se encontra exposta a 
níveis de risco superiores à de outros 
ecossistemas (allaN & flEckEr, 
1993; gillEr & malmQvist, 1998). 
Nos últimos 30 anos, a intervenção 
humana tem sido a principal cau-
sa da redução de biodiversidade o 
ecossistemas que apresenta taxas de 
declínio superiores, quer às dos ecos-
sistemas terrestres, quer às dos ecos-
sistemas marinhos (jENkiNs, 2003). 
As pressões exercidas pelas ativida-
des humanas sobre os ecossistemas 
dulciaquícolas (mEybEck, 2004) tem 
valorizado a água. Esta tornou-se um 
recurso natural de valor inestimável, 
que, não só satisfaz as necessidades 
básicas da população humana e é 
fundamental para o desenvolvimento 
(criação e manutenção de riqueza), 
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como também é vital para todos os 
ecossistemas globais.
No arquipélago dos Açores os ecos-
sistemas aquáticos são um elemento 
constante da paisagem, estando in-
ventariadas 736 bacias hidrográfi-
cas (delimitadas à escala 1:25 000), 
cujas linhas de água cobrem prati-
camente toda a sua área territorial 
(DROTRH & INAG, 2001). De uma 
maneira geral, os caudais das ribeiras 
dos Açores, apresentam um regime 
temporário e torrencial, com valores 
relativamente elevados no Inverno 
e praticamente nulos no Verão. Exis-
tem apenas ribeiras de regime per-
manente nas ilhas de Santa Maria, 
São Miguel, São Jorge, Faial e Flores, 
que são alimentadas por lagoas ou por 
nascentes de maior caudal existentes 
no interior das ilhas (DROTRH & 
INAG, 2001; cymbroN et al., 2005; 
cymbroN et al., 2006). As formas de 

relevo de cada uma das ilhas são res-
ponsáveis, em grande parte, pela for-
ma radial das redes hidrográficas, que 
ganha uma expressão ainda mais mar-
cante em ilhas mais recentes, onde a 
erosão ainda não desempenhou um 
papel muito preponderante na mode-
lação da paisagem. Esta orografia é 
um dos principais factores que deter-
mina a capacidade de drenagem nas 
ilhas. Verifica-se que as ilhas mais 
declivosas, onde dominam pastagens 
permanentes, são aquelas que apre-
sentam uma maior capacidade de dre-
nagem (DROTRH & INAG, 2001), 
dando origem a bacias hidrográficas 
mais estruturadas. A drenagem su-
perficial no arquipélago dos Açores 
caracteriza-se pela existência de cur-
sos de água de pequena dimensão, em 
que a maior bacia hidrográfica pos-
sui uma área de 29 km2 (Ribeira da
Povoação, São Miguel; figura 1) e

figura 1:  Bacia da ribeira da Povoação (São Miguel, Açores).
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que, na sua maioria, apresentam um 
regime torrencial. As ribeiras insula-
res caracterizam-se por nascerem nas 
cumeeiras de grandes centros erupti-
vos caindo drasticamente em altitude 
numa distância muito curta. Devido 

ao pouco desenvolvimento dos cur-
sos de água em termos de dimensões, 
nos Açores não se utiliza a designa-
ção de rios, mas sim de ribeiras, para 
os designar.

coNHEcimENto atual

De uma maneira geral, o estudo dos 
ecossistemas interiores dos Açores 
pode ser dividido em três períodos 
históricos distintos, sendo que o inte-
resse pelos sistemas lóticos apenas 
começou a ter alguma relevância no 
último período. O primeiro período 
decorre nos finais do século XIX e, 
é coincidente com as grandes expe-
dições científicas que passaram pelos 
Açores trazendo vários naturalistas 
europeus e americanos. Estes traba- 
lhos efectuados em várias lagoas dos 
Açores (drouEt, 1861; arcHEr, 1874;
barrois, 1887; guErNE, 1887a, b, c; 
barrois, 1888; barrois & moNiEz, 
1888; guErNE, 1888a, b; barrois, 
1896; boHliN, 1901) eram seme- eram seme-
lhantes aos trabalhos efectuados em 
limnologia da época, dedicados fun-
damentalmente à descrição da diver-
sidade encontrada. Desses trabalhos 
resultaram as primeiras listagens de 
organismos aquáticos dos Açores 
(e. g. guErNE, 1887d; boHliN, 1901). 
Um segundo período teve início nas 
décadas de 1930 a 1950, durante o 

qual foram efectuados vários tra-
balhos centrados especialmente na 
descrição do biota das lagoas [e. g.. 
flora – (cEdErcrEutz, 1941; maN-
guiN, 1942; bourrElly & maNguiN, 
1946); fauna – (frEy, 1945; stora, 
1945; frEEmaN, 1959a, b; marcus & 
marcus, 1959), com especial enfâse 
na taxonomia].
Finalmente o terceiro período, que se 
estende aproximadamente ao logo das 
duas últimas décadas, caracteriza-se 
por uma abordagem não só taxonó-
mica (qualitativa), mas também quan-
titativa, uma vez que predominaram 
as preocupações de carácter ecoló- 
gico com objectivos de conservação 
do ambiente lacustre insular, detecção 
de efeitos e previsão de consequên-
cias resultantes das alterações do uso 
do solo, de actividade antropogénica 
e climáticas globais. É neste período 
que aparecem os primeiros trabalhos 
publicados sobre os sistemas lóticos 
açorianos (louvat & allEgrE, 1998;
goNçalvEs et al., 2005a, b; goNçal-
vEs et al., 2007; goNçalvEs et al., 
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2008a,b; raposEiro et al., 2008a, b; 
raposEiro & costa, 2009; rapo-
sEiro et al., 2009a, b; raposEiro, 
2011; raposEiro et al., 2011a, b, c; 
raposEiro et al., 2012; raposEiro
et al., 2013). Apesar do crescente 
número de publicações relacionadas 
com os ecossistemas lóticos dos Aço-
res, subsistem inúmeras lacunas de 
conhecimento em diversas comuni-
dades biológicas e no funcionamento 
dos mesmos. Para além da importân-
cia à escala regional que o conheci-
mento destes ecossistemas pode tra-

zer para a sua protecção, conservação 
e aproveitamento sustentável, com 
consequentes repercussões positivas 
ao nível social e económico, o estu-
do dos ecossistemas lóticos açorianos 
pode revelar-se de enorme interesse 
para a compreensão de processos eco- 
lógicos similares que ocorrem nou-
tras regiões insulares e/ou vulcânicas 
ou para a identificação de alterações 
de carácter global e dos mecanismos 
de adaptação a estes tipos de altera-
ções e resiliência, por parte das res-
pectivas comunidades biológicas.

siNgularidadEs das águas iNtEriorEs dos açorEs

Diversos estudos (bourrElly & 
maNguiN, 1946; bio et al., 2008; 
raposEiro, 2011; raposEiro et al., 
2012; raposEiro et al., 2013) mos- mos-
tram que as águas doces açorianas 
diferem das que ocorrem nas regiões 
continentais temperadas da Europa e 
da América e das regiões tropicais. 
As particularidades destes sistemas 
assentam fundamentalmente em três 
factores: a origem vulcânica, a situa-
ção climática e o isolamento biogeo-
gráfico. O vulcanismo determina a 
constituição geológica e a geomor-
fologia das bacias hidrográficas que 
condicionam fortemente o regime 
hidrológico das lagoas e ribeiras 
dos Açores (HugHEs, 2005; covicH, 
2009; cruz et al., 2010). Ao nível 

climático, a posição atlântica a mé-
dia latitude, entre as frentes polares 
e as massas de ar quente tropicais, e 
no extremo do principal sistema cli-
mático do Atlântico Norte (Oscilação 
do Atlântico Norte – NAO) atribuem 
características muito especiais aos 
Açores (aNdradE et al., 2008). A ju-. A ju-
ventude das ilhas, o seu isolamento 
relativamente aos territórios conti-
nentais, a sua pequena dimensão e o 
carácter arquipelágico criam barrei-
ras difíceis de transpor para muitas 
espécies aquáticas (raposEiro, 2011; 
raposEiro et al., 2013). Este isola-. Este isola-
mento biogeográfico é responsável 
pela redução da diversidade do biota 
lacustre, frequentemente diferenciada: 
os organismos com maior capacidade 
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de dispersão estão bem representa-
dos e são muitas vezes dominantes, 
contrariamente aos que possuem me-
canismos de dispersão pouco desen-
volvidos ou que não resistem por pe-
ríodos muito longos (covicH, 2006; 
raposEiro et al., 2012). A falta de de-. A falta de de-

terminados tipos de organismos deixa 
vagos nichos ecológicos que podem 
provocar alterações do funcionamen-
to dos ecossistemas ou adaptações 
das espécies a condições ecológicas 
diferentes.

aplicação da dirEtiva Quadro da água Na rEgião autóNoma dos 
açorEs – coNsidEraçõEs E dEsafios

Apesar de haver uma consciência ge-
neralizada da importância das ribeiras 
para a Região Autónoma dos Açores, 
as atividades humanas continuam a 
provocar uma crescente degradação 
da qualidade geral destes ecossiste-
mas. Com o povoamento, em 1439, 
iniciou-se a desflorestação extensiva 
nas zonas costeiras das bacias hidro-
gráficas para o estabelecimento de po-
voações, que se estendeu para zonas 
interiores no início do século XX. 
A intensificação da atividade agrope-
cuária, a aplicação excessiva de agro-
químicos, a construção de estradas e 
caminhos e a descarga de efluentes 
de explorações pecuárias são alguns 
dos principais factores que afectam 
actualmente a qualidade da água das 
ribeiras insulares.
A preocupação ambiental decorrente 
da percepção dos possíveis efeitos 
destas pressões sobre estes recursos, 
conferiu ao estudo dos ecossistemas 
aquáticos interiores uma importância 

redobrada a nível regional, nacio-
nal, europeu e internacional. Neste 
sen-tido, a União Europeia publicou 
a Diretiva Quadro da Água – DQA 
(parlamENto & coNsElHo da 
uNião, 2000), que veio exigir uma 
participação ativa dos profissionais 
das áreas das ciências biológicas para 
aumentar o grau de conhecimento da 
estrutura e funcionamento dos ecos-
sistemas aquáticos e disponibilizar 
ferramentas próprias para a monito-
rização da sua qualidade ecológica. 
Esta iniciativa inovadora e bastante 
ambiciosa constitui um instrumento 
primordial na protecção dos ecossis-
temas aquáticos europeus e tem como 
meta principal atingir, pelo menos, 
o “Bom Estado Ecológico” de todas 
as águas superficiais até 2015. Sur-
ge pela primeira vez o conceito de 
“estado ecológico” que possibilita 
uma avaliação da qualidade ecológi-
ca das águas superficiais. No âmbito 
da DQA, o estado ecológico de uma 
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determinada massa de água é expres-
so com base no conceito de “desvio 
ecológico” relativamente às condi-
ções de uma massa de água idêntica 
em “condições de referência”. Por 
sua vez as “condições de referência” 
são definidas na DQA como o estado 
dos ecossistemas aquáticos na ausên-
cia de qualquer influência antrópica 
significativa, i. e., estado que se atin-
giria, no limite, se cessasse toda a 
influência do Homem sobre o meio 
hídrico. O anexo V da DQA define os 
elementos de qualidade a medir para 
a classificação do estado ecológico e 
ainda a classificação das massas de 
água de superfície em cinco catego-
rias de qualidade. Os elementos bio-
lógicos descritos na DQA para rios 
são: i) composição e abundância da 
flora aquática; ii) composição e a 
abundância da fauna bentónica (inver- 
tebrados) e iii) a composição, a abun-
dância e a estrutura etária da fauna 
piscícola.
O Governo Regional dos Açores, 
através das autoridades que gerem 
os recursos hídricos na região, teve 
um papel importante na criação de 
redes de monitorização da qualidade 
da água dos ecossistemas aquáticos 
insulares que foram implementadas 
entre 1994 e 1998 e, a partir de 2003, 
de forma sistematizada e continuada, 
esta monitorização alargou-se a todo 
o arquipélago, incluindo lagoas e ri-
beiras.

Relativamente aos sistemas lóticos, 
o conhecimento até 2003 era pra-
ticamente nulo, só desde então foi 
possível avaliar o estado desses ecos-
sistemas através da Rede de Monito-
rização das Massas de Água Interio-
res da Região Hidrográfica Açores, 
através da qual é avaliada a qualidade 
destes ecossistemas com base em ele-
mentos físico-químicos e biológicos. 
Actualmente, a rede de monitoriza-
ção dos ecossistemas lóticos abrange 
13 massas de água distribuídas pelas 
ilhas Santa Maria, São Miguel, Faial 
e Flores a que correspondem 26 lo-
cais de amostragem (figura 2).
A primeira proposta de tipificação 
das ribeiras dos Açores foi elabora-
da no âmbito do Plano Regional da 
Água em 2001 (DROTRH & INAG, 
2001), tendo sido proposta uma nova 
tipologia em 2006 no âmbito do Re-
latório de Síntese da Caracterização 
da Região Hidrográfica Arquipélago 
dos Açores (SRAM & INAG, 2006). 
A classificação aí proposta considera 
um único tipo de ribeiras nos Açores 
(B-R-C/P/S/P), que foi posteriormen-
te adaptada no relatório de Plano de 
Gestão sobre a Região Hidrográfica 
dos Açores. A designação adoptada 
assenta no sistema de classificação 
utilizado (B), na categoria de massa 
de água (R), na classe altitude con-
tínua (C), na pequena dimensão das 
massas de água (P), na composição 
siliciosas do substrato (S) e na natu-
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b)

a)
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figura 2:  Localização dos pontos de amostragem na categoria Ribeiras da rede de monitorização das 
massas de água interiores dos Açores (retirado dos PGRH das respectivas ilhas); a) Ilha das Flores; b) Ilha 
do Faial; c) Ilha de Santa Maria e d) Ilha de São Miguel.

c)

d)
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reza permanente do caudal (P), com-
plementando 13 massas de água, per-
tencentes a 10 ribeiras, na categoria 
rios para Região Hidrográfica Arqui-
pélago dos Açores (RH9), distribuí-
das pelas ilhas de São Miguel (9), 

Flores (2), Faial (1) e Santa Maria (1). 
Foram ainda identificados três locais 
de referência para as ribeiras dos 
Açores, nas ilhas das Flores e São 
Miguel (tabEla 1).

tabEla 1.  Locais de referência para o tipo de ribeiras existente
na Região Hidrográfica Arquipélago dos Açores

Tipo B-R-C/P/S/P

Ribeiras

Ribeira Grande (São Miguel) – Montante (Lombadas)

Ribeira da Badanela (Flores) – Montante

Ribeira Grande (Flores) – Montante

De uma forma geral, os locais de refe-
rência dos Açores são caracterizadas 
por apresentarem águas pouco mine-
ralizadas, com pH ácido, bem oxige-
nada e com baixas concentrações de 
nutrientes onde predominam espécies 
de diatomáceas Eunotia exigua, Pin-
nularia subcapitata, Planothidium 
lanceolatum, Tabellaria floculosa e 
Brachysira vitrea, entre outras, e de 
quironomídeos Rheocricotopus atri-
pes, Zavrelimyia nubila e Parameri-
na cingulata, todos eles indicadores
de boa qualidade da água. Neste rela- 

tório é apresentado e de acordo com 
as metodologias propostas pela DQA, 
o estado das massas de águas das 
ribeiras dos Açores. O estado de uma 
massa de água de superfície é defi- 
nido em função dos seus estados 
Ecológico e Químico, considerando-
-se, de acordo com o princípio do 
one out – all out (WFD-CIS, 2005), 
o pior dos dois Estados. Assim para 
o ano de 2010, apenas 31% das mas-
sas de águas apresentavam o estado 
ecológico “Bom”, exigido pela DQA 
(tabEla 2).

prEssõEs sobrE os EcossistEmas lóticos dos açorEs

Apesar de haver uma consciência 
generalizada da importância dos sis-
temas lóticos dos Açores, as activida-
des humanas continuam a provocar a 

degradação da qualidade destes ecos-
sistemas. O relatório de Plano de Ges-
tão sobre a Região Hidrográfica dos 
Açores (AHA/SRAM, 2011) caracte- 
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riza e analisa de forma sistemática as 
pressões qualitativas, tópicas e difu-
sas, as pressões morfológicas e hidro-
morfológicas e as pressões biológicas 
(carga piscícola e competição entre 
espécies autóctones e exóticas) sobre 
os ecossistemas aquáticos açorianos. 
Nessa análise salienta-se a desflores-
tação das bacias hidrográficas em 
favor do alargamento da superfície 
de pastagens, a intensificação da 
agropecuária, a aplicação excessiva 
e descontrolada de agro-químicos, 
a abertura de estradas e caminhos, o 
acesso de gado e máquinas agríco-
las aos planos de água, a captação de 
água para abastecimento às popula-
ções e à agro-pecuária, as descarga de 
explorações pecuárias e domésticas, 
a modificação do leito e a construção 
de centrais hídricas como algumas 
das principais pressões que afectam a 
qualidade das ribeiras açorianas. De 
uma maneira geral, estas pressões au-
mentam com a diminuição da altitude 
ao longo do gradiente longitudinal 
das ribeiras. As zonas situadas a mon-
tante, são dominadas por áreas flores-
tais (nativas e não-nativas), enquanto 
as zonas intermédias são afectadas 
essencialmente por áreas agrícolas, 
e as zonas localizadas mais a jusante 
são afectadas na sua maioria por 
zonas urbanas e industriais.
Por exemplo, a massa de água Ribeira 
da Teixeira/Pernada (ilha de São Mi-
guel) apresenta uma pressão signifi-

cativa associada a fontes de poluição 
tópica que resulta da descarga de 
águas residuais industriais com ele-
vada carga orgânica. Estas descargas 
originam o aumento da carência bio-
química de oxigénio aos cinco dias e 
a 20° C (CBO5), da carência química 
em oxigénio (CQO) e dos sólidos 
suspensos totais (SST) e alterações de 
temperatura e pH, afectando a quanti-
dade e a qualidade da água, e alteran-
do a composição e o funcionamento 
desta massa de água (AHA/SRAM, 
2011). As actividades agropecuárias 
são exemplo de uma pressão de po-
luição difusa frequente nos sistemas 
lóticos açorianos que afecta signifi-
cativamente um elevado número de 
massas de água superficiais interiores 
(e. g. Ribeira de São Francisco – San-
ta Maria; Ribeira Quente e Povoação 
– São Miguel). Este tipo de pressão 
está associada essencialmente a ele-
vadas cargas de nutrientes e matéria 
orgânica que se refletem em elevados 
valores de CBO5, CQO, SST, Azoto 
(N) total e Fósforo (P) total responsá-
veis por alterações nos elementos bio-
lógicos de qualidade que determinam 
o estado ecológico destas massas de 
água (AHA/SRAM, 2011). De salien-(AHA/SRAM, 2011). De salien-. De salien-
tar ainda a existência pressões hidro-
morfológicas significativas, nomea-
damente no que respeita à existência 
de perturbações de origem morfoló-
gica, mais especificamente açudes, 
destinados a fins de aproveitamento 
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hidroeléctrico, como é o caso da Ri-
beira Quente e Ribeira Grande, que 
modificam o regime e caudal destes 
cursos de água, afectando consequen-
temente o cariz das comunidades que 
lhes estão associadas.
Resposta dos elementos biológicos às 
pressões e métodos de avaliação do 
estado das massas de água
De acordo com goNçalvEs et al. 
(2008b), os elementos biológicos que 
podem ser utilizados para a avaliação 
de qualidade ecológica das ribeiras 
dos Açores são os macrófitos, fito-
plâncton, fitobentos e invertebrados 
bentónicos, uma vez que a compo-
nente peixes não poderá reflectir as 
condições prístinas pois, com a exce-
ção das enguias (Anguilla anguilla), 
todas as espécies existentes foram 
introduzidas. No entanto, o elemento 
fitoplâncton foi retirado dos progra-
mas de monitorização regionais por-
que os resultados das primeiras cam-
panhas de monitorização (goNçalvEs 

et al., 2005b) permitiram concluir 
que esta componente não têm expres-
são nas ribeiras açorianas devido ao 
regime torrencial destas que não pro-
picia habitat ao desenvolvimento de 
comunidades planctónicas. Quanto 
aos macrófitos, a ausência de séries 
de dados robustas que permitam 
conhecer a distribuição e ecologia das 
espécies presentes não permite ainda 
utilizar este elemento biológico de 
qualidade para a avaliação dos estado 
das ribeiras dos Açores (goNçalvEs 
& raposEiro, 2011).
Com base nos conhecimentos actuais, 
apenas os elementos fitobentos (dia-
tomáceas) e macroinvertebrados ben-
tónicos podem ser utilizados de forma 
consistente para a avaliação dos esta-
do ecológico das ribeiras. Ambos os 
componentes são sensíveis às alte-
ração na qualidade dos ecossistemas 
(tabEla 2), e de acordo com goN-
çalvEs et al. (2008a) e raposEiro 
& costa (2009), as métricas desen-, as métricas desen-

tabEla 2:  Elementos biológicos recomendados para a avaliação do estado das massas de 
água da categoria Rios em função das pressões (adaptado de UKTAG, 2007)

Elementos biológicos 
de qualidade

Tipos de pressão

Poluição 
orgânica

Eutro-
fização

Poluição 
por químicos 

tóxicos

Acidi-
ficação

Extracção 
de água

Alterações
morfológicas

Macroinvertebrados + – + + + –
Fitobentos – + – + – –
Peixes – – – – + +
Macrófitos – + – – – +
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volvidas para o fitobentos são mais 
sensíveis na resposta à contaminação 
orgânica e/ou eutrofização, enquanto 
as métricas aplicadas para a compo-
nente invertebrados bentónicos dão 
uma melhor resposta em relação à 
contaminação por metais pesados 
(químicos tóxicos). No entanto, a 
maioria das métricas utilizadas nos 
programas de monitorização foram 
desenvolvidas para grandes rios con-
tinentais e a sua aplicabilidade na 
região é limitada (goNçalvEs et al., 
2008a; raposEiro & costa, 2009), 
pelo que é necessário o desenvolvi-
mento de novas métricas que respon-
dam aos gradientes de qualidade que 
existem na região para poder dar uma 
melhor resposta às exigências defi- 
nidas pela DQA.
Estas novas métricas têm de ter em 
conta as particularidades dos sistemas 
lóticos açorianos (ver singularida-
des das águas interiores dos Açores) 
que assentam fundamentalmente em 
três factores: a origem vulcânica, a 
situação climática e o isolamento bio-
geográfico. A combinação destas par-
ticularidades é responsável pela redu-
ção da diversidade do biota, deixando 
muitas vezes vagos nichos ecológicos, 
o que pode provocar alterações do 
funcionamento dos ecossistemas ou 
adaptações das espécies a condições 
ecológicas diferentes.
O conceito de uso das características 
ecológicas (especialmente nas comu-

nidades de diatomáceas e macroinver-
tebrados bentónicos) está a crescer na 
monitorização de sistemas lóticos. As 
características biológicas, ecológicas 
e fisiológicas dos elementos bioló- 
gicos de qualidade definidos pela 
DQA são relativamente independen-
tes das particularidades dos sistemas 
lóticos (continentais ou insulares), 
uma vez que os padrões gerais das 
comunidades são moldados pelos fil- 
tros naturais e antropogénicos, distri- 
buídos em diferentes escalas espa-
ciais (ussEglio-polatEra et al., 
2000). Estas características (traits 
– características que reflectem as 
adaptações das espécies ao meio am-
biente) são relativamente diversas e 
normalmente podem ser divididas em 
biológicas (e. g. estratégias alimen-
tares e reprodutoras) e ecológicas 
(e. g. tolerância a diferentes tipos de
impacte, tipo de habitat que ocupam). 
A combinação destas características 
tem em conta os mecanismos que 
estruturam e moldam a comunidade 
neste tipo de sistemas. Neste sentido, 
a integração dos factores abióticos, 
relacionados com o tipo de habitat 
(descritos na sua maioria pelas carac-
terísticas biológicas), com os factores 
bióticos, que estão intimamente liga-
dos com as estratégicas de vida dos 
organismos (descritos na sua maio-
ria pelas características ecológicas), 
em métricas baseadas na frequência 
das categorias destas características, 
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poderá aumentar a sensibilidade e a 
precisão da identificação e discrimi-
nação dos níveis de impactes a que os 
ecossistemas estão sujeitos (dolédEc 
et al., 2006). Uma outra grande vanta-. Uma outra grande vanta-
gem da aplicação desta metodologia, 
especialmente em ilhas oceânicas, é 
que as características utilizadas são 

transversais a todas as ecorregiões e 
estão intimamente ligadas aos ecos-
sistemas e aos organismos, podendo 
ultrapassar as limitações taxonómi-
cas, que estão intimamente ligadas 
à escala espacial para as quais foram 
desenvolvidas (dolédEc et al., 1999; 
gayraud et al., 2003).

coNsidEraçõEs fiNais

Apesar de nos últimos anos ter havi-
do enormes progressos na temática 
aqui abordada, é fundamental desta-
car algumas orientações futuras para 
um melhor conhecimento dos sistema 
lóticos açorianos. Uma correta ava-
liação e monitorização do estado dos 
ecossistemas assenta fundamental-
mente num profundo conhecimento 
da sua biodiversidade. A melhoria do 
conhecimento da biodiversidade das 
comunidades aquáticas açorianas de-
penderá em muito do financiamento 
de estudos e das colheitas de campo, 
do apoio contínuo na criação e manu-
tenção de colecções e especialização 
dos conhecimentos taxonómicos, par- 
ticularmente em grupos com uma 
taxonomia menos conhecida, aliando 
esses conhecimentos a abordagens 
moleculares que ajudarão a resol-
ver certas dificuldades taxonómicas, 
bem como, efectuar estudos de lon-
go prazo para uma melhor definição 
dos padrões temporais e espaciais nas 

comunidades dulçaquícolas e detectar 
variações anormais nesses padrões. 
Este é um passo essencial para deter-
minar o nível base de variabilidade 
natural e permitir uma diferenciação 
correcta entre as variações naturais e 
as induzidas pela actividade humana 
e pelo efeito das alterações climáti-
cas. É fundamental ainda, determinar 
os padrões funcionais das comunida-
des dulçaquícolas de forma a elucidar 
quais os processos responsáveis pela 
organização, estrutura, complexidade 
e resiliência dessas comunidades, uma 
vez que muitas espécies estão ausen-
tes devido aos fortes filtros biogeo- 
gráficos, resultando em cadeias ali-
mentares relativamente simples. De-
vido às especificidades da região, é 
também importante determinar como 
as diferentes espécies se adaptam aos 
ambientes insulares, nomeadamente 
em termos morfológicos, fisiológicos 
e comportamentais, uma vez que estas 
características são condicionadas pela 
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disponibilidade de alimento e pelas 
relações interespecíficas e quais as 
implicações dessas adaptações nos 
processos evolutivos que se encon-
tram em curso. Independentemente 
das métricas utilizadas, a biomonito-
rização depende do conhecimento de 
como reagem as espécies, os grupos 
funcionais ou as características ecoló- 
gicas às alterações do meio, sendo 
por isso necessário estudar a autoeco-
logia das espécies e os factores am-
bientais determinantes na modelação 

dos grupos funcionais e das caracte-
rísticas ecológicas. Finalmente, as 
métricas deverão ser baseadas num 
sistema de pontuação, tendo como 
base as condições de referência, que 
combinadas com uma avaliação peri-
cial, análise multivariada e técnicas 
de modelação poderão ter um papel 
fundamental no desenvolvimento e 
optimização destes índices, dando 
resposta às necessidades da Directiva 
Quadro da Água, na Região.
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